İçindekiler

ÖNSÖZ .................................................................................................................... 9
1 MİMAR SİNAN ................................................................................................ 27
2 İBN-İ SİNA ........................................................................................................ 32
3 HAREZMÎ .......................................................................................................... 35
4 FARABÎ............................................................................................................... 38
5 ALİ KUŞÇU ....................................................................................................... 42
6 ULUĞ BEY ......................................................................................................... 48
7 PİRÎ REİS............................................................................................................ 50
8 CEZERÎ ............................................................................................................... 53
9 MUSTAFA BEHÇET ........................................................................................ 56
10 FARGÂNÎ ......................................................................................................... 59
11 CAHİT ARF ..................................................................................................... 60
12 YUSUF HAS HACİP....................................................................................... 62
13 MEVLÂNA CELALEDDİN-İ RUMÎ ........................................................... 64
14 HEZARFEN AHMET ÇELEBİ ..................................................................... 66
15 LAGARÎ HASAN ÇELEBİ ............................................................................. 67
16 ÖMER HAYYAM ............................................................................................ 70
17 WILLIAM JAMES SIDIS (1898-1944) ......................................................... 75
18 ALBERT EİNSTEİN (1879-1955) ................................................................. 77
19 ISAAC NEWTON (1642-1727) .................................................................... 80
20 FRANÇOİS MARİE AROUET (VOLTAİRE) ............................................ 83
21 MARTİN LUTHER (1483-1546) .................................................................. 86
22 FRANCİS GALTON (1822-1911) ................................................................. 90
23 MARİE CURİE ................................................................................................ 91
24 HUGO GROTİUS (1583-1645) .................................................................... 93
25 HYPATİA ......................................................................................................... 94
26 WİLLİAM SHAKESPEARE (1564-1616) .................................................... 96
27 NİKOLA TESLA (1856-1943) ....................................................................... 97
28 LEONHARD EULER (1707-1783) ............................................................... 98
29 GALİLEO GALİLEİ (1564-1642) ............................................................... 100
30 CARL FRİEDRİCH GAUSS ....................................................................... 102
31 THOMAS YOUNG (1773-1829) ................................................................ 103
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

5

32 GOTTFRİED LEIBNIZ (1646-1716) ......................................................... 105
33 NICOLAUS COPERNICUS (KOPERNİK) (1473-1543) ........................ 107
34 RUDOLF JULIUS EMANUEL CLAUSIUS (1822-1888) ........................ 108
35 JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879) ................................................. 111
36 LEONARDO DA VINCI (1452-1519) ....................................................... 113
37 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749–1832) .......................... 114
38 PİSAGOR (MÖ 570-MÖ 495) ..................................................................... 117
39 LEONARDO FİBONACCI .......................................................................... 118
40 ALAN MATHİSON TURING (1912-1954) .............................................. 119
41 ALVA JOHN FISHER (1862-1947)............................................................ 121
42 ALEXANDER GRAHAM BELL (1847-1922)........................................... 122
43 JOSEPHİNE COCHRANE (1839-1913).................................................... 127
44 JOHN LOGİE BAİRD (1888-1946) ............................................................ 129
45 PHİLO TAYLOR FARNSWORTH (1906-1971) ....................................... 131
46 HULUSİ BEHÇET (1889-1948) .................................................................. 133
47 PROF. DR. CEM ALHAN (D: 1961) ......................................................... 135
48 HAKAN GÜRSU (D: 1959 ) ........................................................................ 137
49 MENAHEM HODARA (1869-1926) ......................................................... 138
50 AHMET LOKURLU (D: 1963) ................................................................... 140
51 PROF. DR. ORHUN MURATOĞLU ......................................................... 141
52 İHSAN SITKI YENER (D: 1925) ................................................................ 142
53 PROF. DR. İLKE SİPAHİ ............................................................................ 143
54 TURHAN ALÇELİK (D: 1958) ................................................................... 145
55 TUNCAY ULUĞ ........................................................................................... 146
56 ANDREW JOHN WİLES ............................................................................ 147
57 MARİLYN VOS SAVANT............................................................................ 149
58 MARNEN LAIBOW-KOSER (D: 1976) .................................................... 152
59 AINAN CAWLEY (D: 2001) ....................................................................... 153
60 MİCHAEL KEVİN KEARNEY ................................................................... 155
61 NADİA CAMUKOVA .................................................................................. 157
62 MOSHE KAİ CAVALİN ............................................................................... 158
63 KIM UNG- YONG........................................................................................ 163
64 AKRIT JASWAL ............................................................................................ 164
65 CLEOPATRA STRATAN ............................................................................. 165
66 GREGORY SMITH ....................................................................................... 167
67 AELITE ANDRE (D: 2007) ......................................................................... 168
68 SHO YANO (D: 1990) .................................................................................. 170
69 AKIANE KRAMARIK (D: 1994) ................................................................ 171

6

Lütfi ŞAHİN

70 ERIK DEMAINE (D: 1981) ......................................................................... 173
71 FRANCIS COLLINS (D: 1950) ................................................................... 174
72 STEPHEN W. HAWKING (D: 1942) ......................................................... 176
73 JUDIT POLGÁR (D: 1976) .....................................................................180
74 GARİK KİMOVİÇ WEİNSTEİN (GARRİ KASPAROV) (D: 1963) ..... 182
75 TERRENCE TAO (D: 1975) ........................................................................ 183
76 CHRİSTOPHER HİRATA (D: 1983) ......................................................... 187
77 ETTORE MAJORANA (1906-1938) .......................................................... 192
78 AZİZ SANCAR ( D:1946) .......................................................................195
79 FABİANO LUİGİ CARUANA (D: 1992) ................................................... 199
80 CLİVE SİNCLAİR (D: 1940) ....................................................................... 203
81 MUHAMMED ALİ (1942-2016) ................................................................ 207
82 THOMAS ALVA EDISON ........................................................................... 216
83 FATİH SULTAN MEHMED ........................................................................ 219
84 LUDWIG VAN BEETHOVEN.................................................................... 222
85 WOLFGANG AMADEUS MOZART ........................................................ 224
86 GELENBEVÎ İSMAİL EFENDİ .................................................................. 227
87 HALİL İNALCIK........................................................................................... 229
88 KAŞGARLI MAHMUD ............................................................................... 234
89 KÂTİP ÇELEBİ .............................................................................................. 237
90 MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ ..................................................................... 240
91 NASREDDİN HOCA ................................................................................... 242
92 OKTAY SİNANOĞLU.................................................................................. 245
93 LOUIS PASTEUR .......................................................................................... 248
94 BÜYÜK İSKENDER ..................................................................................... 250
95 GREGOR MENDEL ..................................................................................... 255
96 ERWİN SCHRÖDINGER ............................................................................ 256
97 ZİRYAB ........................................................................................................... 259
98 YOSHİNORİ OHSUMİ ................................................................................ 260
99 BARBAROS HAYREDDİN PAŞA .............................................................. 262
100 NİZÂMÜLMÜLK ....................................................................................... 266
101 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ............................................................... 268
SON SÖZ ............................................................................................................. 276

DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

7

Bu eseri ikiz oğlanlarım
Ali Buğra Şahin’e ve
İbrahim Muhammed Şahin’e
ithaf ediyorum.

8

Lütfi ŞAHİN

ÖNSÖZ

Nice insan geldi geçti şu dünyadan... Kimisinden haberdar
olduk, kimisinden olmadık.
Gerçekte insanı, dünyaya faydası açısından üç şekilde ele
almak mümkün:
1. Sadece kendine faydası olanlar
2. Hem kendine hem de insanlığa faydası olanlar
3. Ne kendine ne de insanlığa faydası olanlar
Belki dördüncü madde olarak “kendine faydası olmayanlar” da eklenebilirse de, kendine faydası olmayanın insanlığa da
faydası olmaz diye düşündüğümüzden, bunu yine üçüncü madde olan “ne kendine ne de insanlığa faydası olanlar” grubunun
içinde kalması gerektiğine kanaat getirdik. Çünkü insanlığa faydası olan kişi, bir şekilde, bir hususta, bir konuda, bir alanda
kendini yetiştirmiş bir kişi olsa gerek. Kendini yetiştirmek de
kendine faydası olmaktır bir anlamda… İnsanlığa faydası olanın da illâ ki birçok diplomaya sahip birisi olması gerekmez. İyi
bir çöp toplayıcısı bile insanlığa bir anlamda fayda sunar. Atık
malzemelerin tekrar dönüştürülmesi suretiyle doğaya katkısı
gibi… Elbette iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, akademik
kariyer yapmış bir kişinin de insanlığa faydası olabilir.
Peki, insanlığa faydası olan herkesin süper zekâlı olduğunu iddia edebilir miyiz? Bugün bile IQ testlerine oldukça önem
veriyoruz. Çocuklarımıza birtakım zekâ testleri yaptırıyoruz.
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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IQ’su yüksek çıkarsa çılgınlar gibi seviniyor, gurur duyuyoruz.
Elbette canımızdan parça olan yavrularımızın zekâ seviyelerinin yüksek çıkması karşısında sevinmemiz, gurur duymamız en
doğal hakkımız. Ancak hayattaki başarı ve mutluluğun tek şartı,
IQ değerinin yüksek olması değil… Niye mi? IQ’su yüksek olan
kişi elbette birtakım işleri çok güzel başarır. Okuldaki başarısı
iyi ya da çok iyi olabilir. İyi bir üniversite kazanabilir. Bundan
dolayı elbette aileler mutlu olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki,
hackerler, bilgisayar korsanları da çok zeki insanlardır. Veyahut
akademik kariyeri yüksek bir kişi pekâlâ yanlış işler de yapabilir. Örneğin çalıştığı bankanın müdürü olan bir kişi, hesaplarda
oynayarak zimmetine para geçirebilir, çok başarılı ve yetenekli
bir doktor organ mafyasına hizmet edebilir. Başarılı bir subay
devletine ihanet edebilir. Örnekler çoğaltılabilir elbette... Yani
sadece zekâ seviyesinin yüksek olması, güllük gülistanlık bir
hayatın garantisi değil… O halde zekânın, yüksek insanî değerlerle beslenmesi gerekiyor. Aksi halde çok zeki hırsızlar, hainler,
dolandırıcılar, katiller, yetişir ki bu da bir toplumunun felaketi olur. Ya da yüksek zekâ seviyeli, güzel okullar bitirmiş, ünlü
üniversitelerden mezun olmuş, çok parası olan, refah düzeyi
yüksek bir kişinin tüm bunlara rağmen mesleğinden memnun
olmadığına, ya da ailevî hayatının sorunlu olduğuna şahit olabiliriz.
Çağımızda zekâ, yetenek ve başarı kavramları öne çıkarken beraberinde olması gereken ama unutulan bazı değerlerden
dolayı bazı sorunlar hâsıl olmaktadır. Hemen her aile, çocuğunun zekâsını geliştirebilmek üzerine yoğunlaşsa da, onun nasıl
iyi bir insan olması gerektiği hususuna aynı şekilde yaklaşmayı
unutmaktadır. Çünkü sadece zekâ ile yeteneğin başarıyı, başarının da mutluluğu beraberinde getirdiğine inanılır. Peki, gerçekten de durum böyle mi olmaktadır? Zeki ya da yetenekli olmak
başarıyı, başarı da mutluluğu getirir mi?
Dünyanın en zeki insanı olarak tabir edilen William James
Sidis, 6 aylıkken alfabeyi çözmüş, 8 yaşına kadar 7 dil öğrenmiş ve hatta kendisi yeni bir dil geliştirmiştir. Buraya kadar bile
onun ne kadar zeki olduğunu anlayabilmek mümkündür. Ancak o tüm bunların dışında 11 yaşında Harvard’a girmeyi ba10
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şarmış ve profesörlere ders vermeye başlamıştır. Zeki olmasının
yanı sıra akademik olarak da oldukça başarılı olan bu harika
çocuk, maalesef ki akademik başarılarının dışında adından söz
ettirecek kadar büyük bir şeye imza atamamıştır. Bu sebepledir
ki bugün adını sadece çok az bir kitle bilmektedir. Bunda elbette
ki belli bir alan seçip o alanda uzmanlaşmaya çalışmamasının
çok büyük bir payı vardır. Kim bilir, belki de zeki olmaktan ve
zekâsından söz edilmesinden bunaldığı için belki de akademik
olarak gelebileceği en üst noktaya çok erken yaşta geldiği için
çabalamayı bırakmıştır. 20 yaşında, onu mutlu edeceğine inandığından ya da çok daha başka sebeplerden birtakım siyasî eylemlere ve mitinglere katılmış ve hapse girmiştir.
Demek oluyor ki zekâ düzeyi, kişinin kendisine ve insanlığa faydası olması açısından oldukça önemlidir ama tek başına
bir şart değildir. Elbette günlük işlerimizi yapabilmek, hayatın
üstesinden gelebilmek ve hatta buluşlar, icatlar yapmak, insana
ve diğer tüm canlılara, tüm dünyaya doğaya faydalı işler geliştirmek için zekâ seviyesi önemlidir. Yetersiz zekâ ile kişi belki
sadece yaşar, asgari düzeyde yaşamı kotarır. Ama kişinin zekâ
seviyesi düşük olduğu halde kimseye zararı olmuyorsa bu, ileri
zekâlı ama toplumu, insanı, vatanı, devleti, sömüren, aldatan,
tuzak kuran, gasp eden kişilerden insanlık adına daha değerli
bir kişidir. İdeal olan, zekâ seviyesinin yüksek olması ve bunun
insanî, vicdanî değerlerle beslenmesidir. Kaldı ki artık günümüzde zekânın, sadece IQ testleriyle ölçülen bir değer olmadığı,
IQ testlerinin daha çok sayısal ve sözel zekâyı ölçmede bir araç
olduğu bilinmektedir. Bedensel, müziksel, duygusal zekâ, sosyal
zekâ, içedönük zekâ, görsel zekâ gibi birçok zekâ alanı vardır ve
zekâ denilince tüm bu bileşenlerin hesaba katılması gereklidir.
Kitabımızda ele aldığımız kişiler geçmişte yaşamış ve bugün yaşayan zeki kişilerden seçilmiş 101 kişiyi anlatmaktadır.
Ancak zeki insanlar, sadece bahsettiğimiz bu kişilerden ibaret
değildir. Hayatları, başarıları ve insanlığa hizmetleri bakımından gençlere rol model olabilecek kişiler kadar, sadece popüler
kültürün parçası olan kişiler de var listemizde. Bunun yanında
çeşitli politikacılar da var, zeki olmasına rağmen dünya barışına
katkısı olup olmadığı hususunda olumlu cevap veremeyeceğiDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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miz... Zaten burada bahsettiğimiz kişiler IQ değeri yüksek olan
çeşitli kişilerdir. Bazılarının insanlığa ne derece faydalı kişiler
olduklarını okurken zaten anlaşılacaktır. Bazı hakkında ise değerlendirmeyi okuyucunun kendisi yapacaktır. Bu da zekânın
tek başına başarılı ve mutlu bir hayat ile insanlığa fayda getirmediğini, ama bunun kesinlikle böyle olmadığını, bazen de
zekânın yüksekliğinin elbette fayda getirebileceğini de okurlara
açıkça gösterecektir.

Zekâ Nedir?
Türk Dil Kurumu’na göre zekâ; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma
yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset gibi anlamlara gelir.
Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme
etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik
olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır
(Koçer 2006). Bu tanım, günümüzde en sık olarak kullanılan
zekâ tanımıdır. Birçok filozof ve psikolog tarafından ise farklı
şekillerde zekâ tanımlamaları yapılmıştır. Binet ve arkadaşları
ilk kez 1905 yılında Fransa’daki okullarda öğrenme zorluğu çeken öğrencileri diğerlerinden ayırt etmek amacıyla bir zekâ testi
geliştirmeye başlamışlar ve bu teste Binet-Simon testi denilmiştir. Binet’e göre zekâ; bellek alanı, duyum keskinliği ve tepki hızı
gibi basit zihni öğelerle değil, kavrama, hüküm verme, akıl yürütme ve düşünceye belirli bir yön verme, düşünceyi arzu edilen bir gayenin gerçekleşmesine intibak ettirme ile kendi kendini eleştirme, kendi yanlışlarını bulup düzeltme gibi karmaşık
işlemlerde kendini gösterir. Bu yıllardan sonra bu testler geliştirilerek farklı yaş gruplarına uygulanır hale getirilmiştir. Ancak
bu testlerin en büyük özelliği zekâyı sayısal bir değerle ölçmeleri
ve zekâyı tek boyutta ele almalarıdır. Zekâ, daha birçok bilim
adamı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hepsinde ortak görüş ise zekânın kalıtım ve çevrenin ortak ürünü olmasıdır. Tüm bunlarla birlikte zekânın iyileştirilebilir, geliştirilebilir
12
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ve değiştirilebilir olduğu, çeşitli yollarla sergilenebildiği, gerçek
hayat durumlarından veya koşullarından da soyutlanamayacağı
belirtilmektedir (Gardner 1993). Belirtilen bu tanımlarla birlikte zekânın daha birçok tanımı yapılmaktadır:
• İyi akıl yürütme, hüküm verme ve kendini iyileştirme
kapasitesi
• Soyut düşünebilme süreci
• Algılama, sorgulama, yaratıcılık
• Gayeli davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle ilişkilerinde etkili olma kapasitesi
• Düşüncesini yeni durumlara bilinçli olarak uydurabilme yeteneği
• Çevreye uygun tepkilerde bulunabilme
• Öğrenme, problem çözme, yeni ürünler ortaya çıkarma
ve iletişim kurma kapasitesi
• Cevap vermede, muhtemel çözümleri inceden inceye
aramadaki çabukluk ve bir problemin evreleri arasındaki yeni ilişkileri anlayabilme kapasitesi
• Yeni bir düzeneği veya kuralı keşfetme ya da bir tahmin
yürütme ile ilgili faaliyet
• Beynin bilgiyi alıp, hızlı ve doğru olarak analiz etmesi
Biyologlar, zekâyı çevreye uyum kabiliyeti olarak görürken, eğitimciler öğrenme, psikologlar ilişkileri anlama, bilgisayarcılar bilgiyi işleme kabiliyeti şeklinde değerlendirmişlerdir.
Zekâyla ilgili buraya kadar yazılanlar gösteriyor ki, zekâ tıpkı
ruh, bilinçaltı, akıl, düşünme gibi soyut ve açık uçlu bir kavram
olduğundan evrensel bir tanıma sığdırılamamaktadır.
Zekâ araştırmalarının ana amacı, insanın bilgi işleme prensiplerinin anlaşılması ve biyolojik sinir sistemlerinin çalışma
mekanizmalarının çözülmesidir. Bu mekanizmaların gerek
araştırılması gerekse geliştirilmesinde bilgisayarlar önemli bir
yer tutmaktadır (Sağıroğlu, Beşdok ve Erler, 2003).
Zekânın farklı tanımlarının olmasına karşılık buna ilişkin
kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da
potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktaDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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larında birleşir. Buna göre zekâ; bireyin doğuştan sahip olduğu
kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim öğrenme ve çevreden kaynaklanan
etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.

IQ Nedir?
İlk zekâ testlerinin dayandığı nokta belirli işler veya test elemanları üzerindeki performansın yaş ile birlikte arttığı ve bu performansın belirli bir yaş grubunda yer alan daha zeki kişilerin
daha az zeki kişilerden ayırt etmede kullanılabileceği varsayımıydı. Alfred Binet’in bu prensipten yola çıkarak hazırladığı ilk zekâ
testi; düşük zekâ seviyesindeki çocuklara daha iyi bir eğitim sağlayabilmek üzere onları tespit edebilmeyi amaçlıyordu.
Binet, bu zekâ testlerini öğretmenleri tarafından ileri ya da
geri olarak nitelendirilen aynı yaştaki çeşitli öğrenciler üzerinde uygulamaya başladı. Eğer bir problem ya da iş ileri olarak
nitelenen çocuklar tarafından yapılabiliyor ama geri çocuklar
tarafından yapılamıyorsa bu soru o yaş için test maddesi olmaya
uygun kabul ediliyordu diğer durumda ise test maddesi olarak
göz önüne alınmıyordu. Bu işin sonunda Binet, aynı yaştaki
ileri ve geri grupları ayırt etmek üzere birçok sorudan oluşan
testler elde etmiş oldu.
Binet Testi’nde, test uygulanan çocukların zekâ yaşlarını
göstermek üzere bir sayı kullanılıyordu. Zekâ yaşı uygulanan
testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşına karşılık gelmektedir. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk testten 45 puan aldıysa ve bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık
geliyorsa, bu durumda bu çocuğun zekâ yaşını 8’dir. Benzer şekilde 14 yaşındaki bir çocuk eğer testten 88 puan aldıysa ve bu
puan 16 yaşındaki çocukların ortalama puanıysa, bu durumda
bu çocuğun zekâ yaşı 16 demektir.
Öğrencilere bu şekilde bir zekâ yaşı verilmesi, onların aynı
yaştaki diğer çocuklara göre nasıl olduklarını gösteriyordu; ancak böyle bir sayı, aynı yaşta olmayan kişilerin zekâ derecelerini
karşılaştırmakta problem yaratıyordu. Dolayısıyla zekâ derecesini belirlemek üzere zekâ yaşı yerine “zekâ bölümü” yani IQ
14
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(Intelligence Quotient) olarak adlandırılan bir değer kullanılmaya başlandı. IQ, zekâ yaşının doğum tarihine göre belirlenen
gerçek yaşa bölümünün yüzle çarpılmasıyla elde edilmekteydi.
Yani;
IQ= (Zekâ Yaşı/Gerçek Yaş) x 100 formülü ile bulunmaktadır.
Daha önceki örneklerimize bu formülü uygulayacak olursak:
Birinci öğrenci için: IQ=(8/10)*100=80
İkinci öğrenci içinse IQ=(16/14)*100=114, 2 olarak bulunacaktır.
Yukarıdaki formülden de kolayca anlaşılacağı gibi, eğer bir
kişinin gerçek yaşı ve zekâ yaşı aynıysa, IQ derecesi 100 olacaktır. Zekâ yaşı gerçek yaşından büyük olanlar için 100’den daha
büyük, diğerleri içinse daha küçük bir IQ derecesi elde edilecektir.
IQ derecesinin hesaplanmasında temel kavramlar aynı olmasına karşın günümüzde IQ dereceleri standartlaştırılmış bir
grubun ortalama sonuçlarının ve standart sapmalarının kullanıldığı istatistiksel ve matematiksel bir takım hesaplamalar
içeren karmaşık bir yöntemle daha anlamlı bir biçimde bulunmaktadır.
İnsanlarda ortalama Zekâ Bölümü 100 olarak kabul edilmiştir. Kabaca bir sınıflama yapılacak olursa, 130’un üstündeki
IQ değerleri “üstün zekâ”, 70’in altındaki IQ değerleri ise “geri
zekâ” olarak nitelendirilir. En çok görülen IQ derecesi, ortalamaya karşılık gelen 100’dür. İnsanların %68,3’ü 85 ve 115 arasında ortalamaya yakın bir IQ derecesine sahiptir.

Sadece Zekâ, Başarı Getirir Mi?
Bilim adamlarına göre, çocuğun hayattaki başarısını belirleyen, IQ’su, yani ne kadar zeki olduğu değil, hangi zekâ tipinde olduğudur. Edison’a göre: Başarının yüzde 5’i zekâya, yüzde
95’i çalışmaya bağlıdır. Çoğunuzun zekâsı yazar ve politikacıDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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larda olduğu gibi dilsel mi? Yoksa mimar ve denizcilerin sahip
olduğu görsel-mekânsal zekâya mı sahip? Bunlar günümüzde
üzerinde durulan zekâ tiplerinden sadece birkaçıdır. Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme
ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak nitelenen zekâ,
günümüz bilim adamlarınca artık tek bir tip ve tanımla açıklanmıyor. IQ (Intelligence Quotient - Zekâ katsayısı) seviyesi ne
olursa olsun başarılı olunabileceğini söyleyen bilim adamlarına
göre, hangi alanda başarılı olacağınızı, zekâ tipiniz belirliyor.
Çocuklar aynı konuyu, farklı eğilimdeki zekâsıyla farklı
yollardan kavrayabiliyor. Yani çocuğun zeki olup olmadığı değil, hangi zekâ tipine sahip olduğu önemli. Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a göre zekâ, kişinin anlama, kavrama, öğrenme kapasitesidir, zihinsel performansı gösterir. IQ dediğimiz potansiyel zekâ
doğuştan kromozomlarımızda vardır. Bir de kişinin okumayla,
eğitimle geliştirdiği pratik zekâ var.
Potansiyel zekâ gelişmez, ama pratik zekâ geliştirilebilir.
Kişi çocukluğunu zihinsel ve duygusal olarak iyi geçirir, iyi eğitim alırsa potansiyel zekâsını sonuna kadar kullanabilir. Zekâ
gerileyebilir de… Mesela depresyonlarda, kişinin anlama, kavrama yeteneklerinin bozulduğu durumlarda zekâ düşer. Hastalık geçtikten sonra zihin, geliştirme programlarıyla eski performansına getirilir.
Tarhan’a göre çocukluktaki IQ erişkinlikte değişmez, aynı
değerde saptanır. Ancak çocukta depresyon varsa, o dönemde
IQ’su düşük, ileri yaşta yüksek çıkmışsa ruh hali düzeldiği içindir.
Zekâda ilk 4 yıl çok önemlidir. Üçüncü aydan itibaren bebekler öğrenmeye ve öğrendiklerini hafızada tutmaya başlar.
İyi bir zihin gelişimi için çocuk, korku içinde, sevgi eksikliğiyle
büyümemeli. Mutlu bir aile, iyi beslenme, düzenli hayat zihni
geliştirir.
Zekâ + Tecrübe = Akıl
Edison’a, “Başarınızı neye borçlusunuz?” diye sorarlar. O
da “Yüzde 95 çalışmak, yüzde 5 zekâ!” der. Zekâ kişi için şanstır. Ama zekâsı çok yüksek olmayan biri de hedefini iyi belir16
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ler, çalışırsa, yaşıtlarının çok üzerinde bir başarı gösterir. Kişi,
zekâsını tecrübeyle birleştirirse akıllı ve başarılı olur. Zeki bir
kişi tecrübesi eksikse yanlış kararlar verebilir. Zekâsına uygun
başarı elde edemez. Akıllı dediğimiz kişiler planlamayı iyi yapan, geleceği iyi düşünebilen, zekâsını iyi kullanan, tecrübelerden yararlanan insanlardır. Akıllı insan olmak için zekâ önemli
ama yeterli değildir.
“Dehanın yüzde biri ilham ise, yüzde doksan dokuzu da
alınteridir.” diyor Thomas Edison. Başarılı olan kişiler gece
gündüz aylaklık edip şansı sayesinde büyük başarılara imza
atmıştır mıdır acaba? Şöyle örnekleyelim; ben çok şanslı bir
insanım ve bu şansım dolayısıyla şu an üniversitedeyim, hatta
üniversiteye girmekle kalmadım üstüne bir de tüm derslerimi
tüm zamanlarda uyuyarak geçirdim nasıl olsa şanslıyım. Ardından mükemmel bir şirkette işe girdim ve sadece 5 senede
şirketin müdürü olup hisse aldım ve ben tüm bunları şansımla
yaptım, tek kitap yüzü açmadan ve araştırma yapmadan... Böyle
konuşan birine rastladığınızı düşünün, bu söylediklerine inanıp
onun izinde mi ilerlemeyi istersiniz? Belki bu kişiyi ciddiye bile
almazsınız. Ya da şu başarı ve şans kıyasını şu yöne çekelim:
Albert Einstein sizce sadece şansı sayesinde mi buluşlar yaptı?
Ya Graham Bell? Tellerden ses çıkarana kadar arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu biliyor musunuz? Ama o azmetti
ve başardı!
Başarıya ulaşmada zekâ ve çok çalışmak birbirinin bütünleridir. Ama unutulmamalıdır ki bir insan zekâsını kullanmadan çalışamaz. Aptal biriyseniz isterseniz 7 gün 24 saat çalışın
kafanız almadıktan sonra ne anlamı olur ki? Einstein, insanın
aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamayacağını
belirtiyor. Başarmanın yolu elbette çalışmaktan geçer ama bir
insanda en önemli olan şey zekâsıdır bir insan zekâsını kullanamazsa çalışmasının ne yararı ve anlamı olur ki? Dolayısıyla
çalışmak elbette zekâ gerektirir.
Aslına burada “su” örneğini vermek isteriz. Bildiğiniz gibi
su, kimyasal olarak “H2O” olarak ifade edilir. Oksijen, tek başına su değildir, Hidrojen de öyle… Bunlar ancak H2O şeklinde
bir tepkime oluştururlarsa “su” meydana gelir. O halde zekâ çok
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Çalışmak, gayret etmek, azmetmek, tecrübeler edinmek ve tüm bunlarla birlikte
yüce insanî değerlerler bunları harmanlamak, kâmil bir insan
olabilmenin yolunu açar. Süper zekâ bir bilim adamı, eğer insanları yok eden silahlar üretiyorsa, bu kişinin insanlığa faydalı,
erdemli bir kişi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette o da bir
başarı göstermiştir ama bu kötü bir başarıdır. İnsanî olmayan,
doğaya, canlılara zarar veren, erdemi fazileti olmayan başarı,
başarı değildir.
Eğitim sistemi akademik zekânın geliştirilmesi üzerine kuruludur ve bu da, sınırlılıkları bilinmesine rağmen, IQ yoluyla
ölçülür. IQ seviyesini yükseltmek için insanlar epey para döker.

Tek Başına Zekâ, Mutlu Bir Hayatı Garantiler mi?
Birinci Dünya Savaşı’nda önemli görevlere asker alımında
sıkça başvurulan IQ testi, daha sonra 1926’da psikolog Lewis
Terman tarafından zeki çocuklar üzerindeki araştırmada kullanılmıştı. California okullarından, IQ seviyesi 140’ın üzerinde
olan en zeki 1500 öğrenci seçilmişti. Bunların 80’inin ise IQ seviyesi 170’ten fazlaydı. Bu çocuklar yaşamları boyunca iniş ve
çıkışlarıyla gözlem altında tutuldular.
Çoğu zengin ve ünlü olmuştu. Maaşları ortalamanın iki
katı civarındaydı. Ama grup üyelerinin tümü psikolog Terman’ın beklentilerini gerçekleştirmedi. Bazıları sıradan bir polis
memuru, denizci, ya da sekreter olmuştu. Bu nedenle Terman
“zekâ ve başarının doğru orantılı olmayabileceği” sonucuna vardı. Bu kişilerin zeki oluşu mutlu olacakları anlamına da gelmiyordu. Yaşamları boyunca onlar da boşanma, alkolizm ve intihar gibi sorunlar bakımından ulusal ortalamada seyretmişlerdi.
Yani “zekâ” daha iyi bir yaşam demek değildi. İyimser bir bakışla üstün zekâ, yaşam tatmini bakımından bir fark yaratmıyor,
kötümser bakışla ise zekâya rağmen daha az başarı gösterme
durumu ortaya çıkabiliyordu. Peki, neden süper zekâlı olmak
uzun vadede olumlu bir fark yaratmamıştı? Bunun nedenlerinden biri, yeteneklerin farkında olmanın yarattığı zincirleme etki
olabilir. 1990’larda bu grubun hayatta olan üyelerinden 80 yıllık
18
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yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde çoğu, gençlik dönemindeki beklentilerini gerçekleştiremediklerini ifade etmişti.
12 yaşında Oxford Üniversitesi’ne kaydolan Sufiah Yusof
adlı dahi öğrenci buna iyi bir örnektir. Yusof, okulu bitirmeden
bırakmış ve garsonluğa başlamış, sonra da telekız olarak çalışmaya başlamıştı. Bu konudaki bir başka görüş de zeki insanların dünyadaki sorunların daha fazla farkında olması ve bunları
kendilerine dert edinip varoluşsal bir sorun haline getirmeleridir.
Kanada’da bir üniversitede yapılan araştırmada IQ’sü yüksek olan öğrencilerin gün boyunca daha fazla endişe hissi yaşadığını tespit etti. Bunların çoğu gündelik, sıradan sorunlardı.
Yaşanmış olumsuz bir olayı gün boyunca daha fazla düşünüyorlardı. Fakat ne yazık ki daha zeki olmak daha zeki kararlar
almak anlamına gelmiyor. Yıllardır rasyonellik testi üzerinde
çalışan Toronto Üniversitesi’nden Keith Stanovich, adil ve önyargısız karar verme yetisinin IQ seviyesi ile ilgili olmadığını
söylüyor.
Hatta algısal testlerde yüksek sonuç alanlar başkalarının
hatasını kolaylıkla tespit edip eleştirirken kendi yanlışlarına
karşı daha az acımasız oluyorlar.
Stanovich bu önyargılara toplumun her kesiminde rastlandığını, fazlasıyla zeki insanların bile mantıksız davranabildiğini
söylüyor.
Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nden Igor Grossmann
rasyonel kararlar vermenin zekâdan ziyade “bilgelik” ile alâkalı
olduğunu, bunun ise tarafsız, önyargısız bir şekilde yargıda bulunmak anlamına geldiğini düşünüyor.
Bir deneyde Grossman gönüllü deneklere sosyal içerikli çeşitli açmazlardan söz etmiş ve kişiler bu konuları tartışırken bir
grup psikolog da onların mantık yürütme ve önyargıya kapılma
eğilimlerini incelemişti. Bu deneyde yüksek not alanların hayattan daha fazla zevk aldıkları, ilişkilerinde daha iyi oldukları ve
daha az endişe duydukları görüldü. Bunlar genellikle IQ seviyesi yüksek olan insanların sahip olmadığı düşünülen özelliklerdi.
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Grossman, bilgeliğin de eğitim yoluyla edinilebileceğine
inanıyor. Kendimizi değil de başkalarını düşündüğümüzde önyargılarımızı geride bıraktığımızı, “ben” zamiri yerine üçüncü
şahısları getirdiğimizde sorunlara karşı duygusal bir mesafe koyabileceğimizi belirtiyor. Fakat insanların kendi kusurlarını kabul etmesinin zorluğu kabul edilir bir durum… Yaşamı boyunca zekâsına dayanmış bir insanın, bu zekânın kendisini yanlış
yargılara itebileceğini kabul etmesi zordur. Belki de Sokrates’in
dediği gibi: “En bilge insan, hiçbir şey bilmediğini kabul eden
insandır.”

Zekâyı Nereye Koyacağız?
Elbette zekâsız olmaz. Bir insan olarak, var olan zekâmızı
iyi kullanmak ve onu geliştirmekle yükümlüyüz. Ancak, dediğimiz gibi zekâyı; insanî, ahlâkî, vicdanî ve etik sınırlarından
dışarıya taşırmamalıyız. Ve zekânın, aynı “H2O” örneğinde olduğu gibi vazgeçilmez ama tek başına mutlu, başarılı ve erdemli bir hayat için tek faktör olmadığını da bilmeliyiz. Zekâmızı
geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. İnsanlığa faydalar
sağlamak için çalışmalıyız. Bunun yanında zekâmızı, tecrübeyle, faziletle, ahlâk ve vicdanla, akılla ve bilgelikle yoğurmalıyız.
Belki de zekânın gerçek tanımı, tüm bu saydığımız faktörlerin
bütünüdür ki, bugün zaten “zekâ” denilince bunun sadece IQ ile
ifade edilmediği, çok farklı zekâ alanlarının var olduğu (çoklu
zekâ teorisi) bilinmektedir.

Üstün Zekâlı İnsanların Özellikleri
Zeki olma hayali, tüm insanlar için idealdir. Ancak zeki
insanların yaşantı tarzı ile toplumun yaşantı tarzı arasındaki
çelişkiyi gördükleri zaman, acaba bu insanlar zeki mi? Ben bu
insanlar gibi mi olmak istiyorum? Soru ifadelerini insanlar kendilerine sorarlar.
Zeki insanların zekâ ifadeleri çoğunlukla doğuştan gelmektedir, ancak siz iyi bir eğitimden geçtiyseniz, zeki insanların özelliklerini gösterirsiniz. Tam tersi olarakta zeki bir insan kötü bir
eğitimden geçtiği zaman normal insan modelini gösterecektir.
20
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Zaman zaman sorulur, zeki insanların özellikleri nelerdir?
Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp,
tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır. Bunun sonucu olarakta irade ve kalp koordineli bir şekilde enerjiyi temin
için çalışırlar.
Üstün zekâlı insanların diğer bir özelliği ise hem zeki görünüşlü olmaları ve hem de doğal görünmeleridir. Hem zekâlarını
belli ederler ve hem de çocukça bir yapıyla hareket ederler. Bu
nedenden dolayı da sorgulanırlar; bu kişi gerçekten zeki mi?
Zeki kişiler hem disiplinle ve hem de oyun oynar tarzda işlerine eğilirler. Yaptıkları işi büyük bir ciddiyetle yaparlar, ancak
oyun havası da vererek yaptıkları işten büyük bir zevk alırlar.
Zeki kimseler hem gerçek dünya ile bağlarını koparmazlar ve hem de hayal dünyası içinde yaşarlar. Ürettikleri şeyler
gerçek dünyada kullanılacaktır, ancak olmayan şeyleri üretmek
zorundadırlar. Normal insanlara göre üstün zekâlı insanların
düşünceleri fantastiktir, ancak bilimsel çalışmalar fantastik hayaller sonucu ortaya çıkmaktadır.
Üstün zekâlı insanlar hem dışa dönüktür ve hem de içe
dönüktür. Normal insanlar bu olaylardan sadece birisine sahiptir. Normal bir insan ya dışa dönük bir yapıya sahiptir, ya da iç
dünyasına kapanık yaşar, Zeki insanlar ise zaman zaman dışa
dönüktür, zaman zaman da iç dünyalarına kapanırlar. Ancak bu
olayı son derece dengeli bir şekilde yaparlar.
Üstün zekâlı insanlar son derece inatçı yapılı kimselerdir.
Başarısızlıkta asla yılmazlar ve asla pes etmezler. Düşünsenize,
Edison ampulü bulmadan önce binlerce sefer deneme yapmıştır
ve asla pes etmemiştir Sonunda da başarıya ulaşmıştır.
Üstün zekâlı insanlar halkın nazarında ukala tabir edilen
yapıya sahiptirler. Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmazlar ve konuştukları konu hakkında derin bilgiye sahiptirler, bu nedenden dolayı da konuşmalarında inat ederler. Bu
da onların ukala damgasını yemelerine neden olur.
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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Üstün zekâlı insanlar yaptıkları işe büyük bir tutkuyla, ama
büyük bir gerçekçi bakış ile sarılırlar. Onların tutkuları yaptıkları işten vazgeçmemelerine, gerçekçi olmaları da uygun eserler
çıkarmalarına neden olur.
Üstün zekâlı insanlar rahatlarına ve sanata düşkündürler.
Herhangi bir sanat dalı ile uğraşıyorlarsa başarılı olurlar. Rahat
şartları da severler.
Üstün zekâlı insanlar lider ruhlu insanlardır. Genellikle her
konuda söyleyecekleri şeyler olduğu için her türlü insana hitap
edebilirler. Sevecen ve babacan bir tavırları vardır. Genellikle
öğrenciliklerinden itibaren lider ruhlu özellikleri belirginleşir.
Çok hareketli ve aktif insanlardır. Devamlı bir şeyler üretme ihtiyacı hissettikleri için bir yerde duramazlar. Bazen zeki
çocukların hareketli olmaları hiperaktiflik ile karıştırılır. Bu
nedenden dolayı ebeveynlerin dikkatli olmaları gerekmektedir.
Sizler de içinizde var olan zekâ potansiyelini harekete geçirebilirsiniz. Hayal kırıklığından ve başarısızlıktan korkmadan
çalışırsanız, çevrenizdekilerin aptal demelerine aldırmazsanız
(genellikle de ukala denir), hayallerinizi zapt edebilirseniz; neden olmasın. Önemli olan ise başarıya götürecek yolları hayal
etmektir.

Dahiler ve Dehalar
Çocukların hayal güçlerinin gelişmesi, mantıklarının gelişmesinden daha çok önemlidir.
Okuluna giden bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen
konuşmalar, bize bazı fikirler konusunda sahip olduğumuz yargıları ortaya koymaktadır.
“Çocuğum, ben sana hidrojen atom modelini karton üzerine çizmeni istemiştim.”
“Hocam, hep nükleer enerji veren maddeleri merak ediyordum, bu nedenden dolayı toryumun atom modelini yaptım.”
“Peki, neden böyle yaptın?”
“Hocam, mıknatısları ve metalleri kullanarak bu modelin
daha güzel yapılacağını düşündüm, bundan dolayı.”
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Belli mantık çerçevesi içerisinde büyümüş olan bu öğretmen, sabit fikirler içerisinde basit bir ödev vermiş ve kurallar
koymuştur: kartona ve hidrojen atomu…
Hayal gücüne sahip olan çocuklarımız, mantık dediğimiz
ve neye dayandırılarak doğru olduğu belli olmayan ifadeler
içerisinde sıkıştırılmışlardır. Tokalaşma işlemi bizim toplumumuzda mantıklıdır, ama Avustralya’da tokalaşma yerine uzaktan el sallama tercih edilmiştir. Hakeza artık bizlerde domuz
gribinden korunmak için uzaktan el sallamayı tercih ediyoruz
ya, bunu Avustralyalılar hep yapıyorlardı.
Yıllar içerisinde sabit mantığın öneminden bahseden bilginler ve eğitimciler; Gardner gibi bilginlerin çalışmaları ve
nöroloji uzmanlarının beynin sadece mantık fonksiyonlarından
oluşmadığını ifade etmeleri sonucu; çoklu zekâ ve empati ifadelerinden bahsedilmeye başlanmıştır. Sadece sol lobdan oluşmayan beyin ve fonksiyonları aynı zamanda sağ loba da sahip
olduğunu nörologlara göstermiştir.
Fizikte kuramlar üreten Einstein bir dahidir, beyninin sol
lobunu ustaca ve hızlı bir şekilde kullanmaktadır. Mantık verilerini kapsamlı bir şekilde birleştirmeyi başaran Einstein, aynı
zamanda bir dehadır. Dahi olması onun kapsamlı düşünce yapısına sahip olmasını sağlamıştır. Normal bir birey bir alfabeye
baktığı zaman A-D aralığını düşlerken, Einstein A ile Z aralığındaki tüm harfler arasında bağlantı kurabilmektedir. Normal
birey çocukluğundan itibaren belirli mantık çerçevesi içerisine
sokulmaya çalışılmış ve sonuçta başarılı olunmuştur; A-D arasındaki harfler arasında işlem yapmaktadır. Einstein ise kendisine geri zekâlı diyen öğretmenlerine karşılık sıra dışı olmuş ve
A-Z aralığındaki tüm harfler üzerinde işlem yapabilecek yetiye
ulaşmıştır. Evet, Einstein’e yıllarca öğretmenleri ve arkadaşları
geri zekâlı demişlerdir. Sıra dışı düşünmenin karşılığında bunu
göz önüne almış olan Einstein, genel ve özel relativite kuramları
ile beraber zekâsının üstünlüğünü ispatlamıştır. Normal bir birey aynı zamanda A-D aralığındaki bilgilerin sentezini yapmış
ve kendisinde bu bilgileri toplamış iken Einstein A-Z aralığındaki bilgilerin sentezini yapmış ve bu bilgileri kendisinde toplamıştır; bu nedenden dolayı Einstein deha olarak da anılmıştır.
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Sol lobu gelişmiş olan Einstein için durum böyle, ama sağ
lobu gelişmiş olan Mozart için durum… Evet, yine aynı… Sol
lobun mantığı gelişmiş olan Einstein’e karşın sağ lobu gelişmiş
olan Mozart’ı verebiliriz. Normal bir bireyde Do-Mi arasındaki
sentez ve görme olayı varken Mozart’ta Do-Si arasındaki notaların sentezi ve görmesi olayından bahsedebiliriz.
Sizler, “ukala” ya da “geri zekâlı” sözlerine tahammül eder
misiniz? Bunu bilemeyeceğim, ancak sıra dışı düşünen bu zeki
insanlar, kendilerini bir kalıba sokmamışlardır. Yukarıdaki öğrenci örneğinde olduğu gibi, farklı ve hayal edebilen insanlar,
birçok veriyi farklı şekillerde sentez edebilir ve bu da yaratıcı
mucitlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Sizlerin başarılı ve
sıra dışı düşünmenizi ümit ederim…

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi
Zekâ bir tarla gibidir. Akıl ise bu tarlanın üzerindeki bitkilere benzer.
Zekâ faktörü insanları tarih boyunca düşündürmüş ve
düşündürmeye de devam etmektedir. “Soyut düşünebilme yeteneği”, “alet yapabilme yeteneği”, “alışılmış olaylar dışındaki
olaylara ayak uydurma olayı”, “yeni bir ortama adapte olabilme
yeteneği”… Bu ve buna benzer tanımlamaların hepsi doğrudur.
Netice itibari ile de benim yukarıdaki sözümde bu ifadelere uygundur.
Zekâ ifadesi genel itibari ile genetiksel bir faktör olup,
doğuştan gelme özellikleri kapsar. Bir çiftçinin sahip olduğu
tarla nasıl sabitse, insanın sahip olduğu zekâ tarlası da sabittir.
Ama bir çiftçi nasıl ki tarlasını verimli hale getirebiliyorsa, bir
insanda sahip olduğu zekâ tarlasını verimli hale getirebilir. Aynı
şekilde bir çiftçi verimli olan bir tarlaya bakmayacak olursa nasıl ki tarla verimsiz olursa, bir insan verimli olan zekâ tarlasına
bakmayacak olursa verimsiz hale gelebilir.
Yukarıdaki ifadelerimden anlaşılacağı üzere normal zekâlı bir insan iyi bir eğitimden sonra üstün zekâlı insanlar gibi
üretken olabileceği gibi, üstün zekâlı bir insanda kötü bir eğitim
sonucu normal insanlar gibi pasif kalabilmektedirler.
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Tarla miktarımızı genişletemeyeceğimize göre onu verimli
hale getirmemiz gerekmektedir. Bunun en temel başlangıcı ise
öğrencilik yıllarımıza dayanmaktadır. NLP uzmanlarının kabul
ettiği ve başarılı insanların taklidine dayanan yöntem, aslında
çocukların tarih boyunca yapmış oldukları bir kişisel gelişim
yöntemidir. Çocukların ilk taklit ettikleri kişiler ise ebeveynleridir. İnsanlar ilk önce anne ve babalarını taklit etmekte ve onların belirgin özelliklerini kazanmaktadırlar. Ebeveynler günlerini sadece televizyon izleyerek geçiriyorlarsa ve diğer aktiviteler
ile ilgilenmiyorlarsa, yetişen çocukta hayatın sadece televizyon
izlemek olduğunu düşünecektir. Ebeveynler televizyon izleme
yanında kitap okurlarsa, dergi ve gazete okuma aktiviteleri de
olursa, yetişen çocuklarda kendilerini geliştirme imkânına sahip olacaklardır. Bu ifadelerin yanı sıra tiyatroya gitme ve diğer
aktiviteler de olacak olursa; zeki bir çocuk zekâsını ortaya koyacak davranışları, normal bir çocukta zeki bir çocuğun aktivitelerine yaklaşmış olacaktır.
Bir çocuk eğitimine başladığı zaman öğretmeni eğer ki sadece kendi düşüncelerini ifade ediyorsa ve öğrenci merkezli bir
eğitimi benimsememişse, çocuk da düşüncelerini kolaylıkla ifade edemeyecek ve özgüveni tatmin olmayacaktır.
Eğer ki bu çocuk, öğrenci merkezli bir eğitimden geçirilecek olursa ilk etapta özgüven duygusu gelişecektir. Çoklu zekâ
teoremine uygun ödevler ile çocuk araştırmaya yönlendirilecek
olunursa, ezberlemeyi değil, düşünmeyi ve araştırmayı öğrenen
bireyler yetişecektir.
Ebeveynlerini örnek alan çocuk, ilerideki yaşamında öğretmenlerini örnek alacaktır. Bu nedenden dolayı bu çocuğa
öğretmeninin kitap oku demesi yerine kendisi kitap okuyacak
olursa ona iyi bir örnek teşkil edecektir. Muhtemelen sosyal
bilgiler öğretmeni öğrencisinin sosyal konusunda, fen ve teknoloji öğretmeni onun fen konusunda ve bütün öğretmenler
kendi konularında ilerlemelerini isteyecektir. Ancak büyük bir
formasyon sonucu öğrencinin bütün bu konularda tarlası verimli hâle getirilebilinir ve sonuçta matematik öğretmeni matematik bitkisini, fen öğretmeni fen bitkisini; diğer öğretmenler
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de kendi bitkilerini, yani kendi bilgilerini öğrencide yetiştirmiş
olacaklardır.
Okumayı seven bir öğrenci, büyük bir olasılıkla bu eseri
okuyacaktır ve kendi sahip olduğu tarlasını nasıl verimli hâle
getireceğini artık düşünüyordur. Unutmamalı ki insanların
hepsi bir cevherdir, önemli olan o cevheri iyi işlemektir.
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1
MİMAR SİNAN

M

imar Sinan, 1489’da Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. 1511’de devşirme olarak İstanbul’a geldi ve Acemi Oğlanlar Ocağı’na girdi. Burada kaldığı yıllar içinde, birçok
sanat eserini inceleme fırsatını buldu.
1516’da Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Muharebesi’ne katıldı. Mısır’da bulunduğu süreç içerisinde buradaki sanat eserlerini
gözlemledi. 1522’de Rodos Seferi’ne, 1526’da da Mohaç Meydan
Muharebesi’ne katıldı. Bu savaşlarda gösterdiği başarıdan ötürü
terfi etti. 1533 yılında ise Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferine
katıldı. Bu seferin ardından Hasekilik rütbesi verildi.
Boğdan Seferi sırasında ordunun Prut Nehri’nden geçmesi
gerekiyordu. Bunun için günlerce uğraşıldı, ancak kurulan köprüler bir türlü tutmadı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, bu köprüyü yapabilecek birinin bulunmasını istedi. Vezir
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Damat Çelebi Lütfi Paşa, Sinan’ın bu işin üstesinden geleceğine
inandığı için görevi ona verdi. Sinan, incelemelerinin ardından
iki haftadan kısa bir süre içinde köprüyü başarıyla kurdu. Bunun ardından Sinan, baş mimarlık görevine atandı. Bu görevi 49
yıl boyunca yapacaktı.
Mimar Sinan’ın, Süleymaniye Camii’ni yaptığı sıralarda,
onu çekemeyenler, kendisini Kanuni Sultan Süleyman’a; “Cami
yapılırken kubbenin altına yan gelip nargile fokurdatır, bu ne
iştir?” diye şikâyet etmişlerdi. Padişah ani olarak cami inşaasını
teftişe gitti. Hakikaten Mimar Sinan’ı, nargilesi yanında kubbenin altında bir mindere oturmuş gördü. Çatık bir yüzle Sinan’a;
“Bre bu ne hal Koca Sinan?” diye sordu. Mimar Sinan sükûnetle; “Padişahım,” dedi. “Kerem edip şu nargileyi bir gözden
geçirseniz.” Kanuni, gözünü nargileden tarafa çevirince hayret
etti. Çünkü nargilenin üstünde tömbeki yoktu, fokurdayan, sadece su idi. Sinan, padişaha dönerek şu sözleri söyledi: “Şevketlüm, bu nargileyi burada sırf fokurtusundan faydalanmak için
bulunduruyorum. Bu ses bana, bu camide okunacak Kur’an-ı
Kerim seslerinin, caminin her tarafına yayılması ve her tarafta
aynı şekilde işitilmesi için icap eden tedbirleri almama yardım
eder.” Büyük sanatkâr, böylece akustik tertibatı alıyordu.
Bunun için Anadolu’nun değişik köşelerinden 65 tane dev
turşu küpü getirtti. Bu küpleri içleri boş, ağızları dışarıya gelecek şekilde kubbenin eteklerine dizdirdi. Amacına ulaşmıştı
Mimarbaşı. Sesi, yüzlerce metrekarelik mekânın her köşesine,
en iyi şekilde yaymayı başarmıştı. Kanuni de, Sinan’ın niyetini
anlamış, ustasını hemen bağışlamıştı.
Mimar Sinan, yapının içine bir de hava koridoru inşa etti.
Elektriğin henüz bulunmadığı o yıllarda, Süleymaniye 275 dev
kandille aydınlatılıyordu. Sinan, bu kandillerden çıkan is camiye zarar vermesin ve cemaati rahatsız etmesin diye orta kapının
üzerine küçük bir odacık yaptırdı. Binanın değişik köşelerine
açtığı oyuklardan giren islerin bu odada toplanmasını sağladı.
Ve adına da “İs Odası” denilen bu bölmenin içine özel bir
nemlendirme sistemi kurdu Sinan. Odada toplanan islerden,
dönemin en kaliteli mürekkebini damıttı. Süleymaniye’nin duvarlarında gördüğünüz o muhteşem kalem işleri, yazılar, süsle28
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meler, caminin kandillerinden çıkan isten damıtılan o mürekkeple yapıldı. Ve tüm bunlar, yaklaşık 500 yıl öncesinin teknolojisiyle yapıldı.
İsin bir odada toplanmasını sağlayan ve hava akımını içeri alan iki oyuktan dışarıya çıkıp içeriye baktığınızda, birinden
caminin içindeki Allah, diğerinden ise Muhammed yazılı dev
levhaları görürsünüz. Ayrıca Süleymaniye’nin hangi köşesini,
hangi duvarını, hangi açısını ölçerseniz ölçün, sayısal olarak
karşınıza Allah kelimesinin ve katlarının çıktığını görürsünüz.
Günümüze gelindiğinde Süleymaniye Camii’nin yıkılma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmış. Eğer çözüm bulunamazsa, koca cami kısa bir zaman içinde yıkılacakmış. Caminin
tüm taşıyıcı yükü kemerlerindeymiş. Bu kemerlerin ortalarında
bulunan kilit taşları zamanla aşınmış.
Ama elde yazılı bir proje olmadığı için nasıl değiştirileceği bilinmiyormuş. Hemen Türkiye’nin en yetkin mühendis ve
mimarlarından oluşan bir heyet oluşturulmuş. Ortaya bir sürü
fikir atılmış.
Her kafadan bir ses çıkmış ama sonuç alınamamış. Tartışmalar sürerken caminin içinde büyük bir karmaşa sürüyormuş.
Ülkenin çeşitli bilim kuruluşlarından bir sürü mimar, mühendis kemerleri inceliyormuş.
Bu adamlardan biri ortalarda dolanırken, kazara, gizli bir
bölme bulmuş. Bölmede, üzerinde eski yazı olan bir not varmış.
Uzmanlara inceletilen kâğıdın orijinal olduğu belgelenmiş.
Bu kâğıt parçası, bizzat Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan bir
mektupmuş. Mektupta yazılanlar günümüz Türkçesine tercüme
ettirilince ortaya söyle bir metin cıkmış:
“Bu notu bulduğunuza göre kemerlerden birinin kilit taşı
aşındı ve nasıl değiştirileceğini bilmiyorsunuz.” Koca Sinan, kademe kademe, kilit taşının nasıl değiştirileceğini anlatıyormuş.
Bu oyuk içinde yer alan bir şişe ve şişe içindeki notta söyle
bir şey yazıyormuş: “ Her kim bu tas eskidiğinde yenisiyle değiştirmek isterse eski taşın yerine takılacak. Yeni kilit taşının iki
tarafından yağlı iple taşı bir taraftan sokup öteki taraftan çeksin
ve sonra ipin dışarıda kalan kısımlarını kessin”. Heyet, Sinan’ın
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söylediklerini aynen yapmış. Süleymaniye Camii böylelikle kurtarılmış. Bu mektup su an Topkapı Sarayı’nda saklanıyormuş.
1950-60 arası bir tarihte inşaat mühendisi, mimar ve jeofizikçilerden oluşan bir Japon heyeti Türkiye’ye gelmiş. Heyet
İmar ve İskân Bakanlığı’ndan izin alarak ülkemizdeki tarihi yapıları incelemeye başlamış.
Ayasofya’yı, Yerebatan Sarnıcı’nı ve diğer tarihî yapıları
gezdikten sonra sıra Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi’yle Sinan’ın öğrencisi Mimar Davut Ağa’nın eseri Sultanahmet Camisi’ne gelmiş.
Japonlar bu camiler üzerinde günlerce inceleme yapmışlar.
Her geçen gün şaşkınlıkları daha da artıyormuş. Çünkü Japonlar, daha ilk incelemede camilerin gevsek bir zemin üzerine inşa
edildiğini anlamışlar. Ama bunca yıl, bu camilerde bir çatlak
dahi olmamasına akil sır erdirememişler.
Bunun üzerine Türkiye programının gerisini tamamen iptal edip, bu iki cami üzerine yoğunlaşmışlar. Araştırmalarının
sonucunda herhangi bir sarsıntı sırasında bu iki caminin sabitlenmediğini aksine yerinde oynayarak yıkılmaktan kurtulabildiği ortaya çıkmış. Minarelerin çok daha gelişmiş bir raylı sistem mekanizması üzerine oturtulduğunu ve her yöne yaklaşık
5 derece yatabildiğini görmüşler. Daha derin araştırma yapmak
için Edirne’ye, Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’ne gitmişler. Oradaki olağanüstü sistemleri görünce iyice şaşırmışlar.
Selimiye’nin tüm sırlarını, aylarını harcayarak çözmüşler.
Japonya’ya döndüklerinde, Sinan’ın sırlarını uygulamaya sokarak şehirlerini Sinan’ın kullandığı sistemlerle kurup muazzam
gökdelenler dikmişler. Yani şu an gelişmiş ülkelerin gökdelen
yapımında kullanıldıkları çoğu sistem, yüzyıllar önce Sinan’ın
geliştirdiği mekanizmalarmış.
Bir gün Selimiye Camii’ne girenler, kubbenin altında bir Japon’un ayaklarını kıbleye doğru uzatmış sırtüstü yattığını görmüşler. Tabii hemen Japon’u, “Burası kutsal bir yer. Bu şekilde
yatmak bizim inançlarımıza göre saygısızlıktır. Lütfen oturun
veya ayakta durun!” diyerek uyarmışlar. Ancak, Japon trans
vaziyetteymiş, gözlerini kubbeden ayırmadan şöyle sayıklıyor30
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muş; “Bu imkânsız. Ben yılların mühendisiyim. Bu kubbe var
olamaz. Hayal görüyorum. Bu kubbenin orada o şekilde durması fizik ve matematik kurallarına aykırı. Bu imkânsız, orada
hiçbir şey yok, orada hiçbir şey yok.”
Selimiye Camii’nin zemini gevşek toprakmış. Bu nedenle
minarelerinin yakın zamanda yıkılacağı fark edilmiş. Uluslararası bir grup bilim adamı toplanmışlar. Nasıl kurtarırız bu tarihi
minareleri diye kafa kafaya vermişler.
Sonuçta en son teknoloji olan metal kelepçelerle minarelerin temellerini sabitlemenin en iyi çözüm olduğuna karar vermişler. Minarelerin temellerini açınca, koymayı düşündükleri
kelepçelerin aynısıyla karsılaşmışlar. Mimar Sinan, yaklaşık beş
yüz yıl önce aynı şeyi düşünmüş meğerse…
Mimar Sinan’ın, Selimiye Camii’nin kubbesini o genişliğe
oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem yaratarak çözdüğü
söylenir. Ayrıca minarelerin şerefelerine çıkanların yolda birbirlerini görmemeleri ise büyük bir dehanın ürünüdür. Almanlar
aynı sistemi meclislerinin önündeki dev kürede kullanmışlar.

Çıraklık Eseri Şehzade Camii
Mimar Sinan’ın ilk önemli eseri, 1544-1548 yılları arasında
yaptığı ve “çıraklık eserimdir” dediği Şehzade Camii idi. Kanuni
Sultan Süleyman tarafından ölen oğlu Şehzade Mehmet adına
yaptırılmıştır.

Kalfalık Eseri Süleymaniye Camii
Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” olarak takdim ettiği Süleymaniye Camii, İstanbul’daki en muhteşem eseri olarak kabul
edilir.

Ustalık Eseri Selimiye Camii
Edirne’deki Selimiye Camii ise “ustalık eserim” diye takdim
ettiği eseridir. Sinan, ülkenin çeşitli yerlerinde çok sayıda cami,
medrese, türbe, köprü ve saray yapmıştır.
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2
İBN-İ SİNA

F

elsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi
bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan İbn-i
Sina (980-1037), matematik alanında matematiksel terimlerin
tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması
konularıyla ilgilenmiştir.
Astroloji ve simyaya itibar etmemiş, Dönüşüm Kuramı’nın
doğru olup olmadığını yapmış olduğu deneylerle araştırmış ve
doğru olmadığı sonucuna ulaşmıştır. İbn-i Sina’ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolayısıyla
daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi mümkün değildir.
İbn-i Sina, mekanikle de ilgilenmiş ve bazı yönlerden Aristoteles’in hareket anlayışını eleştirmiştir. Aristoteles, cismi ha32
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reket ettiren kuvvet ile cisim arasındaki temas ortadan kalktığında, cismin hareketini sürdürmesini sağlayan etmenin ortam,
yani hava olduğunu söylüyor ve havaya, biri cisme direnme ve
diğeri cismi taşıma olmak üzere birbiriyle bağdaşmayacak iki
görev yüklüyordu.
İbn-i Sina, bu çelişik durumu görmüş, yapmış olduğu gözlemler sırasında hava ile rüzgârın güçlerini karşılaştırmış ve
Aristoteles’in haklı olabilmesi için havanın şiddetinin rüzgârın şiddetinden daha fazla olması gerektiği sonucuna varmıştır. Oysa bir ağacın yakınından geçen bir ok, ağaca değmediği
sürece, ağaçta ve yapraklarında en ufak bir kıpırdanma yaratmazken, rüzgâr, ağaçları sallamakta ve hatta kökünden kopartabilmektedir; öyleyse havanın şiddeti, cisimleri taşımaya yeterli
değildir.
İbn-i Sina, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki
çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar
dikkat çekmektedir. Ancak, İbn-i Sina dendiğinde, onun adıyla
özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan
“el-Kânûn fî’t-Tıb” (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir.
Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin birinci kitabı,
anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.
İbn-i Sina’nın söz konusu eseri incelendiğinde, konuları
sistematik bir biçimde incelediği görülür. Tarihte ilk defa, tıp ve
cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren İbn-i Sina, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin
önemini özellikle vurgulamıştır. Hayati tehlikenin çok yüksek
olmasından ötürü pek gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili
örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler
önermiştir.
Gözle de ilgilenmiş olan İbn-i Sinâ, döneminin seçkin fizikçilerinden İbn-i Heysem gibi, Göz-Işın Kuramı’nı savunmuş
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

33

ve üst göz kapağının dışa dönmesi, sürekli beyaz renge veya
kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi daha önce söz
konusu edilmemiş hastalıklar hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.
İslam düşünce tarihinin en büyük isimlerinden olan İbn-i
Sina’nın bu seçkinliği, birçok yönden özgünlük taşıyan, ayrıntılı ve mükemmel bir sistemle sunulmuş felsefesinden ileri gelir.
İbn-i Sina, ilahiyattan ahlak ve siyasete kadar felsefenin o dönemdeki bütün disiplinlerini ele almış; ayrıca başta tıp olmak
üzere, pozitif bilimlerde de söz sahibi olmuştur. Helenistik dönemde yeni Plâtoncu bir kimliğe büründürülmüş olan Aristotelesçiliği, felsefe yöntem ve ölçüleri içinde kalarak İslami bir
söylemle ortaya koymaya çalışmış; Gazali, Fahreddin Razi, İbni
Teymiyye gibi İslam dünyasında çok etkin olan bilginlerin ağır
eleştirilerine karşın “eş-Şeyhu’r-Reis” (baş üstat) unvanını bütün dönemlerde korumuş; tıpta ise modem tıbbın doğuşuna
kadar Doğu ve Batı’da otorite sayılmıştır.
Başlıca eserleri:
El-Kanun fi’t-Tıb (Hekimlik Yasası)
Kitabü’l-Necat (Kurtuluş Kitabı)
Risale fi-İlmü’l-Ahlak (Ahlak Konusunda Kitapçık);
İşarat ve’l-Tembihat (Belirtiler ve Uyarılar)
Kitabü’ş-Şifa (Sağlık Kitabı)
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3
HAREZMÎ

H

arezmî, Tam adı Ebu Abdullah Muhammed Bin Musa
el-Harezmî olan bu büyük bilim adamı, Horasan’ın Harezm bölgesinin Hive şehrinde 780 yılında doğmuştur. Harezmî, Harzem Türküdür ve Müslüman’dır. Harezm’de temel
eğitimini alan Harezmî, gençlinin ilk yıllarında Bağdat’taki ileri
bilim atmosferinin varlığını öğrenir. Dönemin bilgi merkezi ve
şehri olan Bağdat’a ilim öğrenmek için gider. Burada kıymetli
İslam âlimlerinden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Daha sonra da Bağdat’ta bulunan bilim akademisi Darülhikme’de görev
alan Harezmî; matematik, coğrafya ve astronomi dallarında çalışmalar yapmıştır.
Zamanın Abbasi Halifesi Me’mûn’dan (813-833) büyük
yardım ve destek gördü. Me’mûn, kurduğu Eski Hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüpha-
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nesi’nin idaresini Harezmî’ye verdi. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesi’ndeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak
amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beyt’ül Hikmet’de
görevlendirilir. Böylece Harezmî, Bağdat’ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkânlara
kavuşmuş. Burada hayata ait bütün endişelerden uzak olarak
matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar
Bütün ihtiyaçları Halife tarafından karşılanan Harezmî,
Bağdat’ta ve seyahatlerinde matematik, astronomi ve coğrafya
alanında kıymetli araştırmalar yaptı.
70 tane bilim adamıyla birlikte çalışarak 830 yılında bir
dünya haritası çizmiştir. Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve
saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır.
830 senesinde heyet başkanı olarak ilmi araştırmalar yapmak için Afganistan yoluyla Hindistan’a gitti. Halifenin isteğiyle
Bağdat’taki Şamasiye ve Şam’daki Kasiyûn rasathanelerindeki rasat heyetiyle, yeryüzünün bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası’na gönderildi. Harezmî, Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve Ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde
ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini verdi.
Matematik’te ilk kez sıfırı kullanan Harezmî, bugünkü cebir
ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Birinci ve ikinci dereceden
denklemleri analitik metotla, tek bilinmeyenli denklemleri ise
cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını buldu.
Matematik alanına Cebir kavramını sokan Harezmî, ilgi
duyduğu matematik, coğrafya ve astronomi dallarında da birçok eser yazdı Harezmî, 850 yılında Bağdat’ta 70 yaşında vefat
etmiştir. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi
çalışmalarıyla tanınır.
Eserlerinden Bazıları:
Kitâbu Sûreti’l-Arz: Bu kitabında, yeryüzünün çapına ait
yaptığı çalışmaları anlatmıştır. Kitap için yaptığı incelemelerde
ve kitabında Nil Nehri’nin kaynağını açıklamıştır.
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Zîcü’l-Harezmî: Bu eserinde ise Güneş ve Ay tutulmalarına
dair incelemelerini paylaşmıştır.
Kitabûl Tarih: Tarihî gelişmeleri bu eserinde anlatmıştır.
Kitab surat al-arz: Coğrafî incelemeleri bu eserde toplanmıştır.
Kitab’ul Ruhname: Astronomik incelemelerde bulunmuştur.
Kitab fil-Hisab: Bu eserde Harezmî, bugün kullanılan sıfırlı
Arap rakamlarını, ondalık sistemi izah ediyor. Eser, Adelhard
Bath tarafından Latinceye tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır.
Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha: İki cilt halindeki
bu eser, astronomiye dair olup, yıldızlar, gezegenler ve bunların,
hareket ve faaliyetlerini incelemektedir.
Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi: Günümüzde Arapça
bir nüshası elde edilmiş olan bu eser, Harezmî’nin ikinci önemli eseridir. Hint matematiğine dair olan bu eserin, Cambridge
Üniversitesi Kütüphanesi’nde Algorithmi’de Numero İndorum
isimli Latince tercümesi mevcuttur. Bu tercüme, Adelhard tarafından 12. asırda Kurtuba’da bulunan bir nüshasından yapılmıştır.
Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele: Harezmî’nin en önemli eseridir. Aslı İngiltere Oxford, Bodlyn Kütüphanesi’ndedir. Bu eser, cebir ilmine adını veren ve bu alanda
yazılan ilk eserdir. Günümüzden on bir asır önce yazılan eserde
cebir sistemlerine ait kaide ve teoremler ile yeni çözüm yolları
anlatılmaktadır. Eserde birinci ve ikinci derecede denklemlerin
çözüm şekilleri, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplarını misallerle açıkladıktan sonra; nazarî ve tatbikî hesaplama şekilleri,
zamanın hükümet işlerine ait hesapların yapılması, kanalların
açılması, bina yapımı; esnaf, tüccar ve ölçme memurları için
sayı işaretlerini, miras taksim memurları ve Müslümanlar için
elzem olan Kur’an-ı Kerim’de bulunan mirasa ait hükümler ve
feraiz bilgisi hesaplarını hem aritmetik hem de cebir yoluyla çözümleyerek misallerle gösterir.
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4
FARABÎ

E

bu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarkan bin Uzlug El-Farabî, (879-950) Bugün Kazakistan’da kalan Farab
şehrinde doğdu. Aristo felsefesine odaklandığı için “İkinci
Aristo” olarak tanındı. Doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında
yaklaşık 100 eser yazdı. “Namuslu Şehrin Yerlilerinin Görüşleri” (Erdemli Devlet) adlı çalışmasında devletin oluşumu ve
toplumsal eşitsizliğin nedenleri gibi önemli sorulara cevap vermeye çalışır. “Cevher”, “Zaman”, “Boşluk”, “Platon ve Aristo Felsefesinin Tekliği” konularında da çalışır. Birçok alanda yazdığı
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eserlerde metafizik, politik felsefe, mantık, müzik, bilim, ahlak,
bilgi felsefesi ve ilahiyat yoğunluktadır.
İkinci Aristo benzetmesi önemlidir. Aristo gibi birçok alanda sistematik çalışma yürütmüştür. Doğu müziğinin en büyük
dayanağı olan Büyük Müzik Kitabı’nda “Kanun”, Ud gibi birçok
eseri ilk defa tarif etmiştir. Faziletli Devlet (Erdemli Devlet) adlı
eseri de doğudaki toplumcu (sosyalist) fikir açısından bir ilktir. Eylemlerde ahlak ve erdemden yola çıkar ve toplumsallığın
önemini vurgular.
Farabî’ye göre “Her insan kendini devam ettirmek ve üstün
mükemmelliğe ulaşmak için birçok şeye muhtaç bir yaratılışta
(fıtrat) varlığa gelmiştir. Onun bu şeylerin hepsini tek başına
sağlaması mümkün değildir. Her biri kendisinin özel ihtiyacını
karşılayacak birçok insana muhtaçtır. Farabî’ye göre insan Aristo’da olduğu gibi toplumsal bir varlıktır. Platon’da olduğu gibi
toplum, doğal bir sürecin sonucu ortaya çıkan bir birlik değil,
bireyleri kendi iradeleri ile “ahlâki bir gaye”yi gerçekleştirmek
üzere kurulan zorunlu bir birimdir.1
Farabî, insanın var oluş sebebi ve gayesinin mutluluk olduğunu söyler. Mutluluğun elde ettiği şeyler için birbirine yardım
etmeyi amaçlayan bir şehir, erdemli, mükemmel bir şehirdir.
(Medine-i Fazıla)
İnsanların mutluluğunu elde etmek için birbirlerine yardım eden toplum erdemlidir. Halkı mutluluğu bilmeyen, mutluluktan habersiz olan şehir cahildir. Mutluluğu ne anlayacak,
ne de inanacaklardır.2
Farabî’ye göre kalbin vücudu idare etmesi, yöneticinin toplumu idare etmesine benzer. Erdemli şehrin yöneticisi herhangi
bir insan olamaz. Yönetici yaratılışı ve tabiatı ile uygun olmalıdır. Yönetime yatkınlık, yetenek ve tutumları kazanmış olmalıdır.3 Yönetici, “insanlığın en üst mertebesinde olan başka bir
insanın hükmü ve yönetimi altına girmesi mümkün olmayan,
1 Talip Kabadayı, The Perfect State In Plato And Al–Farabi, Afyon Kocatepe
2 Mahmut Kaya, Erdemli Devletin Çatısını Kurdu, Dil ve Edebiyat, S.23, Kasım 2010
3 Demokaan Demirel, Farabi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir, Niğde Ü.İİBF
Dergisi,2014, C.7Sayı 1 s.358-369
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üstün mükemmelliğe ulaşmış, faal akıl ile bağlantı kuran kimsedir. “Seçkinlerin en seçkinidir.” Farabî bu yönetici için “filozof,
en yüksek yönetici, hükümdar, kanun koyucu imam” deyimlerini kullanmaktadır.4
Aristotales’in ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir
değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani
yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabî’nin fiziği de, metafiziğe bağlıdır. Buna göre, evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde
olan el-aklül-faal’den çıkmıştır Söz konusu dört öğe, birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz
evreni (el-âlem) oluştururlar.
Farabî, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler
trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda
toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına
dâhildi. Farabî ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye
üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.
Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabî yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre
azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabî, bu konuda çeşitli
ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.
Farabî insanı tanımlarken “Âlem büyük insandır; insan küçük âlemdir.” diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle
ayırır. İnsan için en yüksek en yüksek erdem olan bilgi, insan
beyninin çalışması sonucu elde edilemez; çünkü tanrısaldır, doğuştandır.
Bilimin ise üç kaynağı vardır: Duyu; akıl; nazar. Bilimler
ikiye ayrılırlar: Kurumsal (nazarî) bilimler; uygulamalı (amelî)
bilimler. Ahlak, siyaset, müzik, matematik uygulamalı bilimle4 Mahmut Kaya, Erdemli Devletin Çatısını Kurdu, Dil ve Edebiyat, S.23, Kasım 2010,
s.19
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re girer. Toplumlarda öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli
toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yöneltecek en
kusursuz devletse, bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.
Eserleri:
İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması
Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
Hikmetlerin Özleri
Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap
Aklın Anlamları
Bilimlerin Sayımı
Büyük Müzik Kitabı
Müziğe Giriş
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5
ALİ KUŞÇU

B

atı ve Doğu bilim dünyasının müstesna bir bilim adamı
olarak kabul ettiği Ali Kuşçu’nun asıl adı Ali Bin Muhammed’dir. XV. yüzyılda yaşamış, önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası, Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in
“doğancıbaşısı”dır. “Kuşçu” lakabı da buradan gelmektedir. Ali
Kuşçu’nun doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli ihtilaflar olsa
da 15. yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde Semerkand’da doğmuş
ve burada yetişmiş olduğu kabul edilmektedir.
Semekand’da bulunduğu dönemde, Uluğ Bey de dâhil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi, Gıyasüddin Cemşid, Muinuddin
Kâşi gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve
astronomi dersleri alan Ali Kuşçu, rasathane müdürü Kadızâde-i Rumî’nin ölümü üzerine buranın başına geçmiş ve pratik
astronomi, yer merkezli evren sistemine göre gök cisimlerinin
görünen hareketi ve astroloji konularını kapsayan Uluğ Bey Zici’nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur.
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Uluğ Bey’in ölümünden sonra Semerkand’dan ayrılan Ali
Kuşçu, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitmiştir.
Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih’e elçi olarak gönderilmiştir. Büyük bir bilim adamı olan Ali Kuşçu, ardından sayılarca
bilgin yetiştirmesinin yanı sıra Osmanlı ile Akkoyunlu devleti
arasında barış elçiliği yaparak siyasi başarılar da göstermiştir.
Fatih Sultan Mehmet tarafından çalışmaları takdir edilmiş
ve İstanbul’a Ayasofya müderrisi olarak davet edilmiştir. Burada Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve
matematik dersleri vermiştir. Ayrıca İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri de yapmıştır. Din, astronomi, matematik, mekanik, dil ve belagat alanlarında, bilinen
30 civarında eseri mevcuttur. Fatih Sultan Mehmet’in büyük
desteğini gören Ali Kuşçu, müderrisliği esnasında Mirim Çelebi, Sarı Lütfü, Sinan Paşa gibi değerli bilim adamlarını yetiştirdi.
“Risaletü’l-Fethiye” adlı eseri ise XIX. yüzyılda, İstanbul Mühendishanesi’nde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitapta gök
cisimlerinin yere olan uzaklığını incelemiş, dünya haritasını da
kitabının sonuna eklemiştir. Burada yer kürenin eksenindeki
eğikliği 23° 30’ 17” olarak tespit etmiştir. Bu değer, günümüz
astronomi verilerine oldukça yakın bir tespittir.
Ali Kuşçu’nun astronomi sahasındaki en önemli çalışmalarından birisi, Zic-i Uluğ Bey’e olan katkısıdır. Şerh-i Zic-i Uluğ
Bey’de, Zic’in takdiminde bahsi geçen teoremlerin ve problemlerin ispatlarını vermiştir. Çalışmalarından birisinde Merkür’un
hareketleri konusunda Batlamyus’un el-Macestî adlı eserindeki
görüşleri eleştirerek yeni bir kinematik-geometrik model önermiştir. Başka bir çalışmasında Regiomontanus üzerinden Copernic’e giden yolda hem iç hem de dış gezegenler için episaykil
modeller yerine eksentrik bir model geliştirmiştir.
Semerkant’ta yazdığı Risale Der İlm-i Hey’e (1458) isimli
eseri Sankritçe’ye tercüme edilerek Hint kıtasında İslâm astronomisini temsil etmiştir. El-Fethiyye Fî İlmi’l-hey’e adlı eseri
(1473) ise, Osmanlı astronomi öğretiminde orta-seviyeli ders
kitabı olarak kullanılmıştır.
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

43

1474’te İstanbul’da vefat eden Ali Kuşçu’nun önemli çalışmalarından birisi de onun Ay’ın ilk haritasını çıkarmasıdır.
Batı bilim dünyası tarafından da çalışmaları takdir edilen bilim
adamının ismi, NASA tarafından Ay’da bir bölgeye verilmiştir.
Astronomi bilimi, Ali Kuşçu ile birlikte Osmanlılar arasında yayılmaya başlamıştır.
Eserleri:
Ali Kuşçu’nun değişik alanlardaki eserlerini beş grupta
toplamak mümkündür.
A - Astronomi Eserleri5
1. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey: Süleymaniye, Carullah, nr. 1493,
215 yaprak.
2. Risâle fî Halli Eşkâli Muaddilil-Kamer li’l-Mesîr (Fâide
fî Eşkâli Utârid): Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, nr. 3843, yaprak 270b-273a.
3. Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn: Bursa İl
Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/8, yaprak 124b-125b.
4. Şerh ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e: Süleymaniye,
Ayasofya, nr. 2643, 64 yaprak.
5. Risâle der İlm-i Hey’e: Süleymaniye, Ayasofya, nr.
2640/1, 24 yaprak.
6. el-Fethiyye fî İlmi’l-Hey’e6 Süleymaniye, Ayasofya, nr.
2733/1, 70 yaprak.
7. Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/7, yaprak 119b-123b.

5 Astronomi alanındaki eserleri için bkz. Ramazan Şeşen ve diğ., Osmanlı Astronomi
Literatürü Tarihi (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1997, I, 27-38; matematik
alanındaki eserleri için bkz. a. mlf. ve diğ., Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (Ed.
Ekmeleddin İhsanoğlu) , İstanbul 1999, I, 271-275; kelam sahasındaki eserleri için
bkz. Müjgan Cumbur, a.g.e., Ankara 1974, s. 6-23.
6 Ali Kuşçu’nun bu eseri Seyyid Ali Paşa (ö.1846) tarafından Mirâtul-Âlem (Evrenin
Aynası) adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bkz. Seyyid Ali Paşa, Mirâtul-Âlem (Haz. Yavuz
Unat), Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.
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B - Matematik Eserleri
1. er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb: Süleymaniye,
Ayasofya, nr. 2733/2, yaprak 71b-168b.
2. Risâle der İlm-i Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr.
2640/2, yaprak 25b-72b.
C - Kelâm ve Usul-i Fıkıh Eserleri:
1. eş-Şerhu’l-Cedîd ale’t-Tecrîd: Süleymaniye, Çorlulu Ali
Paşa, nfr. 305, 285 yaprak.
2. Hâşiye ale’t-Telvîh: Süleymaniye, Carullah, nr.1438/2,
yaprak 13b-20a.
D- Mekanik Aletler Hakkındaki Eseri:
1. et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye7
E -Dil ve Belagat Eserleri:
1. Şerhu’r-Risâleti’l-Vadiyye: Adûduddîn İcî’nin Fâ’ide
fî’l-Vad adlı risâlesinin şerhidir (Köprülü, nr. II, 339/1; Râgıb
Paşa, nr. 1285/6, 1289/3; Kayseri Raşid Efendi, nr. 1001/4).
2. el-İfsâh: İbn Hâcib (ö.h.646)’in Arapçanın cümle yapısı
konusunda kaleme aldığı el-Kafiye fi’n-Nahv adlı eserinin şerhidir. (Raşid Efendi, nr. 9226, Topkapı Sarayı Müzesi, Emanet
Hazinesi, nr. 1891, 1892).
3. el-Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir: Arapça sarf
ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan
bir eseridir (Süleymaniye, Fatih, nr. 4676, 148 yaprak; Yeni
Cami, nr. 1181/1; Laleli, nr. 3030/10; Şehit Ali Paşa, nr. 2576,
2577, 2578). Sultan Selim döneminde Müftüzâde Abdürrahim
tarafından şerh edilmiştir.
4. Şerhu’ş-Şâfiye: İbn Hâcib’in sarf ilmindeki eş-Şâfî adlı
eserinin Farsça şerhidir (Köprülü, nr. 1598, vr.42-234).
5. Risâle fî Beyâni Vadi’l-Mufredât: Kelimelerin bir anlam
için konulmasıyla ilgili küçük bir risaledir (Süleymaniye, Şehit
7 Takiyyuddîn Râsid bu eserden söz eder. Bkz. Sevim Tekeli, 16. Asırda Osmanlılarda
Saat ve Takiyyuddînin Mekanik Saat Konstrüksüyonuna Dair En Parlak Yıldızlar adlı
eseri, Ankara 1966, Türkçe s.46, İngilizce s.114, Arapça s.221.
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Ali Paşa, nr. 2830; Hafit Efendi, nr, 450, vr. 80b-81a; Köprülü,
nr. 1610/35).
6. Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Tarîf: Harf-i tarifin bazı özellikleri üzerinde duran tek varaklık bir risâledir (Köprülü, nr.
1593/21; Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/39).
7. Risâle mâ Ene Kultu: Taftazanî’nin Telhîsu’l-Miftâh
üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerhte geçen “mâ
ene kultu” ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır. Risâle fî Beyâni
Sebebi Takdîmi’l-Musnedi İleyh diye de anılır (Süleymaniye,
Reşid Efendi, nr. 1032/30; vr. 183-187; Köprülü, nr. III, 704/3;
Ragıb Efendi, nr. 374, vr.208-211).
8. Risâle fî’l-Hamd: Seyyid Şerîf el-Curcânî’nin el-Hâşiyetu’l-Kubrâ’sında söz konusu ettiği “hamd” ile ilgili sözlerin tahkikine dair bir risaledir (Süleymaniye, Fatih, nr. 5384, vr. 68-70).
9. Risâle fî İlmil-Meânî: İlm-i Meânî konusunda küçük
bir risâledir (Süleymaniye, Carullah, nr. 2060, vr. 136-137).
10. Risâle fî Bahsil-Mufred: Arapçada basit ve mürekkep kavramlar hakkında dil felsefesi ağırlıklı bir risaledir (Süleymaniye,
Pertevniyal, nr. 896, vr. 7b-8b; Şehit Ali Paşa, nr. 2761, vr. 63-68).
11. Risâle fîl-Fennis-Sânî min İlmil-Beyân: Belagat ilimlerinden beyân ilmi hakkında kısa bir risaledir (Süleymaniye,
Yazma Bağışlar, nr. 4140, vr. 78a-81a).
12. Tefsîrul-Bakara ve Âli İmrân: Kehhâle tarafından zikredilen bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.8
13. Risâle fî’l-İstiâre: Bu risâlede hakikat, mecaz, istiare ve
kinaye konuları örneklerle incelenmektedir.9
14. Kaynaklarda Ali Kuşçu’ya nispet edilen, ancak nüshaları tespit edilemeyen başka eserler de vardır. Bunlar: Târîhu
Ayasofya, Tefsîru’z-Zehraveyn, Mahbûbu’l-Hamâ’il, Risâle fî
Mevdûati’l-Ulûm, Meserretu’l-Kulûb fî Defi’l-Kurûb10
8 Umer Ridâ Kehhâle, a.g.e., Beyrut ts., VII, 227.
9 Ali Kuşçu’nun bu eseri Musa Yıldız (ö.1846) tarafından Türkçeye çevrilerek İsmail
Ayvalı tarafından yapılan şerhi ile birlikte Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fîlİstiâresi adıyla Kültür Bakanlığı yayınları (Ankara 2002) arasında basılmıştır.
10 Cengiz Aydın, a.g.m., s. 410; ayrıca bkz. Katib Çelebi, a.g.e., I, 286, 448, 572, 883,
II, 1676; Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul 1311, III, 486-487; Abdülhak
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Zekâ Nedir?
Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme
etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik
olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır. Zekânın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekâya ilişkin
kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da
potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu,
kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan
etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.
Zekâ, birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları şunlardır:
Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,
Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,
Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,
Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,
Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,
Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme,
zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları
doğru olarak algılayabilme,
Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme…
Bir kişinin zekâ seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne
kadar zor işler başardığı veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar
çoğunu başarabildiği veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca
ulaşabildiği ile belli olur.

Adnan ADIVAR, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 47-54.
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6
ULUĞ BEY

D

ünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan
hükümdardır. 13 yaşında iken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi oldu. 1446 yılında babasının ölümü
üzerine hükümdar oldu. Saltanat yılları sırasında Matematik ve
Astronomi ile yakından ilgilendi. Astronomiye ait tablosu, yıllar sonra İngiltere ve Fransa’da basıldı. 1449 yılında kendisine
isyan eden oğlu Abdüllatif Mirza tarafından 54 yaşında iken
öldürüldü.
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Uluğ Bey hakan olunca, Osmanlı Devleti ile münasebetlerini sıklaştırmaya ve geliştirmeye gayret etmiş ve iki Türk ülkesi
arasında elçiler, bilim adamları gidip gelmeye başlamıştır. O, savaştan çok kendisini bilime adamış bir hükümdardı. Astronomi
ilminin gelişmesine çalışmıştır Sarayına zamanın bilginlerini
toplayarak onları korudu. İnceleme için Çin’e kadar heyetler
gönderdi. Semerkant’ta bir medrese, bir de rasathane yaptırdı.
Bu rasathane, Ortaçağ’daki astronomi bilgisini en yüksek düzeye ulaştırmıştır.
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7
PİRÎ REİS

M

uhiddin Pîrî, kesin tarihi bilinmekle beraber tahminen
1465-1470 yılları arasında, Türk denizciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Gelibolu’da dünyaya gelmiştir. Babası Hacı
Mehmet, amcası ise o dönemin ünlü kaptanlarından Kemal Reis
idi. 11 yaşına geldiğinde önce korsan olarak işe başladı, sonradan
devlet hizmetine giren amcası Kemal Reis ile birlikte denize açılmış
ve 1487-1493 yılları arasında çeşitli deniz savaşlarına karışmıştır.
Türk denizcilik tarihinden, kendisinden bağımsız olarak söz edilmesi 1499-1502 yılları arasındaki harplerde gösterdiği başarılardan
dolayıdır. Harita çizimiyle uğraşmış, daha sonra büyük Türk denizcisi Barbaros’un (1476-1546) hizmetine girmişti.
Mısır’ın zaptı sırasında (1516-1517) komutasındaki gemilerle en önemli deniz üssü olan İskenderiye’nin ele geçirilişinde
büyük başarı göstermiştir.
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Yazmış olduğu “Kitab-i Bahriye”, hükümdarın beğenisini
kazanmıştır. Bunu bugün elimizde sadece ilk parçası bulunan
ve Kuzey Amerika haritası diye adlandırılan İkinci Dünya Haritası izlemiştir.
Bu başarıları düşmanlarını kızdırmıştı. Özellikle Basra
Beyler Beyi Paşa Pîrî Reis’nin donanmayı Basra’da terk ettiği haberini İstanbul’a ulaştırdı. Mısır Valisi Dukayin-zâde Mehmed
Paşa da bu görüşlere katılınca, yaşı seksenin üzerinde olan Pîrî
Reis 1555 yılında Kahire’de idam edilmiştir.
Pîrî Reis, kendisini yetiştirmiş olan amcası Kemal Reis’in
1511’deki ölümünün ardından Gelibolu’ya çekilip orada bir
dünya haritası, bir de Kitab-ı Bahriye’sini hazırlamıştır. Dünya
haritasını 1513’de tamamlayıp 1517 yılında, Mısır’ın fethinin
hemen sonrasındaki günlerde Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Pîrî Reis; bunun ardından Kaptan-ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı) rütbesine getirilir. Harita, 1929’da Topkapı
Sarayı’nın müzeye dönüştürülme çalışmaları sırasında keşfedilir ve hâlâ oradadır. Afet İnan; 1954 yılında yayımlanan En Eski
Amerika Haritası adlı kitabında, haritanın kenar notlarının,
Osmanlı Türkçesinden yeni harflere çevirilerini yayımlamıştır.
Harita, 9 Kasım 1929’da Topkapı Sarayı’nda sarayı müzeye
dönüştürme sırasındaki envanter tespit çalışmaları sürerken tesadüfen bulundu. Alman bilim adamı Adolf Deismann (18661937); dönemin Millî Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem’in
kendisine verdiği parçaları inceleyip düzenlerken eline geçen
harita takımının içindeki folyoyu o sırada İstanbul’da bulunan
ve Türk denizciliği hakkında uzman olan Alman bilim adamı
Paul Kahle’ye göstermişti. Eserin Pîrî Reis’in ilk dünya haritası
olduğunu teşhis eden; Paul Kahle oldu.
Prof. Kahle; harita ile ilgili inceleme sonuçlarını 1931 yılında 18. Doğubilimleri Kongresi’nde sundu. Haritanın üzerindeki
notları, Hasan Fehmi Bey; Latin harflerine aktardı. Türk Tarih
Kurumu başkanı Yusuf Akçura; 1937 tarihli Pîrî Reis Haritası
adlı kitabında haritayı yayımladı. Cumhurbaşkanı Atatürk; haritayı Ankara’ya getirtip bizzat inceledi ve devlet matbaasında
çoğaltılmasını sağladı.
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Haritanın kayıp parçalarını arama çabaları sırasında, Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Öz tarafından, dünya haritası olduğu sanılan bir başka Pîrî Reis haritası bulunmuştur.
Harita; ceylan derisi üzerine çizilmiş olup 900x600 mm
boyutlarındadır. Ortaçağ haritalarından -sıkça rastlanan- portolan tarzında yapılmıştır; yani enlem ve boylam çizgileri yerine
anahtar noktalarda yönleri gösteren pusula gülleri ve bunlardan
ışınsal olarak yayılan yön çizgileri vardır.
Kenarlarında, açıklayıcı nitelikte çeşitli notlar vardır. Notların bir kısmı; tutsak edilmiş Portekiz ve İspanyol denizcilerin
ifadelerine dayalıdır. Notlarda Yeni Dünya’nın yerlileri, hayvanları, bitkileri, mâdenî zenginlikleri ve diğer ilginç özelliklerine
değinilir. Ayrıca, gösterilen yerlerde bulunduğu rivayet edilmiş
hayvan veya hayâlî yaratıkların resimlerini de gösteren harita;
toplam dokuz renkle çizilmiştir.
Kenar notlarından birinde; bu haritanın batıda Kristof Kolomb’un keşfettiği yöreleri, doğuda da “Çin, Hint ve Sint” bölgelerini gösterdiğini yazar. Sağ kenardaki notlarının bazılarının
yarım cümlelerden oluşması, bu haritanın daha büyük bir dünya haritasının sol yarısı olduğunu gösterir; öbür yarısı kayıptır.
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8
CEZERÎ

E

l Cezerî (d. 1136, Şırnak, Cizre - ö. 1206, Cizre), tam adıyla
Ebû’l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezerî İslam’ın altın çağında
çalışmalar yapan Müslüman bilim adamı ve mühendistir. Siber-
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netiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul
edilen Ebû’l İz El Cezerî’nin Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülür.
1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matrix
ustası bilim adamı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezerî, 1206’te
Cizre’de öldü. Lakabını, yaşadığı şehirden alan El Cezerî, öğrenimini Camia Medresesi’nde tamamlayarak, fizik ve mekanik
alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı.
Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi
Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri’ye aittir.
Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot
biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezerî’nin yaptığı otomatik makineler, günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Çalışmalarını, Mekanik
Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap (El
Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ’ati’l Hiyel) adlı
eserinde ortaya koydu. 50’den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdiği bu olağanüstü
kitapta Cezerî, tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, doğru
ile yanlış arasında kalacağını söyler. Bu kitabın özgün kopyası
günümüze kadar ulaşamadıysa da, bilinen 15 kopyasından 10’u
Avrupa’nın farklı müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye
kütüphanelerinde yer almaktadır.
Kısaca Kitab-ül Hiyel adıyla bilinen eseri altı bölümden
oluşur. Birinci bölümde binkam (su saati) ile finkanların (kandilli su saati) saat-ı müsteviye ve saat-ı zamaniye olarak nasıl
yapılacağı hakkında on şekil; ikinci bölümde çeşitli kap kacakların yapılışı hakkında on şekil, üçüncü bölümde hacamat ve
abdestle ilgili ibrik ve tasların yapılması hakkında on şekil; dördüncü bölümde havuzlar ve fıskiyeler ile müzik otomatları hakkında on şekil; beşinci bölümde çok derin olmayan bir kuyudan
veya akan bir nehirden suyu yükselten aletler hakkında 5 şekil;
6. bölümde birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin yapılışı
hakkında 5 şekil yer alır.
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Teorik çalışmalardan çok pratik ve el yordamıyla ampirik çalışmalar yapan Cezerî’nin kullandığı bir başka yöntem
de yapacağı cihazların önceden kâğıttan maketlerini inşa edip
geometri kurallarından yararlanmaktı. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı,
geliştirdiği saatte kullanan Cezerî, sadece otomatik sistemler
kurmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında
denge kurmayı da başarmıştı.
Cezeri, otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard’ın otomatik dokuma tezgâhından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne
zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi. Bazı makinelerinde hidro-mekanik etkilerle
denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen Cezerî,
bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar
kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kurmaya çalıştı. Kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç
etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama
yapan dengeyi oluşturması, Cezeri’nin otomasyon konusundaki
en önemli katkısıdır.
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9
MUSTAFA BEHÇET

E

ğitiminin bir kısmını İtalya’da yapmıştır. Hekimbaşılığı döneminde Batılı anlamında bir tıp okulunun kurulması için
önayak olmuş ve 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbıye-i Şâhâne adı
altında yeni bir tıp okulu açılmıştır; burada dersler Fransızca’dır.
Ders programları, Fransa’daki tıp okullarının programları örnek
alınarak hazırlanmıştır ve içinde anatomi, fizyoloji gibi dersler
bulunur. Mustafa Behçet Efendi’nin çeviri ve telif eserleri bulunmaktadır. Çevirilerinden birisi, 18. yüzyılın meşhur doğa
bilimcisi Buffon’un meşhur eseri Doğa Tarihi adlı eserinde evrenin yaradılışı hakkında bilgi verilmektedir. Diğer bir çevirisi
ise, Fizyoloji Çevirisi adını taşır; bu eser de yine 18. yüzyılda
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Caldanî tarafından yazılmış Fizyoloji (Fisiologica) kitabının çevirisidir.
Mustafa Behçet’in çevirilerinden biri de, çiçek aşısı ile ilgilidir. Çiçek Aşısı Risalesi’ni Joseph Marshall’dan çevirmiştir.
Burada inek çiçeğinden alınan örneğin aşı olarak kullanımı
hakkında bilgi verilmektedir. Mustafa Behçet Efendi’nin Frengi
Risalesi adında bir çevirisi daha vardır; bu çeviri, Johann Piech’in bu hastalığın tedavisi ile ilgili eserinden yapılmıştır. Bilindiği gibi, bu hastalık 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkmış ve
özellikle liman kentlerinde görülmüştür. Osmanlılarda ise, bu
hastalığa daha çok 19. yüzyılda rastlanmıştır. Ayrıca süt çocuklarında görülen ve “kışrıyye” adı verilen hastalıkla ve kolera ile
ilgili birer risalesi daha bulunmaktadır.
III. Selim ve II. Mahmut devirlerinde Osmanlı saray hekimliği yapan Mustafa Behçet Efendi, Tıbbiye’nin kurulmasında emek vermiş; tıp ve tabiyat bilimlerinin önemli eserlerinden
bazılarını Türkçeye çevirmiştir. Onun bu çalışmaları o devirde
Osmanlılarda hâkim olan tıp ve biyoloji anlayışı dışına çıkma
eğilimi gösteren ilk çalışmalar idi.
1774 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Divan-ı Hümayûn kâtiplerinden şairliği ile de tanınan Mehmed Emin Şükühi Efendi’dir. Üçüncü Mustafa Han devri hekimbaşılarından
Büyük Hayrullah Efendi’nin torunu, Hekim ve şair Abdülhak
Molla’nın ağabeyi, şair Abdülhak Hamid’in büyük amcasıdır.
Süleymaniye Tıp Medresesi’nde okuduğu sanılır. Öğrenimini tamamladıktan ve hekimlik deneyimi kazandıktan sonra,
1791’de Sinan Ağa Medresesi Müderrisliğine (asistan), 1796’da
saray hekimliğine, 1803’te Padişah III. Selim’in hekimbaşlığına
getirildi. Hekimbaşı olduğu sırada padişahın verdiği para ile
Bebek’te “Hekimbaşı Yalısı” adıyla anılan yalıyı aldı; yanında bir
botanik bahçesi oluşturdu ve ömrü boyunca bu yalıda yaşadı.
1807’de Padişah III. Selim’in tahttan indirilmesi üzerine hekimbaşılığı sona erdiyse de, on yıl sonra, Padişah II. Mahmud zamanında yeniden hekimbaşı yapıldı. Bu atanma sırasında devrin bir diğer önemli tıp adamı olan Şanizade Ataullah Efendi ile
arasında bir siyasi çekişme yaşandı.
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

57

1821 yılında II. Mahmut’un yakınlarından Halet Efendi
aleyhinde konuştuğu öne sürülerek hekimbaşılık görevinden
alındı ve kardeşi Abdülhak Molla ile birlikte Keşan’a sürüldü.
On bir aylık sürgünden sonra affedilerek İstanbul’a döndü ve
1823’te üçüncü defa hekimbaşılık görevine getirildi.
Kendisi medrese öğrenimi görmüş olmasına rağmen tıp
biliminin medresede değil, okullarda modern yöntemlerle öğretilmesi gerektiği görüşünde olduğu için bu konuda çeşitli girişimlerde bulundu, sonuncusu başarıya ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk cerrahhanesi onun önerisiyle 14 Mart 1827’de
Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire
ve Cerrahhane-i Amire adıyla kuruldu. Okulun kuruluş günü
olan 14 Mart, günümüzde Tıp Bayramı olarak kutlanır. Mustafa
Behçet Efendi bu okulun nazırlığını yaptı.
1831 yılında İstanbul’da ilk defa kolera salgını görüldüğünde, henüz mikrobu bulunmamış olan bu hastalık hakkında
halkı bilgilendirmek için “Kolera Risalesi” adlı bir kitapçık yayımladı; basılı ilk Türkçe tıp kitaplarından birisi olan bu risalesi
Almanca’ya da çevrildi.
Farsça, Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen
Mustafa Behçet Efendi, 18. yüzyılın ünlü bilim adamlarından
Comte de Buffon’un “Genel ve Özel Tabiyat Tarihi” adlı 44 ciltlik dev eserinin iki kitabını, Arap tarihçi Şeyh Abdurrahman
Ceberti’nin Fransız işgali altındaki Mısır’ın birkaç yıllık tarihini
günü gününe tutulmuş notlarla anlatan eserini de Türkçeye kazandırdı.
Bu arada, eski çağlardan kalma tedavi yöntemleriyle ilaçları derlediği “Bin Sır” adlı kitabı yazmaya başladı; kitabı tamamlayamadan 1832 yılında hayatını kaybetti. Üsküdar’daki Nasuhi
Dergâhı’na defnedildi.
Mustafa Behçet, 1000 sır adlı kitabı için ölmeden önce 850
sır derleyebilmişti. Kardeşi Abdülhak Molla’nın bitirmeye çalıştığı bu eseri tamamlayarak yayına hazırlayan, Abdülhak Molla’nın oğlu Hayrullah Efendi oldu.
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10
FARGÂNÎ

A

hmed el-Ferganî (798 doğumlu) büyük bir gökbilimci,
matematikçi ve coğrafyacıydı. Astronominin İlkeleri başlıklı çalışması, ona dünya çapında bir ün getirdi. O, İspanya
Cordoba’da bir bilim merkezi oluşturdu ve bir üniversite kurdu. Batı’da Alfraganus adıyla tanınmıştır. 1999 yılında UNESCO’nun himayesinde tüm dünyada Ahmed el-Fergani’nin 1200.
doğum yıl dönümünü kutlandı. Fargani’nin ismi, Ay’da bulunan
20 km. çaplı bir kratere verilmiştir.
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11
CAHİT ARF

1

910 yılında Selanik’te doğan Cahit Arf, Ecole Normale Superieure’de yüksek öğrenimini tamamladı (1932). Galatasaray
Lisesi’nde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesi’nde Fen
Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Göttingen Üniversitesi’nde (Almanya) doktorasını yaptı (1938). 1939’dan itibaren İstanbul’da Fen Fakültesi matematik kısmındaki görevine
devam etti. 1943’te profesör, 1955’te de Ordinaryüs Profesör
oldu. 1948 yılında İnönü Ödülü’nü kazandı. Bu arada Mainz
akademisi muhabir üyeliğine seçildi. 1962’de emekliye ayrıldıktan sonra bir yıl Robert Koleji’nde öğretmenlik yaptı. Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu bilim kolu başkanlığına seçildi (1964). Princeton’da, Institude for Advanced Study’de
araştırmalar yaptı (1964-1966). California Üniversitesi’nde ve
Berkeley’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu (1966-1967).
Amerika’dan dönüşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi matema60
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tik bölümü öğretim üyesi oldu (1967). Cebir ve sayılar teorisi
ile elastise teorisi alanlarında başarılı çalışmalar yapan Arf, yirmiden fazla orijinal yayında bulundu. Matematik literatürüne
“Arf Halkaları, Arf Değişmezleri, Arf Kapanışı” gibi kavramların yanı sıra “Hasse-Arf Teoremi” ile anılan teoremler kazandırmıştır.
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12
YUSUF HAS HACİP

1

1. yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan Yusuf Has
Hâcib asil bir aileye mensuptur. Büyük çalışması “Kutadgu
Bilig” adlı ünlü eserle tanınır. Balasagun’da yazmaya başladığı
Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) adlı yapıtını 1069 yılında Kaşgar’da tamamlayarak Karahanlı hakanlarından Ebû Ali Hasan
ibn Süleyman Arslan Hakan’a sunmuştur. Karahanlı hükümdarı “Kutadgu Bilig” adlı eseri çok beğenmiş ve Balasagunlu
Yusuf ’u “Has Hâcip” olarak atamıştır. Hâs Haciplik, hükümdar
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sarayının yönetimi ile ilgili bir görevdir. Herkese yarayan fakat
hükümdarlara daha çok yarayan 6 kitaba “Kutadgu Bilig” adını vermesini, “Kitaba Kutadgu Bilig adını koydum ki, okuyanı
kutlandırsın” diyerek açıklar. Yusuf, bu eseri 50 yaşlarında yazmıştır. Eserin kopyaları günümüze ulaşmıştır.
Kutadgu Bilig, mesnevî biçimi ile başlar, kaside biçimi ile
sona erer. 6299 beyit, 13.290 mısradan oluşur. Kutadgu Bilig,
Türk İslam edebiyatının ilk eseridir. Manzum olarak kaleme
alınmıştır. Türk kültüründe önemli bir yeri olan “Siyasetname”
türündeki eserlerin ilkidir. Kutadgu Bilig, allegorik bir münazara karakterindedir Eserin temeli dört kavram üzerine kurulmuş; bunlar kişileştirilerek eserin dört kahramanı ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan Küntogdı Hükümdar görevinde, kanun
ve adaleti, Aytoldı Vezir görevinde, saadeti, Aytoldı’mn oğlu
Ögdülmiş aklı ve ilmi ve Aytoldı’nın diğer oğlu Odgurmuş ise
akıbeti temsil etmektedir.
Kutadgu Bilig, her iki dünyada da mutluluğa kavuşmak
için gidilmesi gereken yolu göstermek maksadıyla yazılmıştır.
Yusuf Has Hâcib’e göre, öteki dünyayı kazanmak için bu dünyadan el etek çekerek yalnızca ibadetle vakit geçirmek doğru
değildir. Çünkü böyle bir insanın ne kendisine ne de toplumuna bir yararı vardır; oysa başkalarına yararlı olmayanlar ölülere
benzer; bir insanın erdemi, ancak başka insanlar arasındayken
belli olur.
Yusuf Has Hâcib, bu yapıtında bilimin değerini de tartışır.
Ona göre, âlimlerin ilmi, halkın yolunu aydınlatır; ilim, bir meşale gibidir; geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu
nedenle âlimlere hürmet göstermek ve ilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir.
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13
MEVLÂNA CELALEDDİN-İ RUMÎ

M

evlâna Celaleddin, 1207 yılında Horasanın Belh kentinde dünyaya geldi. Türk soyundandır. Babası “Sultanü’l
Ulema” unvanını taşıyan Bahaeddin Veled’dir. Bahaeddin Veled,
seçkin bir Türk-İslam bilginidir. Dinde baskıcı tavırlara karşı fikirleriyle tanınmıştır. Bu seçkin bilim adamı, Belh çevresindeki
yöneticilerin baskıları ve Moğol saldırılarının yarattığı anarşi yüzünden Belh’ten göç etmiştir. Bir süre Bağdat, Şam ve Mekke de
kaldı. Anadolu’ya geçti ve Karaman’a yerleşti. Karaman da medresede hocalık yaptı. Oğlu Muhammed Celaleddin’i Semerkantlı
Şerafettin’in kızı Gevher Hatun’la evlendirdi. Türkiye Selçuklu
Sultanı Alâeddin Keykubat’ın daveti üzerine 1228’de oğlu ile birlikte Konya’ya gitti. Sultan-ül Ulema bu kentte öldü (1231).
Mevlâna Celaleddin, babası başta olmak üzere devrin seçkin bilim adamlarından ders aldı. Eflatun, Aristo gibi Yunan
filozoflarının eserlerini okudu. İslamî bilimlerde uzmanlaştı.
Gazali, İbn-i Sina, Maturidi, Eşari, Feriduddin-i Attar gibi İslam
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âlimlerinin eserlerini inceledi. Arapça, Farsça, Rumca ve İbranice dillerini öğrendi. Mevlâna, babasının ölümünden sonra,
babasının müritlerinden olan Burhaneddin Muhakkık-i Tirmizi’ye bağlandı. Tasavvufla ilgili dersler aldı. Dokuz yıl öğrencilik
yaptı. Mevlâna Celaleddin, Burhaneddin’in ölümünden sonra
Konya medreselerinde dersler verdi. Kısa sürede ünü yayıldı.
Kendisine “efendimiz” manasında “Mevlâna” denildi. 1244’de
“Tebrizli Şems” adında bir dervişle karşılaştı. Şems ve Mevlâna
arasında mistik bir yakınlaşma ve sevgi doğdu. Mevlâna, Şemsle
birlikte inzivaya çekildi. Haftalarca toplum içine çıkmadı. Mevlâna’nın öğrencileri bu durumdan yakınmaya başlayınca Şems
Konya’dan ayrılıp Şam’a gitti. Ancak Mevlâna bu ayrılığa dayanamadı ve oğlunu Şam’a gönderip Şems’i tekrar Konya’ya getirtti.
Ancak Mevlâna’nın öğrencilerinin Şems’e tepkisi sertleşti. Şems
aniden ortadan kayboldu. Bu durum Mevlâna’yı manen çok sarstı. Mevlâna, Şems’in kendisi üzerindeki etkisini şöyle tanımlar:
“Hamdım... Yandım... Piştim...” Mevlâna, bundan sonraki yaşamında Kuyumcu Selahaddin’i, onun ölümünden sonrada Çelebi
Hüsamettin Hasan’ı manevi arkadaş seçti. Mevlâna, 1273 tarihinde öldü. Selçuklu yöneticileri ona türbe yaptırdılar.
Mevlâna 13.yy da ve Türkiye Selçukluları döneminde yaşadı.
Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli ile çağdaştır. Onun tüm eserleri
Farsça yazılmıştır. Görüş ve düşünceleri “Vahdet-i Vücut” kuramına dayanır. Mevlâna’ya göre evrende maddi ve manevi ne varsa
hepsinin kökeni tektir. Türkiye Selçuklularının sağladığı özgürlükçü ortam, Mevlâna’nın din ve inanışla ilgili eleştiriler yapmasını sağlamıştır. Oğlu Sultan Veled’in, babası Mevlâna’ya şöyle
dediği söylenir: “Eskiden ya da başka bir ülkede yaşasaydın, bu
düşüncelerinden ötürü Hallac gibi derini yüzerlerdi.”
Önemli eserleri arasında Divan-ı Kebir, Mesnevi, Mecalis-i
Sab’a, Fihi Ma Fih ve Mektubat sayılabilir. Eserlerinin en ünlüsü altı ciltlik Mesnevi’dir. Mevlâna Mesnevi’de tasavvufu çeşitli
hikâyelerle anlatmaktadır. Manzum bir eserdir. Mevlâna Allah’ın
emirlerini tebliğ etmek için peygamberleri, âlimleri, halktan kişileri, şeytanı, hatta hayvanları konuşturmuştur. Mesnevi’nin Farsça yazılması Mevlâna’nın İran, Afganistan ve Hindistan Müslümanlarına İslamiyet’le ilgili düşüncelerini ulaştırmasına imkân
vermiştir. Mesnevi batı âleminde de ilgiyle okunmaktadır.
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14
HEZARFEN AHMET ÇELEBİ

H

ezarfen Ahmet Çelebi, dünyada kanat takıp ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirmiş
ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında “bin fenli” anlamına
gelen “Hezarfen” lakabıyla anılmıştır. Türk havacılığının babası
sayılır. Uçma konusunda Türk bilgini İsmail Cevherî’yi örnek
almıştır. Bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri
önünde, Galata Kulesi’nden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek Boğaz’ı aşmış ve Üsküdar semtine, Doğancılar Meydanı’na inmiştir. Uçuşu İzleyen Padişah 4. Murat,
Hezarfen’i bir kese altınla ödüllendirmiştir. Ancak bir süre sonra bu derece bilgili adamın varlığından endişeye kapılıp, Cezayir’e sürgün etmiştir. Ahmet Çelebi Cezayir’de ölmüştür.
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15
LAGARÎ HASAN ÇELEBİ

K

endi yaptığı rokete bindikten sonra onu ateşleyerek metrelerce yükselen Lagarî Hasan Çelebi, Hezarfen Ahmet Çele-
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bi gibi İstanbul semalarında uçan, o devrin çılgın bir mucididir.
Bugün bir kısım Batılı kaynaklar bile roketi icat edenin bir Türk
olduğuna işaret etmekteler. Weekly World News dergisi, Norveç
Havacılık Müzesi Müdürü Mauritz Roffavik’e dayanarak, dünyada ilk insanlı uzay uçuşunu Hasan Çelebi isimli bir Osmanlı
Türk’ünün yaptığını yazmıştır. Dergiye göre, Hasan Çelebi, barutla çalışan iki katlı roketi ateşlemiş, 2,5 kilometre yükselen
roket daha sonra denize düşmüştür. ABD’deki ünlü Smithsonian Enstitüsü Uzay Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı
Frank Winter da bunu doğrulamış, “Türk roket adam Hasan
Çelebi’nin 1633’teki denemesi şimdiye kadar kayıtlara geçen ilk
insanlı uçuş denemesidir.” demişti.
Lagarî Hasan Çelebi’nin roketiyle tam olarak kaç metre
yükseldiği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Kimine göre 35
metre, kimine göre 300 metre, bahsettiğimiz dergiye göre de 2,5
kilometre… Diğer bir görüş ise, roket 2,5 km kadar yükselmiştir ama 300 metrede Hasan Çelebi paraşütüyle (diğer bir rivayete göre takma kanatlar ile) roketi terk ederek Sinan Paşa Kasrı
önüne yumuşak bir iniş yapmıştır. Evliya Çelebi’ye göre Hasan
Çelebi, 50 okkalık barut macunuyla dolu 7 kollu, kendi îcadı
olan bir fişeğe binerek yardımcılarının ateşlemesiyle uçmayı başarmıştır. Gelin, olayın işleyişini sevimli tarihçimiz Evliya Çelebi’den dinlemeye devam edelim:
“Lagâri Hasan Çelebi, Murad Han’ın Kaya Sultan nam duhteri pakizesi vücude geldiği gece akube şadmanlığı oldu. Lagarî
Hasan, elli okka barut macunundan yedi kollu bir fişeng iacad
etti. Sarayburnu’nda Hünkâr huzurunda fişenge bindi ve şakirdleri fişengi ateşlediler. Lagari, “Padişahım seni Hüda’ya ısmarladım” diyerek temcid ve tevhid ile evci asumana huruc eyledi...
Yanında olan fişengleri ateş edip ruyi deryayı çeragan eyledi.
Bam-ı felekde fişengi kebirinin barutu kalmayıp da zemine doğru
nüzul ederken, ellerinde olan kartal kanatlarını açıp Sinanpaşa Kasrı önünde deryaya indi. Oradan şenaverlik ederek uryan
huzurı padişahiye geldi. Zemini bus ederek selam verdi. Bir kise
akça ihsan olunup yetmiş akça ile sipahi yazıldı. Sonra Kırım’da
Selamet Giray Han’a gidüp orada merhum oldu. Rahmetli yar-i
gaar-ı sadıkımız idi.”
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Bu başarısı üzerine Hasan Çelebi’ye padişah tarafından bir
kese akçe ihsan edilir. Ayrıca yetmiş akçe maaş ile sipahi ocağına kaydedilir. Ancak bazı rivayetler, padişahın çevresindeki
bir kısım insanların, Hasan Çelebi’nin bu buluşunun saray için
bir tehlike arz ettiğini düşündüklerini söylemekte… Böylece
Padişahı ikna ederek Çelebi’yi idam ettirdiklerine dair söylentiler olsa da tarihi kayıtlarda böyle bir olaya rastlanmadığı söylenmektedir. Her halükarda bundan sonraki ömrünü Kırım’da
geçirdiği ve orada öldüğü kabul edilmektedir. İlginç olan bir şey
daha vardır ki o da, Hasan Çelebi’nin ölümünden yüzyıllar sonra, modern anlamdaki ilk roket çalışmalarının yine Kırım’ı içine
alan Ukrayna’da gerçekleştiğidir.
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16
ÖMER HAYYAM

D

eha, her iki beyin lobunu da aktif olarak kullanabilen kişilerde ortaya çıkmaktadır. İşte bundan yaklaşık 1000 yıl
kadar önce bu tür dehaların ortaya çıkabilmesine imkân tanıyan eğitim sistemleri vardır. Düşünün ki bir adam hem astronomi, hem astroloji, hem tıp, hem matematik, hem dinî bilgiler,
hem felsefe üzerine her şeyi biliyor, teoriler geliştiriyor ve hem
de tüm dünya insanlarının dillerinde dolaşan şiirler yazıyor ve
edebiyat dünyasında fırtınalar estiriyor. Bir adam hem matematiksel birtakım formüller üzerinde çalışırken yeni hipotezler
geliştiriyor ve hem de rubaiyat alanında söz sahibi bir eserler
yazıyor.
İşte Ömer Hayyam da çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu tüm zekâ çeşitlerine sahip olan ve sağ-sol beyin loblarını
en verimli derecede kullanabilen bir dâhidir. Günümüzde hem
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şair, her astronom ve hem de matematik-geometri alanında uzmanlaşarak dünyaca kabul edilen teoriler üreten, üstüne üstlük
devlet yöneticilerine danışmanlık yapan, tıp uzmanı olan, felsefe geliştiren ve edebiyat dünyasında çığır açan kaç bilim adamı
var?
Nasıl ki bugün kültür, bilim, sanat alanında Batı ülkeleri
gelişmiş olarak görülüyorsa, XI. Yüzyıl da Selçuklu kültürünün
dünyaya, bilim, sanat, kültür ve birçok açıdan örnek olduğu bir
dönemdir. Büyük Selçuklu Devleti, Çin’den, Batı Anadolu dâhil
bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika,
Hicaz ve Yemen’den Rusya içlerine kadar yayılan hâkimiyetin,
muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir. İşte Selçuklu
Hükümdarı Melikşah dönemi böyle bir çağdır ve bu bilim, sanat, kültür çağının en gözde isimlerinden vezir Nizamülmük’ün
de bu çağa katkısı büyüktür. Ömer Hayyam da böyle muhteşem
bir zamanda yetişmiş ve yaşamıştır.
O dönemlerde göçebe toplulukların en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden birisi de çadır beziydi. Çadırcılık ise o devrin
gözde mesleklerindendir. Çadırcı kelimesinin anlamı Acem dilinde Hayyam’dır. İşte Ömer, çadırcılık yapan babasının mesleğinden almıştır lakabını…
1048 yılında Nişabur’da doğan Hayyam’ın çocukluğu ve
gençliği üzerine fazla bir bilgi edinilememiştir. Bilinen bir şey
vardır ki o da batıni ve zahiri ilimleri alarak kendisini çok iyi
yetiştirdiğidir. İlmini genişletmek için zamanın ilim merkezleri
olan Semerkant, Buhara, İsfahan’a yolculuklar yapmıştır. Çeşitli
yer ve zamanlarda mantık, felsefe, matematik, fizik, metafizik,
tıp ve astronomi gibi çok farklı ve çeşitli alanlarda eğitim alarak
uzmanlaşmıştır. Ömer Hayyam, yaşadığı dönemde daha çok bir
bilgin olarak nam kazanmıştır.
Matematik, fizik, astronomi ve tıp gibi rasyonel ilimler dışında müzik ve şiirle de yakından ilgilenen Hayyam, Horasan
ülkesindeki büyük şehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi zamanın
bilim merkezlerini gezdi, Bağdat’a da gitti. Zamanının hükümdarlarından, özellikle Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlı
Şemsülmülk’ten büyük yakınlık gördü. Saraylarına ve meclislerine sık sık konuk oldu. Hatta Selçuklu Veziri Nizamülmülk taDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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rafından saraya davet edilerek devlet işlerinde kendisine büyük
rütbeler teklif edilmiştir. Ancak o siyasete bulaşmak istememiş
ve ilim alanında kendisini geliştirmeye devam etmiştir.
Ömer Hayyam’ın tarihte üzerinde en çok durulan yönlerinden birisi de şairliği, yazdığı rubaileri ve rubailerinde değindiği toplumsal dejenerasyonları hicvetmesi, kendi çıkarları için
dini değerleri kullanan kişilere olan eleştirileri, bunun yanında
doğum, varoluş, ölüm ve ötesi, Tanrı, insani görev sorumluluklar hakkındaki görüşleri üzerinedir. Bazı şiirlerinde ise aşk ve
keyif üzerine birçok şeyler yazdığı söylense de bu şiirlerin gerçekte Hayyam’a mı ait olduğu da kesinlik kazanmamıştır. Bazı
kaynaklar Hayyam’ın rubailerinin sayısının sadece 158 olduğunu ama bunlara başkalarının şiirlerinin de eklenmesiyle birlikte
binin üzerinde bir külliyatın oluştuğunu söyler. Bazı kaynaklar ise Hayyam’ın sadece matematik, tıp, astronomi gibi sayısal
alanlarda uzmanlaşarak eserler verdiğini ve eserleri arasında
şiir kitaplarının bulunmadığını söylerler. Biz, bu tartışmalardan
uzak durarak Ömer Hayyam’ın matematik ve diğer pozitif bilimler alanındaki çalışmalarına biraz daha değinmek istiyoruz.
Hayyam’ın en büyük eseri Cebir Risalesi’dir. Bu eserinin
dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bunları sınıflandırmıştır. Matematik tarihinde ilk kez bu sınıflandırmayı
yapan kişidir. Hayyam, denklem konusuyla ilgili çok önemli
çalışmalar ortaya koymuştur. Birçok cebir denklemlerinin çözümünü geometrik olarak açıklamıştır; kübik denklemlerin
kısmi çözüm şekillerini, sistematik bir şekilde tarif ve tasnif etmiş ve birçok denklemleri geometri olarak çözmeyi başarmıştır.
3. dereceden on üç farklı denklem tanımlamıştır. Denklemleri
çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüştür ve bu çözümler zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Cebir
Risalesi’nde iki koniğin arakesitini kullanarak 3. dereceden her
denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu
anlatmış ve bu köklerin varlık koşullarını tartışmıştır. Tüm bunların yanında Binom açılımını ilk bulan yine Ömer Hayyam’dır.
Bugün Pascal Üçgeni diye bildiğimiz şeyi yine Hayyam bulmuştur ve kimsenin bilmediği bir dönemde eserlerinde anlatmıştır.
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Ömer Hayyam, İsfahan’da bir rasathane kurar ve gökyüzünü inceleyerek bilimsel çalışmalar yapar. Bu arada hükümdarın
özel danışmanlığını yapar. 21 Mart 1079 yılında tamamladığı,
halk arasında “Ömer Hayyam Takvimi” bugün ise “Celali Takvimi” olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir. Güneş
yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata verirken, bugün kullandığımız Gregoryen Takvimi 3330 yılda bir
gün hata vermektedir. Eserleri arasında İbn-i Sina’nın Temcid
(Yücelme) adlı eserinin yorum ve tercümesi de yer alır.
Hayyam’ın matematiksel çalışmaları üç kategoride değerlendirilmektedir:
1. Temel cebirsel geometrinin ilk formülasyonu,
2. Oranlar kuramındaki çalışmaları,
3. Paraleller kuramındaki çalışmaları.11
Bilinen eserleri:
1. Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah’a ithaf edilmiştir)
2. Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind.
3. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve
denklemlere dair)
4. Müşkilat’ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
5. İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
6. Newruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair)
7. Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair.
Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
8. Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat (Öklid’in
bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden
kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke Fransızcaya çevirmiştir.)
11 Rashed, Roshdi (1994). The Notion of Western Science: “Science as a Western
Phenomenon”, The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and
Algebra’nın içinde, çeviri A. F. Armstrong, Kluwer Publishers, Ek 1: s. 332-349 [Batılı
Bilim Nosyonu: “Batılı bir Görüngü Olarak Bilim”, Çev. Gür, Bekir S.
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9. Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
10. Muhtasarun fi’t Tabiiyat (Fizik İlmine dair)
11. Risaletün fi’l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair)
12. Levazim’ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair)
13. Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve âlemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair)
14. Mizan’ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair)
15. Abdurrahman’el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ’nın âlemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair)
16. Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)
17. Eş’arı bil Arabiyye (Arapça rûbaileri)
18. Fil Mutayat (İlim prensipleri)
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17
WILLIAM JAMES SIDIS (1898-1944)

1

Nisan 1898’de doğan William James Sidis, dünyanın gelmiş
geçmiş en zeki insanları arasındadır. 46 yıl yaşamış olan William James Sidis’in IQ seviyesi ölçülemez değerdeydi. (250-300
arasında olduğu kabul edilir.)
Babası Boris Sidis, Harvard Üniversitesi’nde psikoloji ve psikiyatri eğitimi veriyordu. Annesi Sarah ise bir tıp doktoruydu.
William, henüz altı aylık iken alfabeyi çözdü. On sekiz aylık olduğunda New York Times okuru olan William; sekiz yaşına gelmeden önce İngilizce, Latince, Yunanca, Rusça, İbranice, Fransızca
ve Almancayı öğrendi. İlkokul çağı geldiğinde ise ilkokul birinci
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sınıfı bir günde, ikinci sınıfı birkaç günde, üçüncü sınıfı üç ayda,
dördüncü sınıfı bir haftada, beşinci sınıfı on beş haftada, altı ve
yedinci sınıfları beş buçuk haftada bitirdi. William, ilkokul çağında Vindergood adıyla andığı bir dil geliştirmiş, anatomi üzerine
makaleler yazmış, bu süre zarfında medyanın çok büyük ilgisine maruz kalmış ve defalarca New York Times’in manşetlerinde
kendine yer bulmuştur. 8 yaşında iken Harvard Üniversitesi’ne
başvuran ve bütün yazılı sınavları başarıyla geçen William, üniversite kurulu kararınca, yeterince duygusal yoğunluya ulaşamadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesi’nin kapısından geri döndü.
On bir yaşında tekrar kapısına dayandığı Harvard Üniversitesi’ne
kabul edilen William, aynı sene üniversitede profesörlere dört
boyutlu objeler hakkında ders vermeye başladı; on altı yaşında
Harvard Hukuk Fakültesi’ne geçti ve hukuk eğitimi almaya başladı. Marksist bir görüşe sahip olan William, yirmi yaşına gelince
de sosyalist-komünist eylemlere, mitinglere katıldığından hükümet tarafından tutuklanarak hapse atıldı. Ailesinin sahip olduğu
çevre sayesinde hapis cezasını evde geçiren William, gerek sahip
olduğu görüş ve katıldığı eylemler, gerek ateist olmasından ötürü;
genç yaşta parlak zekâsıyla manşet olduğu gazetelerde çok ciddi ve ağır eleştirilere maruz kaldı. Hayatının geri kalan kısmını
bilimden uzak geçiren William, gündelik çalıştığı işlerle hayatını
idame ettirdi ve 17 Temmuz 1944’te hayatını kaybetti. Beyin kanamasından öldüğü belirtiliyor.
Bütün bu zekâ dolu hayatına ve olanaklara rağmen William, bekleneni verememiş; dört kitap, bir akademik hayat ile
silinip gitmiştir. Aslında dünyaca ünlü harika bir çocuk olarak
anılması gerekirdi. Ama William, haftada 20 Dolar getiren bir
işte kâtip olarak hayatını kazanan, dedektif romanları okumaktan ve Amerikan yerlilerinin ritüellerine merak sarmaktan başka pek bir şeyle ilgilenmeyen bir insan olarak kalmıştır ve tabiri
caizse, bir baltaya sap olamamıştır. Ama bunun nedeni William
değil, ondan yararlanmaya çalışan ailesi, ikamet ettiği yerdeki
insanlar ya da medyadır. Sonuç olarak bu; zekânın tek başına ne
kadar yüksek olursa olsun bir işe yaramadığının göstergesidir.
Mevcut zekâyı kullanabilmek adına yaratıcılık, hayal gücü ve
felsefenin de olması gerektiğini buradan anlayabiliriz.
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18
ALBERT EİNSTEİN (1879-1955)

A

lman teorik fizikçi Albert Einstein, dünyanın en zeki kişileri arasındadır. IQ derecesi 160 olarak bilinmektedir.
Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’nın Ulm kentinde
dünyaya geldi. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi; annesi ise klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı.
Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini tedirginliğe düşürmüşse de sonraki yıllarda bu korkularının gereksizliği anlaşılacaktı. Giderek meraklı, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu. Çocukluğunu Münih’te geçirdi
ve ilköğrenimini burada yaptı. Okulu hiçbir zaman sevemedi.
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Gerçekten de genç Einstein’ın ileride ortaya çıkacak dehasının
temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi, okulda değil,
başka yerlerde atılmıştı.
Lise öğrenimini 1894’te İsviçre’de tamamladı ve 1896’da
Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) girdi. Sonradan İsviçre vatandaşı olup, Sırp asıllı bir kız öğrenci ile evlendi. Sonra
Bern’de federal patent dairesinde görev aldı. Bu görevden arta
kalan zamanlarda, çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde düşünme fırsatını buldu. Önce atomun yapısı
ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu ve
Avogadro Sayısı’nın değerini hesaplayarak teorisini test etti.
Kuantum Teorisi’nin önemini ilk anlayan fizikçilerden birisi
oldu ve bunu ışıma enerjisine uyguladı. Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını sağladı. Bu yoldan
fotoelektrik olayını açıklayabildi. Bu çalışmalarını açıklayan ve
1905 yılında Annalen der Physik dergisinde yayımlanan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görelilik teorisinin temelini attı. Teorileri sert tartışmalara yol açtı.
1909’da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Prag’da
bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Enstitüsü’nde profesör
oldu. 1913’de Berlin Kaiser-Wilhelm Enstitüsü’nde ders verdi ve
Prusya Bilimler Akademisi’ne üye seçildi. İsviçre vatandaşı olarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı.
Einstein, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak
nitelenebilir. Görelilik Kuramı‘nı geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar
sağlamıştır. Kuramsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki
olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü’ne
layık görülmüştür. Yabancı ülkelere birçok gezi yapmakla birlikte 1933’e kadar Berlin’de yaşadı. Almanya’da yönetime gelen
Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek
çok Musevî asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı. Paris’te College de France’ta ders verdi; buradan Belçika’ya, oradan
da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne
giderek Princeton Üniversitesi Kampüsü’nde etkinlik gösteren
Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırma Enstitüsü) pro78
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fesör oldu. 1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçen Einstein,
1955’de Princeton’da yaşamını yitirdi. Üvey kızı Margot Einstein, bilim adamının kişisel mektuplarını özenle herkesten saklamış ve kendisinin ölümünden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını
vasiyet etmişti. Günümüzde Princeton Üniversitesi tarafından
basılan bu mektuplar, bilim adamının gizli kalmış özel yaşamı
hakkında ilginç bilgiler sunmuştur.
Fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi. Kendisi özellikle zaman ve uzay için düzenlenmiş
bağlılık (izafiyet) teorisiyle tanındı. Bu teori üç bölüme ayrılmaktaydı: Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile
enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren sınırlı bağlılık (1905),
eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait
çekim teorisini veren genel bağlılık (1916) ve elektro-manyetizma ile yerçekimini aynı alanda birleştiren kapsamlı denemeler.
İlk iki teorinin geçerliliği, atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır ve çağdaş
fiziğin temel taşları arasında yer alırlar.
Einstein’ın söylediği önemli bir söz vardır: “Ben atomu iyi
bir şey için keşfettim, insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.”
Bilim alanında insanlığa armağan ettikleriyle, dünyanın en büyük bilim adamlarından birisi olarak hâlâ gururla anılmaktadır.
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19
ISAAC NEWTON (1642-1727)

Y

erçekimi kanunuyla bilinen İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton, 17. yüzyılın bilimsel devrimindeki en
etkili isimlerden biriydi. Farklı ölçümlere göre IQ’su 190-200
arasındaydı.
Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve kimyacıdır. Tarihteki en etkileyici bilim adamı
olduğu düşünülür. Bilim devrimi ve bilimsel metot, onun adıyla
anılır.
Bir çiftçi olan babası, Newton doğmadan üç ay önce öldü.
On iki yaşında Grantham’da King’s School’a yazılan Newton,
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bu okulu 1661’de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi’ndeki
Trinity Kolej’e girdi. Nisan 1665’te bu okuldan lisans derecesini
aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlayacağı sırada ortalığı saran
veba salgını yüzünden üniversite kapatıldı.
Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan
Newton, burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi. 1667’de Trinity Kolej’e öğretim üyesi olarak
döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış,
beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış
ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı
olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı. Çekingenliği yüzünden
Newton, her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin türev ve integral hesabını 38 yıl sonra) yayımlamıştır.
Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton,
1669’da henüz 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671’de ilk aynalı teleskopu
gerçekleştirdi ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçildi. Royal
Society’e sunduğu renk olgusuna ilişkin bildirisinin eleştirilere
hedef olması, özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi üzerine Newton tümüyle içine kapanarak, bilim dünyasıyla ilişkisini kesti.
1675’de optik konusundaki iki bildirisi yeni tartışmalara
yol açtı. Hooke, makalelerdeki bazı sonuçların kendi buluşu olduğunu, Newton’un bunlara sahip çıktığını öne sürdü. Bütün
bu tartışma ve eleştiriler sonucunda 1678’de ruhsal bunalıma
giren Newton, ancak yakın dostu ünlü astronom ve matematikçi Edmond Halley’in çabalarıyla altı yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü.
Cambridge Üniversitesi’nde Katolikliği yaygınlaştırma ve
egemen kılma çabalarına karşı başlatılan direniş hareketine öncülük eden Newton, kral düşürüldükten sonra 1689’da üniversitenin parlamentodaki temsilciliğine seçildi. 1693’de yeniden
bir ruhsal bunalıma girdi ve yakın dostlarıyla, bu arada Samuel
Pepys ve John Locke ile arası bozuldu. İki yıl süren bir dinlenme döneminden sonra sağlığına yeniden kavuştuysa da bundan
sonraki yaşamında bilimsel çalışmaya eskisi gibi ilgi duymadı.
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

81

Daha sonra 1699’da Fransız Bilimler Akademisi’nin yabancı
üyeliğine 1703’de Royal Society’nin başkanlığına seçildi.
Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri
olarak kabul edilen Newton, matematik ve fizikte çok önemli
buluşlar gerçekleştirdi. Matematikte (a+b)ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel iki terimli teoremini buldu. Newton’un
bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim
yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen
eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en
önemli yasalarındandır.
Newton, yaptığı çalışmalarda bazı hesaplamaların içinden
çıkamayınca kendi bulduğu formüllere uyması için bazı varsayımlar ortaya atmak zorunda kalmıştır. Kendisi de bu varsayımların hatalı olduğunu bilmesine rağmen bunları kullanmak
zorunda kalmıştır. İlerleyen yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla Newton’un bu hataları tespit edilmiştir. Ama yine de yaptığı çalışmalara kıyasla bunlar göz ardı edilmiştir.
1999’un sonlarında ileri gelen 100 fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Newton, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein‘dan sonra ikinci sırayı almıştır.
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20
FRANÇOİS MARİE AROUET
(VOLTAİRE)

1

694 yılında Fransa Paris’te doğup 1778 yine aynı yerde ölen
Fransız yazar ve filozoftur. Daha çok Voltaire mahlası ile
tanınmıştır. IQ derecesi 190’dır. Asıl adı pek bilinmeyen yazar;
insan hakları, din ve ifade özgürlükleri konularındaki düşünceleri ve yazılarıyla ünlenmiş Fransız Devrimi’nin ve Aydınlanma Hareketi’nin fikir babalarından bir tanesi olmuştur. Aynı
zamanda kilise ve onun dayattığı dogmatik düşünceleri yoğun
olarak eleştiren yazar, toplumsal açıdan zamanının en etkili sanatçılarından bir tanesidir.
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Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi alan yazar, orada
“Latince ve aptallıklar dışında bir şey öğrenmediğini” iddia etmiştir. Yazar olarak adlandırılmasına rağmen şiirin de içinde
bulunduğu birçok türde eser veren yazar, dönemin kilise tarafından uygulanan sansürüne karşı da oldukça muhalif davranmış ve başta kilise olmak üzere hemen hemen her devlet kurumu hakkında eleştiriler yazmıştır. Okul kariyeri bittikten sonra
edebiyatta kariyer yapmak isteyen Voltaire, zamanının büyük
çoğunluğunu hicivsel eserlere ayırmış ve “Orleans Dükü” hakkındaki yazısı nedeniyle kendisine hapis cezası verilmiş ve
Fransızların ünlü hapishanesi Bastille Hapishanesi’ne gönderilmiştir. Hapishane yıllarında “Voltaire” ismini kullanmaya başladığı bilinen yazar, aynı zamanda ünlü eseri “Oedipe’yi” burada
yazmış ve büyük bir başarı sağlamıştır. Eleştirisel yorumları ve
hazır cevap olması Voltaire’in başını bir kez daha derde sokmuş
ve yazar dönemin güçlü ailelerinden bir tanesinin genç oğlunu
eleştirmesi yüzünden mahkemeye bile çıkamadan İngiltere’ye
sürülmüş ve 3 yılını orada geçirmiştir. Bu süre içinde İngiltere’deki monarşik ama Fransa’ya göre daha özgür olan ortam ve
düşüncelerini bu ortamda olgunlaştırması, yazarın hayatında
önemli aşamalardan bir tanesidir.
Gençlik yıllarında Shakspeare’i çok büyük bir örnek olarak
gören yazar, daha sonraları kendisinin daha büyük olduğunu
düşünmüştür. Aynı dönemde oldukça etkilendiği isimlerden
bir tanesi de Isaac Newton olmuş ve bunu eserlerinde de dile
getirmiştir. İngiltere’den sonra tekrar ülkesine dönen yazar, ortaya çıkan mektupları yüzünden aldığı çeşitli tepkiler nedeniyle sonrasında ülkesinden yeniden ayrılmak zorunda kalmış ve
dönem dönem Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yaşamıştır. Din
konusunda ortaya attığı fikirler nedeniyle toplumun gözünde
ateist olduğu yargısı oluşmuş olsa bile yazar, Ateizmi ve Ateistleri bulduğu her fırsatta eleştirmiş ve Deist olduğunu açıklamıştır. Hayatını dini doğmalardan ve hurafelerden arınıp yaşayan
yazar, hayatta esas olanın akılcılık ve aydınlanma olduğunu dile
getirip bu şekilde yaşamıştır. Her ne kadar Fransız Devrimi’nin,
J.J. Rousseau ile birlikte en önemli fikir babalarından bir tanesi olsa bile Voltaire, J.J. Rousseau’nun aksine hiçbir dönem için
84

Lütfi ŞAHİN

demokrasiyi savunmamıştır. İngiltere’deki yapıdan etkilenmiş
olan yazar, daha çok aydın monarşi veya aydın bir mutlakıyeti
savunmuştur. Voltaire’in düşüncesi, aydınlanmış ve yeterli kültürel birikimi olan bir monarkın toplum için en kararlı ve en
doğru yönetim olduğudur.
Tarihten ve tarihçilikten, şiirden oldukça etkilenen, genelde düz yazı eserleri veren yazar, hayatı boyunca binlerce mektup
yazıp, mektup almıştır. Kimi zaman bu mektuplar yüzünden
başı derde girmiş olsa da bu tutkusundan hiç vazgeçmemiştir.
Hayatının son dönemini, Fransa’ya dönme yasağı bulunması
nedeniyle Cenevre-Ferney adlı yerleşim yerinde geçirmiştir.
Günümüzde Ferney-Voltaire denilen yerleşim yerinde ölen yazarın ölmeden önce Katolik din adamları tarafından çeşitli psikolojik baskılara uğradığı belirtilmektedir. 1789 Fransız Devrimi gerçekleştikten sonra kurulan Fransa Ulusal Meclisi’nin
1791 yılında aldığı kararla mezarı Pantheon’a getirilmiş ve anıt
haline dönüştürülmüştür.
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21
MARTİN LUTHER (1483-1546)

A

lmanya‘nın Eisleben şehrinde 10 Kasım 1483’de doğan
Martin Luther; keşiş, ve teologdur. IQ derecesi 170 olarak
bilinmektedir. Erfurt Üniversitesi’nde okudu. Ailesine yaptığı
bir ziyaret dönüşü, Erfurt yolunda yıldırım çarpma tehlikesiyle karşılaşınca keşiş olmaya karar verdi. 21 yaşındayken Aziz
Augustin tarikatına bağlı bir manastıra girip ilahiyat eğitimine başladı ve aynı yıl rahip oldu. Ertesi sene Wittenberg Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayarak ders vermeye başladı.
O günlerde Roma‘nın görevlendirdiği bir Dominiken keşişi
olan Johann Tetzel, Wittenberg civarında endüljans12 satıyordu.
Luther, manastırdaki günlerinden beri sorguladığı bu uygulamaya karşı bir eleştiri yazdı. Endüljansın Kuvvetine Dair
Tezler başlıklı, 95 maddeden oluşan bu metni, 31 Ekim 1517
günü piskoposlara gönderdi ve aynı zamanda birer mektup12 Endüljans: Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete
gitmek için Papa’nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten
toprak satmasıdır.
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la endüljans konusundaki vaazların teolojik açıdan sağlam bir
zemine oturtulmasını istedi. Martin Luther’in, bu tezleri, üniversitenin bülten panosu sayılabilecek bir yer olan Wittenberg
Saray Kilisesi’nin kapısına astığı yolundaki, ancak yıllar sonra
yayılan rivayet kanıtlanmış değildir. Sonuçta bu tezler Almanya’da ve komşu ülkelerde Luther’in kendisinin de öngörmüş
olmadığı bir hızla yayılınca, sadece endüljans satışlarında bir
düşüş yaşanmakla kalmadı, bu olay bütün reform hareketinin
başlangıcı oldu.
1518 yılında Roma’da Luther’in fikirlerine karşı bir papalık
davası açıldı. Bu engizisyon davasında Luther, gıyabında yargılandı. Papa her ne kadar aforoz ettiyse de o, aforoznameyi halk
arasında yaktı. İmparator Maximillian onu heretik (dinden çıkmış, sapkın) ilan etti; Luther, suçlamalara cevap vermek üzere
Roma’ya çağrıldı. Ama o, Roma’ya gitmek yerine, Augsburg’ta
Kardinal Cajetan’a ifade vermeyi tercih etti. Cajetan, ondan
fikirlerinden ve Kilise’ye yaptığı saldırılarından vazgeçmesini isteyince, Luther, Wittenberg’e döndü. Burada Kutsal Roma
Germen İmparatorluğu’nun imparator seçme yetkisi olan Saksonya Dükü III. Frederick onu himayesi altına aldı. Papa X. Leo,
III. Frederick’ten Luther’in sürgüne gönderilmesini talep ettiyse de, Dük bu emre itaat etmedi. Bu arada bazı görüşlerinden
vazgeçen, hatta Papa’ya bir özür mektubu bile gönderen Luther,
Ingolstadt Üniversitesi rektörü Johann Eck ile endüljans konusunda bir münazaraya katıldı.
15 Haziran 1520 günü Papa X. Leo, Luther’i bir bildiriyle
aforoz etti. Ekim ayında papalık bildirisi Luther’in eline geçti
ama Erfurt Üniversitesi’ndeki öğrencileri onu parçalayıp suya
attı. Üniversite yetkilileri ise bu olaya müdahale etmedi. Derken Luther, belki de en meşhur kitabı olan Hıristiyan Kişinin
Özgürlüğü Üzerine isimli kitabını Papa X. Leo’ya yönelttiği açık
bir mektupla birlikte yayımladı. Onun düşüncesinin teolojik ve
ideolojik temellerini yansıtan bu küçük eserin özünde özgürlük
kavramı vardır.
Eski bir rahibe olan Katharina von Bora ile evlenmiş olan
Luther, 1526’da Almanca Ayin ve Kutsal Merasim Düzeni adıyla
yayımlamış olduğu ayinlere başladı. 1529 senesinde önce Batı
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medeniyetini İslam tehlikesinden korumak için Türklere karşı
savaşmanın her Hıristiyan’ın üzerine vazife olduğunu bildiren
bir eserden (Türklere Karşı Savaşta) sonra, Hıristiyanlığın temel inanç ve doktrinlerinin soru-cevap şeklinde öğretildiği Küçük ve Büyük Kateşizm’i yayımladı. Üç yıl sonra Nürnberg Dini
Barış Komitesi, Alman Protestanlara özgürlük tanıdı. Luther,
Wittenberg İlahiyat Fakültesi’nin dekanlığına getirildi. Sağlık
sorunları olmasına rağmen yazmayı sürdürdü. Önce Anabaptistler (vaftiz uygulamasının sadece ergenlikte olabileceğini iddia eden bir Protestan mezhebi) daha sonra Yahudiler aleyhine
yazdı ve Kutsal Metinler’den hareketle papalığa karşı oldukça
ağır bir dille eleştiri olarak Roma’da Şeytan Tarafından Kurulmuş Papalığa Karşı adlı eseriyle papalığa son darbesini indirdi. 17 Şubat 1546 günü doğduğu yer olan Eisleben’de kalp ve
böbrek yetmezliğinden öldü. Luther’in endüljans uygulamasına karşı 95 tezinin yayılmasıyla başlayan ve 1521’de savaşlara
ve şiddete varacak ölçüde tırmanan reform hareketi, Avrupa’da
o zamana kadar tek mezhep olan Katolikliğin bölünmesine
ve genel olarak Reform Kiliseleri adı verilen yeni oluşumların
doğmasına yol açmıştır. Bunlar daha çok Almanya, Avusturya,
İskandinavya ve dolayısıyla ABD’de yaygın olan Lutheryan Kilise’si, özellikle İsviçre, Fransa, Hollanda ve İskoçya’da (dolayısıyla ABD’de) bulunan Presbiteryen Kilise’si ile daha çok İngiltere’de ve dünyada Büyük Britanya’nın etkili olduğu ülkelerde
hâkim olan Anglikan Kilisesi’dir.

Zekânın Biyolojik Temelleri
Zekâ ile beyin arasında çok yakın bir ilişki vardır. Zekânın
beyinde yer aldığı kabul edilir. Bir insan beyninde 10 milyardan
fazla sinir hücresi bulunmakta, her bir hücre ortalama 10.000
hücre ile bağlantı içerisinde çalışmaktadır. Nöron adı verilen
bu sinir hücrelerinde sinyaller çok karmaşık elektro-kimyasal
olaylar zinciriyle oluşan ve sayısı saniyede 1000 taneye kadar
çıkabilen titreşimler halinde iletilmektedir.
Beynin ne biçimde çalıştığı henüz çözümlenebilmiş değildir. Belleğin işleyiş mekanizması, beyin algılama yaparken gös88
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terdiği esneklik yeteneği gibi konular bilim adamlarını yıllarca
uğraştırmış hâlâ da uğraştırmaktadır.
Bir kısım bilim adamları, belirli işlerden beynin belirli bölgelerindeki hücreleri sorumlu tutarak konuya açıklama getirirken, ünlü nörolog Karl Pribram hologram teorisini beyinle
bağdaştırmak üzere yaptığı çalışmalarda beynin çevresi hakkındaki bilgileri sınıflandırılmamış bir karmaşık düzen içerisinde
aldığı, alınan bu bilgilerin holografik, yani üst üste bindirilmiş
dalgalar ve onların girişimleriyle oluşan modele dayalı bir biçimde kaydedildiği ve daha sonra dışarıdan gelen frekanslara
göre bilgilerin alışkın olduğumuz mekân-zaman için düzenlenerek, bilinen algı dünyasının oluştuğunu söylemektedir.
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22
FRANCİS GALTON (1822-1911)

1

6 Şubat 1822 yılında doğdu ve 17 Ocak 1911 yılında da vefat etti. Francis Galton, Kraliçe Viktoriya çağında yaşamış
çok yönlü bir İngiliz bilim adamıdır. Sir Francis Galton, ırk ıslahı ve insan istihbaratı alanındaki araştırmalarıyla tanınan bir
İngiliz bilgeydi. Cambridge Üniversitesi’nde matematik okudu
ve hayatı boyunca psikolojiyle ilgilendi. Tahminlere göre IQ’su
200’dü.
Seçkin uğraş gösterdiği alanlar arasında coğrafi seyahatler ve keşifler, coğrafya, meteoroloji, psikoloji (özellikle psikometri), kriminoloji, genetik bilim, öjenik ve istatistik sayılabilir. Galton kutusunun mucididir.
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23
MARİE CURİE

M

arie Curie, 7 Kasım 1867 yılında doğdu ve 4 Temmuz
1934 yılında vefat etti. Polonya doğumlu Marie Curie,
ünlü bir fizikçi ve kimyacıydı. Ameliyatlarda x-ray kullanımını
sağlayan radyoaktivite ile ilgili araştırmasıyla tanınır. Farklı ölçümlere göre IQ’su 180-200 arası değişiyordu.

Yaşa Göre Zekâ Gelişimi
Zekâ yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı gelişme ilk iki yılda gerçekleşir.
Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki yılın sonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit probDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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lemleri çözebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir.
Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekânın hızında azalma olsa da gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14-18 yaşlar arasında varılır. Zihinsel güç 30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda
yeni malzeme öğrenmedeki başarı yavaş olarak azalmaya başlar,
ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam tersine yaş ilerledikçe,
deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar.
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24
HUGO GROTİUS (1583-1645)

1

0 Nisan 1583 - 28 Ağustos 1645 yılları arasında yaşamış ve
doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Hollandalı
düşünürdür. 17. yüzyıl Alman hukukçusu ve âlimi Hugo Grotius, uluslararası hukuka katkılarıyla tanınır. Thims’in değerlendirmesine göre 200 IQ’ya sahipti.
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25
HYPATİA

A

lexandrialı Hypatia, 4. yüzyıl Yunan filozofu, öncü matematikçi ve zamanının gökbilimcisiydi. İskenderiye Kütüphanesi’nde felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler vermiştir. Farklı değerlendirmelere göre 170 ile 210 arası bir IQ’ya
sahipti.

Genetik Özelliklerin Zekâ Üzerindeki Etkisi
Doğuştan gelen zekânın değerlendirilmesi için bilinen
bir yöntem yoktur. Kalıtımla çevre arasındaki ilişki birbirinden ayrı ve uzakta yetiştirilen ikizlerin davranış ve başarılarının incelenmesiyle bir ölçüye kadar belirlenebilir. Tek yumurta
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ikizlerinin kalıtımı, birbirlerinin aynıdır. Doğumdan itibaren
birbirlerinden farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin
ve aynı evde yetişen çift yumurta ikizlerinin zekâ puanlarının
karşılaştırıldığı bir araştırmada, değişik çevrelerde yetişseler
bile, kalıtımı aynı olan tek yumurta ikizlerinin zekâlarının, aynı
çevrede yetişip, kalıtımları birbirinden farklı olan çift yumurta
ikizlerinin zekâlarından daha çok birbirlerine benzediği ortaya
çıkmıştır.
Bir başka araştırmada ise, bebek iken evlat edinilen çocukların zekâlarını, üvey anne-babalarının zekâları ve ayrıca doğal
anne-babalarının zekâları ile karşılaştırmışlar ve bu çocukların
zekâ puanlarının doğal ana-babalarınkine daha çok benzediği
görülmüştür. Bunun gibi çok sayıda yapılan araştırmalar, kalıtımın zekâ gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur.
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26
WİLLİAM SHAKESPEARE (1564-1616)

S

hakespeare, Stratford-upon-Avon‘da doğdu ve yetişti. 26
Nisan 1564 - 23 Nisan 1616 yılları arasında yaşamıştır. Sık
sık İngiltere’nin ulusal şairi ve “Bard of Avon (Avon’un Ozanı)”
olarak bahsedilen William Shakespeare, 210 IQ’ya sahipti ve yaşamış en büyük İngilizce konuşan yazar ve oyun yazarı olarak
saygınlığa kavuşmuştur. Günümüze ulaşan eserleri, bazı ortaklaşa yazılanlarla birlikte 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü şiir ve
birkaç diğer kaynağı belirsiz şiirlerden oluşur. Oyunları birçok
dile çevrildi ve diğer bütün oyun yazarlarından daha çok sergilendi.
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27
NİKOLA TESLA (1856-1943)

N

ikola Tesla, 10 Temmuz 1856 - 7 Ocak 1943 tarihleri arasında yaşamıştır. Sırp kökenli Amerikalı mucit, fizikçi ve
elektro fizik uzmanıdır. Farklı ölçümlerle göre IQ’su 160-310 arasındaydı. Aslında dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla kökünden değiştirebilecek birçok kullanılan ve kullanılmayan deneye/buluşa da imza atmıştır. Özellikle elektriğin kablosuz
taşınabilmesi gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması, onun ne kadar
benzersiz bir mucit olduğunu açıklar. Thomas Edison ile arasında
amansız bir bilimsel mücadele geçmiştir. Elektrik üzerine yaptığı
sayısız deneyler ve buluşlar vardır. 1856’daki bir şimşek fırtınası
sırasında doğan Nikola Tesla, Tesla Bobini’ni ve alternatif akım
mekanizmasını icat etti. 7 Ocak 1943 itibarıyla, yirmi altı ülkede
kendisine ait üç yüze yakın patenti bulunmaktaydı. New York‘ta
ve çoğu eyalette 10 Temmuz, Tesla Günü olarak kutlanır. Manhattan‘da 40. Sokak ve 6. Cadde köşesine ismi verilmiştir. Time
Dergisi 1931 yılında, Tesla’nın doğumunun 75. yıldönümünde
kapak resmi olarak onu seçmiştir.
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28
LEONHARD EULER (1707-1783)

M

atematikçi ve fizikçi Leonhard Euler, 15 Nisan 1707 yılında İsviçre’nin Basel kasabasında dünyaya geldi. Basel’de
eğitim alan Euler, kariyerinin çoğunu St. Petersburg ve Berlin’de
geçirdi. Farklı ölçümlere göre 180-200 arası bir IQ’ya sahipti.
18. yüzyılın en önemli ve tüm zamanların önde gelen matematikçilerinden biri olarak kabul edilmektedir. En üretken matematikçilerden biri olarak çalışmalarının bütünü 70 cildi aşmaktadır. Euler, pek çok yeni kavram geliştirmiş, basit aritmetikten
sayılar teorisi ve topolojiye kadar farklı alanlarda uzun süre kabul
gören birçok teorem ispatlamıştır. Bu çalışmaları esnasında, günümüzde kullanılan modern matematik terminolojisinin yaratıcısı olmuş, fonksiyon kavramı ve onun yazımını tanımlamıştır.
Yaptığı bu çalışma için verilebilecek örneklerden bazıları, trigonometrik fonksiyonlar için yaptığı sin, cos ve tan tanımlamalarıdır. 18 Eylül 1783’te St. Petersburg, Rusya’da vefat etmiştir.
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Çevrenin Zekâya Etkisi
Zekânın kalıtımla ilişkisi çok belirgindir, ancak çevrenin de
zekâya önemli etkisi vardır. Tek yumurta ikizleri birbirinden ne
kadar farklı çevrelerde yetişirlerse aralarındaki zekâ farkı da o
denli fazla olmaktadır. Ana-baba evinin zihinsel gelişmeyi etkilediği istatistiklerle gösterilmiştir. Çeşitli eğitim seviyesine sahip ailelerden gelen çocukların bir arada okudukları okullarda
yapılan araştırmalarda, yüksek eğitim düzeyli ailelerden gelen
çocukların diğerlerine göre daha başarılı oldukları saptanmıştır.
1700 ve 1910 yılları arasında yaşayan 4421 ünlü kişinin
kökenini inceleyen bir araştırma sonucunda bu kişilerin %
83’ünün üst tabakadan ve ancak %16’sının alt tabakadan geldiğinin ortaya çıkması, çevre faktörünün önceki yüzyıllarda çok
daha önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne
kadar başarı ve zeka birbirinden farklı olsa da, başarıda zekanın
önemli bir payı olduğu göz önüne alınacak olursa bu bize zeka
hakkında da bilgi verir. Zekâya çevrenin etkilerinin arasında
çevreden etkilenen kişilik yapısı, sosyo-psikolojik çevre, dil yeteneği ve güdü sayılabilir. Kaygılı ve korkak çocuklar problem
çözerken yapılan işe dikkatlerini vermede güçlük çekerler ve
dolayısı ile zekâ testlerindeki başarı düşük olur. Bir başka etken
de, ailelerinin beklentilerinden dolayı orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların diğerlerine göre daha güdülü olmaları ve test sırasında daha fazla gayret sarf etmeleridir.
Diğer koşullar eşit tutulduğunda orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişilerin zekâ puanları, düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişilere kıyasla daha yüksek olmaktadır. En düşük ile en yüksek sosyo-ekonomik düzey arasındaki
puan farkı 20’ye kadar çıkmaktadır. Zekâsı yüksek kişiler daha
iyi eğitim görmekte, kazançlı meslek sahibi olarak daha yüksek
bir ekonomik düzeye erişmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocukları daha fazla öğrenme olanağına sahiptir,
bunlar ilerisi için daha iyi başlangıç koşulları elde edebilmektedir. Zekâ testlerinde sözel bölümlerin bulunması, eğitim seviyesi
yüksek kişilerin daha yüksek puan almasına yardım etmektedir.
Dolayısı ile burada hem kalıtımsal hem de yetişme tarzından gelen bir avantaj söz konusudur.
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29
GALİLEO GALİLEİ (1564-1642)

G

alileo Galilei, 15 Şubat 1564 - 8 Ocak 1642 yılları arasında yaşamıştır. İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve
filozof Galileo, eylemsizlik momenti ve düşen cisimler kanunu
gibi bilimsel kavramlar geliştirdi. IQ skoru 180-200 arasındaydı.
Galileo hem yüzyıllardır hâkim olan Aristoteles akımından,
hem de Kutsal Kitap’tan şüphe duyarak Orta Çağ’daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. İtalya’nın Pisa kentinde dünyaya
gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 25 yaşında Matematik profesörü
olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi
başına deneyler yapmaya başlamıştır. 1609’da yapılmış basit bir
teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirmiş ve
uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yapmıştır.
100

Lütfi ŞAHİN

Galileo, kendisinden önce Copernicus’un öne sürdüğü
Güneş merkezli evren kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan Kilisesi tarafından iki defa yargılanmıştır. Kilise, dünya
merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı buluyordu. 1614’te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış, 1632’de yazdığı bir kitap
nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine mahkûm
edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Galileo, tarihte bilim ve din çatışmasının bir sembolü haline gelmiştir.
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30
CARL FRİEDRİCH GAUSS

A

lman kökenli matematikçi ve bilim insanı olan Carl Friedrich Gauss ya da Gaub, 30 Nisan 1777 - 23 Şubat 1855 yılları arasında yaşamıştır. Katkıda bulunduğu alanlardan bazıları;
sayılar kuramı, analiz, diferansiyel, geometri, jeodezi, elektrik,
manyetizma, astronomi ve optiktir. “Matematikçilerin Prensi”
ve “antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi” olarak
da bilinen Gauss, matematiğin ve bilimin pek çok alanına etkisini bırakmıştır ve tarihin en nüfuzlu matematikçilerinden biri
olarak kabul edilir. 19. yüzyılın en büyük Alman matematikçisi
olarak değerlendirilen Carl Gauss, sayılar kuramı, cebir, istatistik ve analiz alanlarına geniş ölçüde katkıda bulunan bir çocuk
dahiydi. IQ’sunun 250-300 arası olduğu hesaplandı.
Gauss’un çocukluk yıllarından beri dahi olduğunu gösteren pek çok hikâye vardır. Nitekim pek çok matematiksel keşfini
henüz 20 yaşına gelmeden yapmıştır. Sayılar kuramının önemli
sonuçlarını derleyip kendi katkılarını da ekleyerek yazdığı büyük eseri Disquisitiones Arithmeticae’yi 21 yaşında (1798) bitirmişse de, eser ilk olarak 1801’de basılmıştır.
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31
THOMAS YOUNG (1773-1829)

T

homas Young, 13 Haziran 1773 - 10 Mayıs 1829 yılları arasında yaşamış İngiliz bilgindir. Görme, ışık, fizyoloji, optik
bilimi ve insan anatomisi alanlarındaki keşifleriyle büyük katkı
sağlayan İngiliz fizikçi ve tıp adamıydı. IQ seviyesi 185 - 200
arasındaydı. Görme alanları, ışık, katı mekaniği, enerji, fizyoloji, dil, müzikal armoni ve Mısırbilim alanlarında da önemli
bilimsel katkılarda bulundu. Özgün ve anlaşılır yenilikler yaptı.
Mısır hiyerogliflerinin, özellikle de Rosetta Taşı’nın deşifresindeki çalışmaları Jean-François Champollion’un çalışmalarının
önünü açtı. William Herschel, Hermann von Helmholtz, James
Clerk Maxwell ve Albert Einstein tarafından çalışmaları dile getirilen bir bilim adamıdır.

Zekâ ve Başarı
Üstün zekâlı bir bireyin toplumda bununla orantılı olarak
başarılı olacağı varsayılırsa da, kimi zaman denetlenemeyen
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dış etkenler nedeniyle uzun vadeli tahminler geçersiz çıkabilir.
Zekânın toplumsal başarıya dönüştürülebilmesini sağlayan mekanizma henüz yeterince anlaşılamamıştır. Çocukluk döneminde yapılan başarı testlerinin aynı dönemde yapılan IQ testleri ile
benzer sonuçlar verdiği görülürse de, yaşamın ileriki yıllarında
ortaya çıkacak davranış kalıplarının tamamen bu sonuçlarla belirlenmesi mümkün değildir.
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32
GOTTFRİED LEIBNIZ (1646-1716)

G

ottfried Wilhelm Leibniz, 1 Temmuz 1646 - 14 Kasım 1716
yılları arasında yaşamış; Alman matematikçi, mantıkçı ve
filozoftur. Matematik tarihi ve felsefe tarihinde önemli bir yeri
vardır. En çok diferansiyel ve integral hesaplamasını icadıyla tanınır. IQ’su 182-205 arası değişmekteydi.
Leibniz, Isaac Newton’dan bağımsız olarak Sonsuz Küçükler Hesabı’nı geliştirdi ve formülü yayınlandığından bu yana geniş bir çapta kullanıldı. Geliştirdiği türdeşliğin aşkınsal yasası
ve süreklilik yasası, 20. yüzyılda matematiksel karşılık buldu
(standart dışı analiz aracılığıyla). Mekanik hesaplayıcılar alanında en üretken insanlardan biri oldu. Pascal’ın hesaplayıcısına otomatik çarpma ve bölme fonksiyonlarını eklemeye çalışırken, 1685’te çarklı hesaplayıcıyı ilk tanımlayan insan oldu ve
aritmometre (ilk toplu üretilen mekanik hesaplayıcı) kullanarak Leibniz Çarkı’nı icat etti. Ayrıca ikili sayma sistemini rafineleştirdi. Bu çalışması tüm dijital hesaplayıcıların soyut temelini
oluşturdu.
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Leibniz, felsefede optimizmi ile tanınır. Örnek olarak, evren hakkındaki çıkarımı, sınırlı bir algıyla büyük olasılıkla Tanrı’nın yaratılmış olduğudur. Leibniz, Rene Descartes ve Baruch
Spinoza ile beraber rasyonalizmin 17. yüzyıldaki en büyük savunucularından biri oldu. Leibniz’in çalışmaları öncelikli olarak modern mantık ve analitik felsefe üzerine yoğunlaşmıştı,
fakat felsefesi skolâstik geleneği de irdeledi. Çıkarımları ampirik kanıtlarla değil, geçerli sebeplerin ilk prensipleri ve öncel
tanımları ile oluşturuldu.
Leibniz, fizik ve teknolojiye büyük katkılar sağladı ve öngördüğü kavramlar çok daha sonra felsefe, olasılık teorisi, biyoloji, tıp, jeoloji, psikoloji, dil bilim ve bilgisayar bilimi alanlarında su yüzüne çıktı. Felsefe, politika, hukuk, etik, teoloji, tarih
ve filoloji alanlarındaki çalışmalarını yazdı. Leibniz’in tüm bu
alanlara yaptığı katkılar, çeşitli mecmualara, on binlerce mektuba ve yayınlanmamış el yazılarına dağılmıştı. Yazılarında birkaç
dil kullandı, fakat öncelikli olarak Latince, Fransızca ve Almanca dillerinde yazdı. Leibniz’in tüm yazılarının toplandığı eksiksiz bir kaynak bulunmamaktadır.
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33
NICOLAUS COPERNICUS
(KOPERNİK) (1473-1543)

N

icolaus Copernicus, 19 Şubat 1473 - 24 Mayıs1543 yılları
arasında yaşamıştır. Kopernik, 1466 yılından beri Polonya
Krallığı‘nda bir bölge olan Royal Prussia‘da doğmuş ve ölmüştür.
Leh matematikçi ve astronom Kopernik, Güneş merkezli evren
modelini bulmuş ve Güneş sistemimizdeki merkezin Dünya
değil, Güneş olduğunu ortaya çıkararak devrim yaratmıştır. IQ
seviyesi 160-200 arasındaydı 1543 yılında ölümünden kısa bir
süre önce yayımlanan kitabı Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine, bilim tarihinde önemli bir olay olarak kabul edilmektedir.
Bu kitap, Kopernik Devrimi’ni başlatmıştır ve bilimsel devrime önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Kopernik’in kilise hukuku
üzerine doktorası vardı ve aynı zamanda diplomasız olarak bir
doktor, polyglot (çok dil bilen insan), klasik âlim, vali, diplomat
ve ekonomide günümüze kadar temel bir kavram olan Miktar
Teorisi’ni yazıya döken ve Gresham Yasasının bir versiyonunu
Gresham’dan önce 1519 yılında formülleştiren bir ekonomistti.
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34
RUDOLF JULIUS EMANUEL
CLAUSIUS (1822-1888)

A

lman fizikçi ve matematikçi Rudolf Clausius, 2 Ocak 1822
- 24 Ağustos 1888 yılları arasında yaşamıştır. Termodinamik biliminin başlıca kurucularından kabul edilen Alman fizikçi ve matematikçiydi. Sadi Carnot’un “Carnot Çevrimi” olarak
bilinen ilkesini ısı teorisi olarak yeniden şekillendirmiştir. 1850
yılında yayımlanan en önemli makalesi Mekanik, ısı teorisi üzerine, termodinamiğin ikinci yasasındaki temel fikirlere açıklamalar getiriyordu. 1865 yılında bilimi Entropi kavramıyla tanıştırdı. 190-205 arası bir IQ’ya sahipti.

Zekâ Çeşitleri
Günümüzde en yaygın testler olan Stanford-Binet ve
WAIS-R testlerinde zekâ ölçümü için Binet’in geliştirdiği yön108
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tem kullanılmasına karşın, zekânın ne olduğunun tanımlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Binet ekolünde zekâ, kişinin
test sonuçlarında aldığı derece ile ölçülmektedir. Bu zekâyı
ölçmek için pratik bir yaklaşımdır ve kişilerin performanslarını anlamaya yöneliktir, ancak bu testler zekânın doğasını anlamak için fazla ipucu vermezler. Araştırmacılar zekânın doğasını
anlamak üzere de çalışmaktadırlar. En çok sorulan sorulardan
biri, zekânın tek bir faktörden mi yoksa bir kaç bileşenin bir
araya gelmesiyle mi oluştuğudur. İlk psikologlar, zekânın ve genel bir g-faktörü olarak adlandırılan genel bir mental faktörden oluştuğunu varsayıyorlardı. Bu faktörün, zekânın her bir
yöndeki performansını etkilediğini varsayarak, zekâ testinin
bu g-faktörünü ölçmeye yönelik olduğunu kabul ediyorlardı.
Daha sonraki araştırmacılar akıcı zekâ ve kristalize zekâ olmak
üzere zekânın iki çeşidi bulunduğunu öne sürdüler. Akıcı zekâ,
yeni problemleri ve durumları başarıyla ele alabilme yeteneğini,
kristalize zeka ise bilginin saklanması, beceriler, akışkan zekanın kullanılması ve tecrübelerden elde edinilen stratejileri kapsamaktadır.
Diğer bir kısım bilim adamı ise zekânın daha çok bölümlerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Örneğin, Howard Gardner belirli alanlarda olağandışı başarılar sergileyen insanların
yeteneklerini inceleyerek yedi değişik zekâ alanı olduğunu
savunmuştur. Aşağıda açıklanan bu zekâ alanlarının her biri
diğerinden bağımsız olmasına karşın, herhangi bir aktivite bu
zekâ alanlarından bir kaçının aynı anda aktif hale geçirilmesiyle
oluşmaktadır:
1. Müziksel Zekâ: Müzik alanlarındaki beceri.
2. Bedensel Kinestetik Zekâ: Tüm bedenin veya çeşitli bölümlerinin bir problemin çözümünde, bir üretim veya gösteri
sırasında kullanılması ile ilgili becerilerdir; dans etme, atletizm,
aktörlük, operatörlük gibi beceriler buna örnek gösterilebilir.
3. Mantık-Matematik Zekâsı: Problem çözme ve bilişsel
düşünmedeki beceriler.
4. Dilsel Zekâ: Bir dilin kullanımı ve o dilde eserler üretme
ile ilgili beceriler.
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5. Uzaysal-Konum Zekâ: Mimarların, ressamların, heykeltıraşların veya uzay-konum durumlarını anlamadaki becerileri.
6. Kişiler Arası İletişim: Diğer kişilerle etkileşimde diğerinin ruh halini, isteklerini, niyetlerini anlamadaki beceriler.
7. İçe yönelik Zekâ: Bir kişinin iç dünyasındaki yönelimlerini anlaması, duygularına erişebilmesi becerisidir.
Gardner’in her bir zekâ alanını açıklamak üzere verdiği
örnekler arasında Yehudi Menuhin, T.S. Elliot, Anne Sullivan,
Virginia Wolf gibi ünlüler yer almaktadır.
Yehudi Menuhin, San Fransisco Orkestrası’nın konser salonuna gizlice sokulduğunda 3 yaşındaymış. Orada Louis Persinger’in violin çalışından çok etkilenen Menuhin, yaş gününde bir
violin alınması ve Louis Persinger’in hocası olması için inatla
direnmiş. Her ikisini de elde eden Menuhin, 10 yaşına geldiğinde uluslararası üne sahip bir yorumcu olmuştu.
T.S. Eliot 10 yaşındayken, Fireside adında bir magazini tek
başına çıkarmış, üç günlük bir kış tatili sırasında derginin 8 sayısını hazırlamıştı.
Anne Sullivan sağır ve kör Helen Keller’in eğitimine başladığında bu iş, diğer kişilerin yıllarca vaktini alacak zorluktaydı.
Bu işe girişmesinden daha iki hafta sonra büyük ilerleme kaydetti, bu süre içerisinde vahşi bir yaratık narin bir çocuğa dönüşmüştü.
Virginia Wolf, A sketch of the Past adlı eserinde, kendi iç
yaşamına bakışın iyi bir örneğini sergilemekte, bu eserinde çocukluğundan kalan ve olgunlaşmasına rağmen hala şok etkisinden kurtulamadığı birçok özel anısına yönelip, onlara karşı
tepkilerini başarılı bir biçimde açıklamaktadır.

110

Lütfi ŞAHİN

35
JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879)

J

ames Clerk Maxwell, 13 Haziran 1831 - 5 Kasım 1879 yılları arasında yaşamış İskoç teorik fizikçi ve matematikçiydi.
IQ’su 190-205 arasındaydı. En önemli başarısı, klasik elektromanyetik teorisinde daha önceden birbirleriyle ilişkisiz olarak
gözüken elektrik ve manyetizmanın aynı şey olduğunu kendisine ait olan Maxwell Denklemleri’yle (4 denklem) ispatlamıştır.
Bu denklemler; elektrik, manyetik ve optik alanlarında kullanılır. Maxwell Denklemleri sayesinde bu alandaki klasik denklemler ve yasalar basitleştirilmiş oldu. Maxwell’in elektromanyetik
alandaki çalışmaları, birincisi Isaac Newton tarafından gerçek-
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leştirilmiş, “fizikteki ikinci büyük birleşme” olarak isimlendirilmiştir.
Maxwell, elektrik ve manyetik alanların uzayda dalga formunda sabit ışık hızında ilerlediğini bulmuştur. 1864 yılında
Maxwell Elektromanyetik Alanın Dinamik Teorisi adlı kitabı yayınlamıştır. Işığın aslında aynı ortamda dalga hareketi yaptığı,
bunların da elektriksel ve manyetik bulgular olduğu ilk kez bu
kitapta yer almıştır. Elektrik kuvveti ile manyetik kuvveti birleştirdiği elektromanyetizma modeli, fizikteki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilir.
Maxwell, ayrıca gazların kinetik teorisini istatistiksel olarak açıklayan Maxwell-Boltzmann Dağılımı’nın geliştiricilerinden biridir. Bu iki buluş, modern fizikte yeni bir çağın başlamasına neden olmuş, özel görelilik ve kuantum mekaniğinin
başlamasına katkıda bulunmuştur. Maxwell ayrıca 1861’de ilk
gerçek renkli fotoğrafı yaratması ve birçok köprünün yapısını
oluşturan çubuk-mafsal sistemlerinin esnemezliği konusunda
temel oluşturan çalışmalarıyla bilinir.
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36
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

L

eonardo di ser Piero da Vinci, 15 Nisan 1452 - 2 Mayıs
1519 yılları arasında, Rönesans döneminde yaşamış İtalyan
hezârfendir. Leonardo da Vinci, döneminin önemli bir düşünürü, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti,
müzisyeni, heykeltıraşı, botanikti, jeologu, kartografı, yazarı ve
ressamı olarak yaşamış en farklı yeteneklere sahip olan insandı. IQ’su 180-220 arasındaydı. En tanınmış yapıtları Mona Lisa
(1503-1507) ve Son Akşam Yemeği’dir (1495-1497). Rönesans
sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısına değil, çeşitli
alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın
gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri
olarak kabul edilir. 2. milenyumun adamı seçilmiştir.
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37
JOHANN WOLFGANG VON
GOETHE (1749–1832)

G

oethe, 28 Ağustos 1749 - 22 Mart 1832 yılları arasında
yaşamış, Alman hezârfen; edebiyatçı, politikacı, ressam
ve doğa bilimcidir. Einstein tarafından “dünyada her şeyi bilen
son adam” olarak değerlendirilen Goethe, insan kimyası bilimini bulan ve evrim teorisini ilk geliştirenlerdendir. IQ’su farklı
değerlendirmelerle 210-225 arasındadır. Doğa alanlarında araştırmalar yapmış ve yayınlar çıkarmıştır. 1776 yılından itibaren,
Weimar Dukalığı’nın bakanı olarak çeşitli idarî ve siyasî görevlerde bulunmuştur.
Goethe; şiir, drama, hikâye, otobiyografi, estetik, sanat ve
edebiyat teorisi, ayrıca doğa bilimleri olmak üzere birçok esere imza atmıştır. Bununla birlikte, zengin bir içeriğe sahip olan
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mektup çeşidi, önemli edebi eserlerindendir. Fırtına ve Coşku,
döneminin en önemli öncüsü ve temsilcisi olmuştur. 1774 yılında Genç Werther’in Acıları adlı eseri ile bütün Avrupa’da ün
yapmıştır. Daha sonra 1790 yılından itibaren, Friedrich Schiller
ile birlikte ortak ve dönüşümlü bir şekilde içeriksel ve biçimsel
olarak, Antik kültür anlayışı üzerinde yoğunlaşarak, Weimar
Klasik’in en önemli temsilcisi olmuştur. Goethe, aynı zamanda, yurtdışında da Alman Edebiyatı’nın temsilcisi olarak kabul
edilmiştir.
Değeri, ölümünden sonra azalmaya başladığı sıralarda Goethe, 1871 yılından itibaren, Alman ulusal kimliğiyle, Alman
Kraliyet’inde taçlandırılmıştır. Sadece eserlerine yönelik değil,
aynı zamanda örnek alınacak yaşantısına yönelik de bir hayranlık oluşmuştur. Goethe, bugüne kadar en önemli Alman edebiyatçısı olarak kabul edilmiş, eserleri ise dünya edebiyatının
zirvesinde yerini almıştır.

Üstün Zekâ Nedir?
Zekâ dağılım eğrisinin bir ucunda zekâ geriliği gösteren kişiler yer alırken diğer ucunda ise üstün zekâlı kişiler yer almaktadır. Toplumu oluşturan kişilerin ancak %2’lik bir bölümü 130
ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. IQ derecesi 140’ın üzerine
çıkıldığında bu oran % 0,2 ye düşmektedir.
Üstün zekâlıların tipik örnekleri; onları sakar, utangaç, sosyal açıdan akranlarıyla uyumsuz gibi gösterse de birçok araştırma onların tam tersine birçok şeyi ortalama insandan çok
daha iyi yapabilen, iyi uyumlu, sevilen kişiler olduğunu ortaya
koymuştur.
Lewis Terman tarafından yapılan ve 1920 yılında başlatılan
bir çalışma halen devam etmektedir. Bu çalışmada IQ derecesi
140’ın üzerinde olan 1500 üstün zekâlı çocuktan oluşan bir grup
60 yıl boyunca düzenli aralıklarla takip edilmektedir. Başından
itibaren bu gruptaki kişiler fiziksel, akademik ve sosyal açıdan,
normal akranlarına göre daha ileride olmuşlardır. Genellikle
daha sağlıklı, daha uzun, daha ağır ve daha kuvvetli oldukları gözlenmiş, okulda daha başarılı olmuşlar ve normal kişilere
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göre daha iyi sosyal uyum sergilemişlerdir. Bütün bu avantajlar,
kariyer başarısına dönüşmüş, bu kişiler normal insanlara göre
daha çok ödül almış, daha fazla maddi gelir elde etmiş, sanat ve
edebiyata daha fazla katkıda bulunmuşlardır. Örneğin bu gruptaki kişiler 40 yaşına geldiklerinde, toplam olarak 90 kitap, 375
oyun ve kısa hikâye, 2000 makale yazmışlar, 200 üzerinde patente imza atmışlardır. Hepsinden önemlisi bu kişiler hayattan
tatmin olduklarını diğer kişilere göre daha fazla belirtmişlerdir.
Bu çalışma diğer yandan, üstün zekâlı olmanın her zaman
başarılı bir grafik çizmeyi garantileyemeyeceğini de göstermiştir. Terman’ın incelediği grupta bazı önemli başarısızlıklara da
rastlanmıştır. Başka çalışmalardan da anlaşıldığı üzere üstün
zekâ her alanda düzgün bir dağılım göstermemektedir. Yüksek
IQ derecesine sahip bir kişinin akademik konularda ille de başarı göstermesi gerekmemekte, ancak konulardan bir veya bir
kaçında olağandışı bir üstünlük sergileyebilmektedir. Yüksek
bir IQ derecesi, her şeyde başarı anlamını kesinlikle taşımamaktadır.

116

Lütfi ŞAHİN

38
PİSAGOR (MÖ 570-MÖ 495)

P

isagor ya da Pythagoras, MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında
yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk
olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi,
kendi adıyla anılan Pisagor Önermesi’dir. “Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri, her şeyin matematikle ilgili
olduğuna, sayıların nihaî gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.
Kendisini filozof, yani bilgeliğin dostu olarak adlandıran
ilk kişiydi. Pisagor, düşüncelerini yazıya dökmediği için onun
hakkında bildiklerimiz, öğrencilerinin yazılarında anlattıklarıyla sınırlıdır. Pisagor’a atfedilen birçok eser, gerçekte onun
öğrencilerinin olabilir.
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39
LEONARDO FİBONACCI

L

eonardo Fibonacci, 1170-1250 yılları arasında yaşamıştır.
Orta Çağ’ın en büyük matematikçilerinden biri olarak kabul edilen Fibonacci, İtalya’nın ünlü Pisa şehrinde doğmuştur.
Çocukluğunu, babasının çalıştığı Cezayir’de geçmiştir ve bu
nedenle ilk matematik eğitimini Müslüman bilim adamlarından almış ve İslam âleminin kitaplarını incelemiştir. Avrupa’da
Roma rakamları kullanılırken ve sıfır kavramı henüz bilinmezken Arap rakamlarını ve sıfırı öğrenmiştir. Fibonacci, modern
çağda en fazla Hint-Arap sayılarını Avrupa’ya getirmesiyle ve
13. yüzyıl başlarında yayınlanan Liber Abaci isimli hesaplama
yöntemleri kitabıyla tanınır. Liber Abaci’de bir örnek olarak yer
alan modern sayılarla hesaplanmış, kendi adıyla anılan sayı dizisi Fibonacci Dizisi olarak anılmaktadır. Sadece Fibonacci Dizisi ve özellikleri ile ilgili kitaplar, hatta haftalık düzenli yayınlanan matematik dergileri bile bulunmaktadır.
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40
ALAN MATHİSON TURING
(1912-1954)

A

lan Mathison Turing, 23 Haziran 1912 - 7 Haziran 1954 tarihleri arasında yaşamıştır. İngiliz matematikçi, bilgisayar
bilimcisi ve kriptologdur. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır.
Geliştirmiş olduğu Turing Testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda bir
kriter öne sürmüştür. Turing Makinesi denilen algoritması ile
modern bilgisayarların kavramsal temellerini atmıştır. Aynı zamanda kriptoloji alanında oldukça başarılı olan Turing, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun şifrelerinin kırılmasında
başrolü oynadığı için savaş kahramanı sayılmıştır. 1952 yılında
eşcinsel olduğunu açıklamış ve eşcinsellik suçlamasından yargılanarak kimyasal olarak hadım edilmeye mahkûm edilmiştir.
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Bu olaydan iki yıl sonra zehirlenerek ölmüş, ölüm nedeni, polis
tarafından intihar olarak açıklanmıştır.

Sözel Zekâ Nedir?
Kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir. Bu insanlar dinleyerek öğrenmeyi sever, duygu ve düşüncelerini sözel ifadelerle aktarırlar. İyi yazarlar, iyi anlatırlar, kitap okumayı, kelime
oyunları severler. Kavramlarla ve kelimelerle düşünürler. Bu
zekâsı gelişmiş çocukların ebeveynlerinin onları konuşturmaya
çalışması faydalı olur. Sözel zekâya sahip çocuklar daha çok yazar, gazeteci ve politikacı olurlar.

120

Lütfi ŞAHİN

41
ALVA JOHN FISHER (1862-1947)

A

lva John Fisher, 1862 yılında doğmuş, 1947 yılında ölmüştür. 1906 yılında dünyanın ilk elektrikli çamaşır makinesini yapmıştır. Bu çamaşır makinesinde, kirli çamaşırlar yatay
olarak yerleştirilmiş metal bir tamburun içine konuluyordu.
Tambur, elektrik motoru ile döndürülüyor çamaşırlar birbirlerinin üzerinden yuvarlanırken yavaş yavaş temizleniyordu.
Alva Fisher’dan sonra onun icat ettiğinden daha iyi olan elektrikli çamaşır makineleri bulunmuştur.

Müzik Zekâsı Nedir?
Ritim, nota, ses tonu, ahenk, melodi gibi müziksel unsurlara
aşırı duyarlıdırlar. Müziksel unsurları hemen fark ederler, değerli
bulurlar ve ifade ederler. Nota, solfej bilmeseler bile, melodileri
hemen akılda tutarlar. Müzik eşliğinde çalıştıklarında öğrendiklerinin kalıcılığı artar. Tempo tutma, mırıldanma, ıslık çalma, eşlik etme, müzik dinleyerek kitap okuma sevdikleri şeylerdir.
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42
ALEXANDER GRAHAM BELL
(1847-1922)

A

lexander Graham Bell, 3 Mart 1847 - 2 Ağustos 1922 yılları arasında yaşamıştır. 1876’da telefonun icadı ile tanınan
Alexander Graham Bell, önce Ontario’ya, daha sonra Boston’a
yerleşti.
Aslında Graham Bell, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir
özelliğe kavuşan telefonla, birbirinden kilometrelerce uzaktaki
insanların birbirlerini duymalarını sağladı. Telefonu icat eden
Graham Bell’in annesi doğuştan işitme engelliydi. Dedesi ve babası, yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası, işitme
engellilerde duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını
geliştirmeye çalıştı. İki kardeşi veremden ölünce babası, kalan
tek oğlunun sağlığı için Kanada’ya göçtü. Babasının ölümünden sonra onun çalışmalarını tanıtmak ve yaymak için çabalayan Graham Bell, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Burada
122

Lütfi ŞAHİN

bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren okulda çalıştı.
Daha sonra kendi okulunu kurdu.
Ünü kısa sürede yayılan Bell, Oxford Üniversitesi’ne konuk
öğretmen olarak çağrıldı. İngiltere’de eline geçen Alman Hermann von Helmholtz adlı bilginin işitme fizyolojisine ilişkin kitabını okudu. Müzik sesinin bir tel aracılığı ile aktarılabilineceği
düşüncesi üzerinde yoğunlaştı. Bu sırada başka bilim insanları
da bu konularda çalışmalar yürütüyordu. Elisha Gray bunlardan biri.
İngiltere’den dönen Bell, Boston Üniversitesi İnsan Sesi
Fizyolojisi dalı profesörlüğüne getirildi. Kuramsal bilgilerini
teknik destekle yaşama geçirmeye ve işitme engelliler için duymalarını sağlayacak aletler yapmaya girişti. Thomas Watson
adlı bir elektrik mühendisi ile birlikte çalışmaya başladı. Çalışmalarını yürütmek için maddi destek gerektiğinde, kendisine
Avukat Gardnier Greene Hubbart yardım elini uzattı. Bell ve
Watson, 1875 yılında sesin tel üzerinden bir başka yere gittiğini
ortaya çıkardı. Ancak ses anlaşılmaz bir durumdaydı. 14 Şubat
1876 günü Bell ve Gray telefon patenti almak için ayrı ayrı başvuru yaptılar. Bell’e 7 Mart günü istediği patent verildi. 174.465
no’lu patentini alan Bell, atölyede denemelerini sürdürürken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan pantolonuna asit
döküldü. Watson’u yardıma çağırdı:
“Mr. Watson! Come here! I want to see you!”
(Bay Watson. Buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.)
Bell, yardımcısını yardıma çağırırken farkında olmadan 10
Mart günü ilk telefon görüşmesini yaptı. Watson Bell’in sesini
telefondan duydu. A.B.D’nin 100ç kuruluş yıldönümüne denk
gelen bu buluşu, ona düzenlenen Yüz Yıl sergisinde birçok ödül
kazandırdı. Bell, bilimsel çalışmalarını yürütmek için maddi ve
manevi destek gördüğü Hubbart Ailesi’nden Mabel ile bir yıl
sonra evlendi.
Eşi, dört yaşından beri sağırdı. Bell, öğrencisi olarak tanıdığı ve daha sonra evlendiği Mabel’e derin bir sevgi duydu. Artan
ününe karşın hiçbir zaman ne eşini ne de işitme engellileri göz
ardı etmedi. Eşine yazdığı bir mektupta; “Eşin, hangi noktaya
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çıkarsa çıksın, ne denli zengin olursa olsun, emin ol, işitme engellileri ve onların sorunlarını her zaman düşünecektir.” diye
yazmıştır.
Bugün öne çıkan buluşlarının gölgesinde kalan yapıtlarının çoğu, işitme engeli konusundaydı. İşitme engelli annesinin
ve eşinin duyamadığı sesleri kaydetmeyi başardı. Gramofondan kazandığı parayı bugün de sağırlar için çalışmalar yürüten
Alexander Graham Bell İşitme Engelliler Kurumu’na harcadı.
Fransa hükümeti, insanlığa hizmetinden dolayı onur ödülü ve
para ödülü verdi. Verilen parayı Washington’da işitme engelliler
için Volta Enstitüsü’nü kurmak için kullandı. İlk el telefonunu
geliştirmek için Bell, teknik sorunları alt etmeye çalışırken bir
yandan da kendisini dava eden Gray’a karşı hukuk savaşı verdi.
Telefon atölyeden 4 yılda çıkabildi. 1880 yılında Bell’e yardım
eden Tainer, Radyofon adını verdikleri aleti denedi.
Bir okulun tepesine çıkan Tainer, çok uzaktan görebildiği
Bell’e telefonla seslendi “Bay Bell! Bay Bell! Beni duyabiliyorsanız lütfen pencerenin önüne gelip şapkanızı sallayın!” Bell, şapkasını salladığında artık telefon, doğumunun ardından emeklemeye başladı. Sekiz yıl sonra Connecticut eyaleti ilk telefon
şebekesine sahip kent oldu.
Telefon, yakın yıllara dek Türkiye’de olduğu gibi santraller
ve memurlar aracılığı ile yürütülüyordu. Bir süre sonra santrallerde erkek memur yerine kadın memurun çalışması geleneği
başladı. İlk kadın santral memuru da Boston’da çalışmaya başlayan Emma Nut oldu.
Kimi siyah beyaz filmlerde gülme konusu yapılan manyetolu telefon görüşmeleri, 1899 yılında Almon B. Stowger adlı
birinin katkısı ile otomatikleşmeye yöneldi. İşin garip tarafı,
Stowger telefoncu değil, cenaze levazımatçısıydı. Rakibinin eşi
telefon şirketinde çalışıyordu. Cenaze işleri için Strowger’ı arayanları bu memur kendi eşine bağlıyordu. Bu zor durum karşısında çözüm bulmak için kolları sıvayan Strowger, otomatik
santralı yapmayı başardı. Halk yeni telefona “kızsız telefon” adını taktı. Bugünkü telefonlara benzemeyen bir biçimdeydi. Üzerinde birler, onlar, yüzler basamağını temsil eden üç tuş bulunuyordu. Bağlanmak istenen numara, tuşlara aranan numarada
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yer alan rakamın değeri kadar basılarak sağlanıyordu. Arayan
kişi tuşa kaç kez bastığını sık sık şaşırdığı için karmaşaya da
yol açıyordu. Bunun da çözümü çok geçmeden bulundu. Kısa
sürede New York sokaklarını telefon direkleri ve kablo hatları
örümcek ağı gibi kapladı. Yürünmez bir hale gelen sokaklardaki
bir telefon direği kabloları tutan 50 çapraz tahta taşıyordu. Telefon, günlük yaşama değişik biçimlerde girmeye başladı.
O yıllarda yayımlanan gazetelere verilen bir reklamda telefon şöyle tanıtıldı:
“Sohbet… Ağızdan kulağa telefonla konuşarak çok daha rahat!”
Bell, 1915 yılında New York’u San Francisco’ya bağlayan ilk
uzun kentler arası telefon hattını açtı. Karşısında yine yardımcısı Watson vardı. Aradan geçen onca yıla karşın Bell ilk günü
unutmadı. Watson’a, “Watson seni istiyorum, buraya ge!” dedi.
Telefonun olanaklarından yararlanarak müşteri çekmek isteyen oteller arasında kıyasıya bir savaş başladı. Oteller, ünlü
müzik, tiyatro, opera, konser salonlarına bağlanan telefon Tiyatrofon hattı ile aldıkları sesi lobilerinde oturan müşterilerine
dinletmeye başladı. Bu, evlere ve iş yerlerine de yayıldı.
Graham Bell, belleklerde telefonun bulucusu olarak yer
etse de adının öne çıkmadığı çalışmaları da vardı. Bunlardan
biri, büyük bir ilgi ile tüm dünyanın izlediği National Geographic dergisindeki yöneticiliğiydi. Silahlı saldırıya uğrayan ve ağır
yaralanan A.B.D. Başkanı Garfield’ın bedenindeki kurşunların
yerini belirlemede ilk kez kullandığı telefonik sonda, Röntgen’in X ışınları ile tanıyı geliştirilmesinde kullanıldı. Deniz ve
hava taşımacılığı için projeler gerçekleştirdi.
1893 yılında telefon ile ilgili gelişmeleri kaleme alan bir yazar, gözlemini şöyle dile getirdi: “Şu anda duyabildiğimiz sanatçı ve şarkıcıları bir süre sonra insanlık görmeyi de başaracak!”
Bu sözler, “televizyon” özlemi olarak yorumlanmasına
karşın gelişen teknoloji görüntülü cep telefonlarını, internet
üzerinden canlı yayınla iletişimi işaret ettiğini göstermektedir.
Bilimkurgu severler ise Uzay Yolu filminden esinlenerek insanların ışınlanmalarından, insanların bulundukları yerde başka
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bir yerdeki olayı üç boyutlu olarak ekranlarda görerek ya da duyarak değil, hissederek elde edeceği günleri tartışıyor.
İşitme engeline karşı yürütülen savaşımın sonucu, insanlık dünyasının sağırlığını gideren bir buluşu armağan eden Bell
öldüğünde ona duyulan büyük saygı ve sevgiden ötürü soyadından yola çıkarak telefonu simgelemek için “kırmızı çan” kullanıldı.

Sayısal Zekâ Nedir?
Sayısal zekâsı yüksek olanlar, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı,
“neden” demeyi severler, çok soru sorarlar. Olayları kategorize ederek bağlantılar kurmaya kafa yorarlar. Bu çocuklar hesap
yapmayı, bir makineyi söküp nasıl çalıştığını görmeyi severler.
Nedenini bilmediği şeyi fazla akılda tutamazlar. Bilim adamı,
matematikçi ve bilgisayar programcısı olma ihtimalleri yüksektir.
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43
JOSEPHİNE COCHRANE (1839-1913)

J

osephine Cochrane, 8 Mart, 1839 - 3 Ağustos 1913 tarihleri
arasında yaşamıştır. 1886’da Shelbyville, Illinois’ta ilk pratik
bulaşık makinesini yapmıştır ve hatta bulaşık makinesinin patenti 1850’de Joel Houghton tarafından kendisine verilmiştir.
Cochrane, yemek partilerine sık sık ev sahipliği yapan zengin bir kadındı. Kendisi hiçbir zaman bulaşık yıkamazdı. Bunu
onun yerine yapan hizmetçilere sahipti; fakat hiçbir bulaşığı
kırmadan bu işi daha hızlı yapabilecek bir makine olmasını istedi. Hiç kimse bunun gibi bir makine icat edemedi. Böylece o
da bunu kendisi yaptı. “Eğer hiç kimse bir bulaşık makinesi icat
etmiyorsa, o halde ben de bunu kendi başıma yapacağım!” diye
bağırdığı söylenmektedir. İlk önce bulaşıkların boyutlarını ölçtü. Daha sonra tel bölmeleri yaptı. Her biri özellikle tabakların,
fincanların ya da çay tabaklarının uyacağı şekilde tasarlandı.
Bölmeler, düz yüzeyleri bakır kazan içerisine itecek bir tekerlek
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içine yerleştirildi. Motor; sıcak sabunlu su, kazanın dibinden
yukarıya fışkırırken ve bulaşıkların üzerine düşerken, tekerleği
döndürüyordu. Arkadaşları bu durumdan çok etkilenmişlerdi. Onlar için de birer bulaşık makinesi yaptı ve ona Cochrane
Bulaşık Makinesi ismini koydular. Bu isim yayıldı ve kısa süre
içinde Illinois’deki restoran ve otellerden bulaşık makinesi yapması için istekler almaya başladı. Yaptığı makinenin patentini
aldı ve üretmeye başladı. 1893’te Chicago’daki Dünya Kolomb
Fuarı’nda icadını gösterdi ve “çalışabilirliğindeki dayanıklılık ve
uyumda en iyi mekanik yapım” ödülünü kazandı. Whirl Pool
Şirketi tarafından yapılan Kitchen Aid araç gereçlerinin bir parçası haline gelen Garis-Cohcrane Üretim Şirketi’ni kurdu.
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44
JOHN LOGİE BAİRD (1888-1946)

J

ohn Logie Baird, 14 Ağustos 1888 - 14 Haziran 1946 tarihleri arasında yaşamıştır. 21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden
biri olan televizyonun tarihi, İskoç mucit John Logie Baird’in
keşfiyle başladı. Baird, 21. yüzyılda insanları saatlerce karşısında oturtabilen televizyonun babasıydı. Keşif merakı çocuk
yaşlarda başlayan Baird, 12 yaşındayken evine bir elektik sistemi döşemiş, ardından yoldayken arkadaşlarıyla konuşmasını
mümkün kılacak ilk telefon santralini geliştirmiştir. Kraliyet
Teknik Koleji’nde elektrik dersleri alan Baird, Glascow Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği okudu. Birinci Dünya Savaşı sırasında eğitimine ara veren mucit, silahlı kuvvetlerde çalışmak
istedi ama kabul edilmedi. Başvurusu reddedilen Baird, Clyde
Valley Elektrik Enerjisi Şirketi’nde çalışmaya başladı; ancak sağlık problemleri işi bırakmasına sebep oldu.
Clyde Valley’den sonra aralarında Trinidad’da bir reçel fabrikasında işçiliğin de bulunduğu çeşitli işlerde çalışan Baird, nihayet 1922’de memleketi Sussex’e geri döndü ve burada tamirciliğe
başladı. Sussex’deki mütevazı hayatı, Baird’i 50 yıldır düşlediği
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televizyon icadı üzerinde yoğunlaşma fırsatı verdi. Parası olmadığı için ilk televizyonunu bir lavabo ve bir çay tenekesiyle yapan
Baird, bir sonraki denemesinde projeksiyon lambasını bisküvi
kutusuyla kaplayıp basit bir düzenek geliştirdi ve düzeneğe kullanılmış lenslerle devrelerden tarama diskler ekledi. Baird’in icat
ettiği bu düzenek, tahta çubuklar arasına nakış iğneleri ve balmumuyla tutturulan bir cihaz olarak TV’nin dedesi kabul edildi.
Çalışmalarını bundan sonra da sürdüren mucit, 1925’de hayal
ettiği gibi, Stok ey Bill adını verdiği ilk ilkel televizyonda görüntü
transmisyonunu da gerçekleştirmeyi başardı. Logie Baird, icadı
parlak bulundu ama pek ciddiye alınmadı. Baird’in ilk ilkel TV’yi
icat ettiği dönemde, BBC gibi yayıncılar radyoya odaklanmıştı.
BBC’nin TV yayıncılığına geçişi, 1929’da sınırlı bir kitleye ulaşan
ilk deneme yayınıyla başladı. Günde iki yayın kuşağında hizmet
vermeye başlayan BBC televizyonu, ilk kuşakta haber, ikinci kuşakta ise müzik yayını veriyordu. Baird, televizyondan sonra infrared ışınlar üzerinde de çalışmalar yaptı.

Bedensel Zekâ Nedir?
Bir sorunu çözmek, bir model oluşturmak, bir şeyler üretmek için bedenlerini, ellerini, parmaklarını kullanabilme gücüdür. Bedensel zekâsı yüksek olanlar, duygu ve düşüncelerini dokunarak, hareketlerle anlatmada beden dilini kullanmaya çok
yatkındırlar. Koşmayı, zıplamayı, mimik ve jestleri kullanmayı,
bir yerler inşa etmeyi çok severler. El becerileri iyidir, yap-bozu
severler. Tamir işlerini çok rahat yaparlar. Başkalarının mimik
ve jestlerini kolayca taklit ederler. Uzun süre kaldıklarında kıpırdamaya başlarlar. Sporcuların, aktörlerin, heykeltıraşların
çoğu bedensel zekâsı yüksek olan insanlardır.
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45
PHİLO TAYLOR FARNSWORTH
(1906-1971)

P

hilo Taylor Farnsworth, 19 Ağustos 1906 - 11 Mart 1971
tarihleri arasında yaşamış ABD’li mucittir. Televizyonu
John Logie Baird’den habersiz olarak icat etmiştir. Orta halli laboratuarında 7 Eylül 1927’de bir görüntüyü bir odadan diğer bir
odaya nakletmeyi başardı.
Farnsworth, başarılı elektronik televizyon gösterimini gerçekleştiren ikinci kişiydi. Kendi kendini yetiştiren 21 yaşındaki
mütevazı dâhi, orta halli laboratuarında 7 Eylül 1927’de bir görüntüyü odadan odaya nakletmeyi başarmıştı. Bu, Idaho’da 14
yaşında bir köy çocuğuyken hayal ettiği şeydi. Tıpkı radyonun
sesi ilettiği gibi havadan görüntüyü iletmeyi aklına koymuştu.
14 yaşında bir gün tarlayı sürerken, şaşkınlıkla şunu fark etti:
Görüntü tıpkı tarladaki gibi yatay sıralarda dizilmiş elektronlarla nakledilebilirdi. Bu fikir, onun görüntüyü nakledecek ci-
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hazı icat etme yarışında bir adım öne geçmesini sağladı, çünkü
diğer mucitler sorunu mekanik sistemlerle çözmeye çalışıyordu. Televizyonu bulmak, Farnsworth’a, yaşarken de öldükten
sonra da yaramadı. Hayatı boyunca televizyona bir kez çıktı.
CBS’in Benim Bir Sırrım Var adlı oyun programına çıkmıştı.
Programda ünlü konuklar, karşılarındaki ünsüz kişiye sorular
yönelterek sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Farnsworth,
ünsüz konumundaydı. Sırrı da “Ben elektronik televizyonu icat
ettim” idi. Ünlüler sırrı çözemeyince Farnsworth, evine 80 dolar
ve bir karton da Winston sigarası götürmeye hak kazandı. Farnsworth, 1971’de 64 yaşında öldü.
Her zaman arkasında olan karısı Elma Farnsworth, onun
tarihte hak ettiği yeri alabilmesi için uğraşmaya devam etti. Çabalarının karşılığını ise ancak 2002 yılında, televizyonun icadının 75. yılı nedeniyle yapılan Emmy yayınında aldı. Bayan
Farnsworth’un “televizyona çıkan ilk kadın” olarak alkışlandığı
gecede Philo T. Farnsworth da ilk kez televizyonun mucidi olarak onurlandırıldı.
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46
HULUSİ BEHÇET (1889-1948)

H

ulusi Behçet, 20 Şubat 1889 - 8 Mart 1948 tarihleri arasında yaşamış, İstanbullu Türk dermatoloji uzmanı ve bilim
insanıdır. 1937 yılında, bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit)
hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı’nı
tarif eden ilk bilim insanı olmuştur.
Zor bir çocukluk geçiren Behçet, çok genç yaşta annesini
kaybetmiş ve büyükannesi tarafından büyütülmüştür. Babasının Şam’daki işleri sebebiyle ilköğrenimini o dönemler Osmanlı
İmparatorluğu’nda bulunan Şam’da tamamlamıştır. Fransızca,
Almanca ve Latince öğrenmiştir. Tıp öğrenimini Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde almıştır; zira o dönemlerde Osmanlı
Devleti’nde sivil tıp eğitimi almak mümkün değildir. 1910’daki
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mezuniyetinden sonra dört yıl boyunca dermatoloji ve cinsel
yolla bulaşan hastalıklarda ihtisas yapmıştır.
I. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında Edirne’deki askerî
hastanede dermatoloji ve zührevî hastalıklar uzmanı olarak çalışmıştır. Savaştan sonra (1918-1919 arası) tıbbi bilgisini geliştirmek amacı ile önce Budapeşte’ye sonra da Berlin’e gitmiştir.
Birçok ünlü meslektaşı ile tanışma fırsatı bulmuştur. Türkiye’ye
döndükten sonra serbest çalışmaya başlamış; önce Hasköy Cinsel Hastalıkları Hastanesi’nde (Haliç) başhekim olmuş, sonra
Vakıf Gureba Hastanesi’ne geçmiştir. O dönemde İstanbul Tıp
Fakültesi’nin bir parçası olan hastanede profesörlük de yapmıştır.
1923’te, meşhur bir diplomatın kızı olan Refika Davaz ile
evlenmiştir. Evliliklerinden bir kızı vardır.
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47
PROF. DR. CEM ALHAN (D: 1961)

C

em Alhan, 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1975 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni tamamladıktan sonra 1991
yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Tıp
Doktoru unvanını aldı. Uzmanlık eğitimini ise Siyami Ersek
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
servisinde tamamladı. Aynı hastaneden profesörlük unvanını
aldı. Türkiye’de robotla ilk kalp kapakçığı değişim ameliyatını
yapan, Dünya’da ise yine robotla aynı anda iki kalp kapakçığını
birden değiştirme ameliyatını ilk yapan doktor olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda JAMA Internal Medicine’nda yayınlanan Stent ve By-pass üzerine yaptığı araştırması Amerikan
Forbes’te yayınlanmış, bu araştırmayla By-pass’ın Stent’e üstünlüğünü ortaya koymuştur. Bu araştırma Tıp Dünyası’nda oldukça yankı bulmuştur. Kristal Martı ödülü bulunmaktadır. Halen
Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Tıp Doktorluğu ve Acıbadem
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Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademisyenlik görevlerine devam etmektedir.

Sosyal Zekâ Nedir?
Çevresindeki insanların duygularını, isteklerini, ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılaştırma gücüdür. Sosyal zekâsı
yüksek olanlar, insanları tanıma konusunda çok başarılıdırlar.
Liderlik özellikleri vardır. Yüz ifadelerine ve seslere, insanlardaki farklılıklara duyarlıdırlar. Yüzleri çok iyi okurlar. Analiz
etme, yorumlama ve değerlendirme kapasiteleri yüksektir. Sözlü ve sözsüz iletişimde yetenekleri üstündür. Organize etmeyi,
lider olmayı, başkalarına yardım etmeyi, beraber ders çalışmayı,
empatik iletişimi ve öğretmeyi severler. Genellikle danışman,
öğretmen ve siyasi lider olurlar.
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HAKAN GÜRSU (D: 1959 )

1

959 yılında İstanbul’da doğan Hakan Gürsu, endüstriyel tasarımcı ve doktor öğretim üyesidir. 1984 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü birincilikle bitirdi. 1987 yılında Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi
Ana Bilim Dalı’nda Master derecesini aldı. 1988 yılında başladığı doktora çalışmasına 1991 yılında Japonya’da proje çalışmaları
ile devam etmiş ve 1996 yılında doktora derecesini tamamlamıştır.
Nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracı olan Volitan’ı da tasarlayan Designnobis ekibinin kurucusu olan Dr. Hakan Gürsu,
halen ODTÜ’de öğretim üyesidir.

Görsel Zekâ Nedir?
Görsel zekâsı yüksek olanlar; işittiklerini değil de gördüklerini akıllarında daha iyi tutarlar. Bu zekâ türüne sahip çocukların yaşıtlarına kıyasla resimleri güzeldir. Film ve slâyt gösterileri eşliğinde öğrenmeyi severler. Hayal dünyaları geniştir. Resimli kitaplara, sanatsal etkinliklere yatkındırlar. Renklere çok
hassastırlar. Mimar, fotoğrafçı ve dekoratör olabilirler.
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49
MENAHEM HODARA (1869-1926)

M

enahem Hodara, 1869-1926 tarihleri arasında yaşamış
İstanbullu Osmanlı-Türk dermatoloji uzmanı ve bilim
insanıydı.
Türkiye’nin ilk deri histopatolojisi uzmanıdır. Kendi adıyla
anılan bir deri hastalığını tanımlamıştır. Yahudi bir aileden geliyordu. 1890’da Askeri Tıbbiye’yi (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane)
bitirdikten sonra uzmanlık öğrenimi için Hamburg’a gönderildi. Bir süre de Viyana’da çalıştı ve 1906’da İstanbul’a döndü.
Kasımpaşa’daki Bahriye Merkez Hastanesi’nde (bugün Deniz
Hastanesi) emraz-i cildiye (deri) ve zühreviye (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) hekimi olarak görevlendirildi. Gerek bu görevi,
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gerekse daha sonra getirildiği saray hekimliği sırasında bilimsel
araştırmalarını ve deneylerini yoğun bir biçimde sürdürdü. Bir
tür trichorrhexis nodosa olan Hodara Hastalığı’nı tanımlayarak uluslararası tıp literatürüne girdi. Salisik asit, krizarobin ve
iyodun, öğrencisi Hulusi Behçet ile birlikte de süblimenin deri
üzerindeki etkilerini araştırdı. Çeşitli benlerin, donmaların ve
süt çocuklarındaki kalça erimesinin histo-patolojisiyle, piedra
olarak bilinen hastalığı ilk o tanımladı. Bakteriyoloji uzmanı
Ömer Fuad Bey’le birlikte deri mikozlarını inceleyerek, derideki mantar hastalığı ve deri aspergillozu olgularının saptanmasına öncülük etti. Araştırmalarının sonuçları Fransızca ve Almanca olarak Avrupa’da yayımlandı. Ünlü dermatoloji uzmanı
Unna, Hodara’yı “Alman ve Fransız tıp literatürünü yayınlarıyla
zenginleştiren kişi” olarak tanımlar.
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50
AHMET LOKURLU (D: 1963)

A

hmet Lokurlu, 1963 yılında Kars’ta dünyaya geldi. Güneş’ten soğutma enerjisi icat eden Türk mühendistir. 2007
yılında, Time dergisinin “Heroes of the Environmen” (Çevre
Kahramanları) özel sayısında seçilen 14 işadamı ve girişimciden
biridir. Almanya’da bulunan Solitem şirketinin kurucu sahibidir.

İçsel Zekâ Nedir?
Kendi ile ilgilenme, kendini tanıma, güçlü zayıf taraflarını
fark etme yeteneğidir. Kim olduğu, neyi yapmak istediği, nelere yönelmesi gerektiğini, nelerden uzak durması gerektiğini
bilme kapasitesidir. Bir şeyi düşünürken kendi duyguları, ilgisi,
ihtiyaçları ve istekleriyle amaçlarını bağdaştırmaya çalışırlar.
Bağımsız olma, kendilerini açık ve net dile getirme, olaylardan
ders almaya yatkındırlar. Bu zekâ türüne sahip çocukları düşünmeye, oturup kafa yorarak fikir üretmeye teşvik edebilirsiniz. Psikolog olmaya yatkındırlar.
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51
PROF. DR. ORHUN MURATOĞLU

U

zun yıllar boyunca Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi
Massachusetts General Hospital’a bağlı Harris Ortopedi
laboratuarının başında çok sayıda buluşa imza atan Prof. Dr.
Orhun Muratoğlu, eklem kireçlenmesi olan ya da travma sonucu sakatlık yaşayan kişiler için kurtuluş anlamına gelen protez
teknolojisi geliştirmede bir otoritedir. Eklem hastalıklarında
kullanılan protezler ile ilgili buluş sahibidir. Malzeme bilimi uzmanıdır. Türk bilim insanıdır.
Orhun Muratoğlu ortopedik protezler konusunda dünyanın en önde gelen bilim adamlarından biridir. Halen Harvard
Üniversitesi’nde büyük bir laboratuarın başında olan Prof. Muratoğlu, bu konuda 18 patente sahip olup, geliştirdiği ve patentini aldığı protezler, dünya çapında bir milyondan fazla hastada
kullanılmış durumdadır. Hâlen Massachusetts General Hospital’da çalışmaktadır.
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52
İHSAN SITKI YENER (D: 1925)

E

ğitimci İhsan Sıtkı Yener, 1925 yılında Afyon’da dünyaya geldi. F klavyenin mucididir. Liseyi 1942 yılında İzmir
Ticaret Lisesi’nde bitirdi. Ortaokul yıllarında daktiloda on parmak yazı yazmaya başlayan İhsan Sıtkı Yener, 1940’lı yıllardan
itibaren standart klavye hususunda çalışmaya başladı. Yüksek
öğrenimini 1946 yılında İstanbul’da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl Sultanahmet Lisesi’nde daktilografi öğretmenliği yaptı. Yüksek Lisans için A.B.D’ye giderek New York Üniversitesi’nde “Ölçme ve
Değerlendirme” konusunda master yaptı ve aynı yıl doktorasını
tamamladı.
Yener, 1946 yılında öğretmenliğe başladığı sırada, Türk dilinin özelliklerine göre yapılmış bir daktilo icat etme çalışmalarına başladı. On parmak için ideal Türk klavyesini 1955 yılında
kabul ettirdi ve 1974 yılında tüm daktiloların F klavye olmasını
sağladı.
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53
PROF. DR. İLKE SİPAHİ

K

ardiyolog İlke Sipahi, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Lise
öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde sınıf birinciliğiyle
tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İngilizce Bölümü’nü okul birinciliğiyle bitirip, aynı yıl
Eylül TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)’ta Temel ve Klinik bilimlerden Türkiye birincisi oldu. Üniversite öğrenimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Bursu’nu almaya hak kazandı.
Uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında İstanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü’nde tamamlayan Dr. Sipahi, 2006-2008
yılları arasında A.B.D’de kalp yetersizliği ve kalp nakli konuları üstüne çalışmalar yaptı. 2008-2011 yılları arasında Cleveland’daki Case Western Reserve Üniversite’sinde Kardiyoloji
Departmanı Kalp Yetersizliği ve Transplantasyon Kliniği’nde
direktör yardımcılığı görevini üstlendi. Hipertansiyon ve Kalp
Pilleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınmaktadır. Halen Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Tıp Doktorluğu ve Acıbadem
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Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademisyenlik görevlerine devam etmektedir.

Doğal Zekâ Nedir?
Çevre, doğa olayları, ekolojik unsurlara aşırı duyarlıdırlar.
Düşünürken doğa formları, hayvan-bitki figürleri ile düşünürler. Hayvan beslemeyi, doğayı, toprakla uğraşmayı önemserler.
Mevsimler, iklim olayları ile ilgilenirler. Hava tahmin konularına ilgi duyarlar.
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54
TURHAN ALÇELİK (D: 1958)

T

urhan Alçelik, 1958 yılında Giresun’da doğdu. Göz hekimi
ve eski bir milletvekilidir. Aynı zamanda göz kamaştırma
etkisi yapmaksızın uzun mesafeli aydınlatma sağlayan araç farının mucididir.
Turhan Alçelik, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başladı ve 1994 yılında Göz Hastalıkları
Uzmanı oldu. 1995 yılından itibaren Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında Öğretim
Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak göreve başladı ve hemen akabinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. TBMM 20, 21 ve 25. dönem
Giresun Milletvekilidir. Parlamentoda; Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEIPA)
üyeliği, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Komisyonu Türk Grubu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
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55
TUNCAY ULUĞ

T

uncay Uluğ, Türk mucit ve profesör doktordur. İstanbul Tıp
Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
olan Uluğ’un kulak ve kafa tabanı cerrahisi için tasarladığı mikro cerrahi aletleri, Almanya’daki bir firma tarafından Uluğ’un
adıyla (Ulug Double Sided Ear Microsurgery Instruments: Uluğ
Çift Taraflı Kulak Mikrocerrahi Aletleri) dünya pazarına sunuldu. Kendi ismiyle dünya pazarına bir ürünü sunulan Tuncay
Uluğ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

146

Lütfi ŞAHİN

56
ANDREW JOHN WİLES

M

atematikçi ve Oxford Üniversitesi’nde Royal Society’de
araştırma profesörü olan Sir Andrew John Wiles, 11 Nisan 1953 tarihinde Cambridge - İngiltere’de doğmuştur.
1974 yılında tamamladığı Cambridge Üniversitesi’ndeki
lisans eğitiminin ardından 1979’da yine aynı okulda doktora
çalışmasını yaptı. “Herhangi x, y ve z pozitif tamsayıları için,
xn + yn = zn ifadesini sağlayan ve 2’den büyük bir n doğal sayısı yoktur” biçimindeki Fermat’ın Son Teoremi olarak bilinen
matematik problemini, 1637 yılında ortaya atıldığından 357 yıl
sonra 1994’te Richard Taylor ile birlikte çözmesiyle ünlenmiştir.
10 yaşındayken yerel halk kütüphanesinde bir matematik kitabında karşılaştığı Fermat’ın Son Teoremi çok ilgisini çekmişti.
Belki de matematikçi olmasına yol açan bu problemi çözmek
için çalışmaya daha o yıllarda başladı. Halen A.B.D’de Princeton Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Duygusal Zekâ Nedir?
Duygusal Zekâ, bir insanın kendisine veya başkalarına ait
duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi,
kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli
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olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ’nın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal
zekâ ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler. Zihinsel yeteneklerin ölçümünde bilgi
ve zekâ arasındaki fark oldukça açıktır. Psikolojik araştırmaların
ışığında zekâ seviyesi ölçümü veya IQ testleri, zihinsel biliş kapasitesinin değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçüttür ve zaman
içinde sabit kalır. Duygusal zekâ veya EQ’nun ölçümünde ise
duygusal bilgi veya tecrübe ile zekâ arasındaki fark oldukça belirsizdir. Bu nedenlerle güncel EQ tanımlamaları uzmanların aralarında uzlaşamadıkları bir konudur. Bazı uzmanlar (Bradberry ve
Greaves 2005) EQ’nun değişken, zamanla kazanılabilen ve artabilen bir yeti olduğunu iddia ederlerken; diğerleri (örneğin Mayer)
EQ’nun sabit olduğunu ve artırılamayacağını öne sürmektedirler.
Prof. Nevzat Tarhan, Duygusal Zekâ’nın önemine şöyle değiniyor: Harvard Üniversitesi en iyi öğrencilerini 10 sene boyunca
izlemeye alıyor, hayat başarılarına bakıyor. Sonuç hüsran. Okul
başarısı çok yüksek olan öğrenciler neden hayatta başarılı olamıyorlar? Çünkü bu insanlar duygularını ve diğer insanlarla olan
ilişkilerini yönetemiyorlardı. Yanlış şeyleri seviyorlar, kendilerini
tanımıyorlar, yanlış kararlar verip entelektüel enerjilerini boşa harcıyorlardı. İşte bu sırada Sinirbilimci Antonio R. Domasio, “Descartes’ın Yanılgısı” (1994) adlı bir kitap yazdı. Duyguların insan
beyni için gerekli olduğunu savunup akla duygulardan daha fazla
değer veren sistemi eleştirdi. Descartes’in “Cogito, ergo sum (Düşünüyorum, öyleyse varım)” sözünden yola çıkarak, doğulu bilginlerin benimsediği görüşlerin yok sayılmasının yanlış olduğunu belirtti. Son yıllarda da kişinin mantıki zekâ katsayısının (IQ) yüksek
olmasının başarı için yeterli olmadığı, o kişinin duygusal zekâ katsayısının (EQ) da yüksek olması gerektiği kabul görmeye başladı.
Duygusal zekâ faktörlerini şöyle sıralayabiliriz.
1- Kendini harekete geçirebilme gücü
2- Hedefini belirleyebilme gücü
3- Aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme gücü
4- Dürtü ve isteklerini kontrol edebilme gücü
5- Ruh halini düzenleyebilme gücü
6- Empati yapabilme gücü
7- Ümit besleyebilme gücü
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57
MARİLYN VOS SAVANT

A

.B.D’li yazar Marilyn vos Savant, 11 Ağustos 1946 yılında
doğdu. 157 - 228 arası değişen bir IQ puanlamasına sahiptir. En yüksek IQ (228 IQ) kategorisinde 1985’teki Guinness
Rekorlar Kitabı’nda yer alarak üne kavuştu. Vos Savant, sırasıyla
Almanya ve İtalya’dan Birleşik Devletler’e göç etmiş olan Joseph
Mach ile Marina vos Savant’ın çocuğu olarak St. Louis, Missouri
şehrinde doğdu. Vos Savant, erkekler ve kadınların evlilik öncesi soyadlarını, erkek çocukların babalarının soyadını, kızların ise annelerinkini kullanmalarını gerektiğine inanmaktadır.
Bilgin anlamına gelen “Savant” kelimesinin ailesinde iki şekilde
kullanıldığı görülmektedir: Anne tarafından büyükbabasının
soyadı “vos Savant” iken anne tarafından büyükannesinin kızlık
soyadı “Savant” idi. Vos Savant, Alman ve İtalyan’dır. Fizikçi ve
filozof Ernest Mach’in soyundan gelmektedir.
Gençlik yıllarında vos Savant, babasının marketinde çalışarak zaman geçirdi; okumaktan ve yazmaktan zevk aldı. Bazen
makaleler yazdı ve sonradan onları, takma bir ad altında yerel
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gazetede yayımladı. 16 yaşındayken üniversiteli bir öğrenci ile
evlendi; fakat 20’li yaşlarında olduğu dönemde evliliği boşanma
ile sona erdi. 35 yaşındayken ikinci kez evlendi.
Ailesinin daha farklı bir branş isteğine karşın Washington University in St. Louis’de felsefe eğitimi aldı. İki yıl sonra,
aile yatırım işine yardım etmek için okulu bıraktı. Vos Savant,
1980’li yıllarda New York City’e taşındı. Parade dergisindeki
haftalık köşesinden önce, I.Q. testleri içeren Omni I.Q. Quiz
Contest for Omni’yi yazdı.
Vos Savant, kocası Robert Jarvik ile beraber New York
City’de yaşamaktadır. Vos Savant, Jarvik Heart, Inc. şirketinin
baş mali memurudur. Toastmasters International tarafından
1999’un beş seçkin konuşmacısından biri seçildi ve 2003 yılında, The College of New Jersey tarafından üniversite akademik
derece olan Doctor of Letters onursal derecesi aldı.
1986’dan beridir çeşitli konularda okuyuculardan gelen soruları ve problemleri çözdüğü Parade dergisinde Ask Marilyn
(Marilyn’e Sor) köşesini yazmaktadır.

Zeki olduğu halde yavaş öğrenen çocuklar için neler yapılmalı?
Çocuk zeki olduğu halde yavaş öğrenebilir. Bu çocuğun
elinde olmayan yeni tanımlanan bazı hastalıklar ile ilgili olabilir. Özel öğrenme güçlükleri (okuma, yazma, matematik) veya
dikkat eksikliği, hiperaktivite bu rahatsızlıklardan biridir. Eğer
erken fark edilirse çocuğunuzun akademik başarısını çok arttırabilirsiniz.
Çocuğun kromozomlarında yazılı potansiyel bir zekâsı
vardır. Zekâ testleri pratik zekâyı ölçer. Öğrenme ile pratik zekâ
geliştirilebilir. Yavaş öğrenen çocuklarda pratik zekâyı geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu çocuklar edinilen bilgiyi zihinsel olarak
iyi işleyemezler, dolambaçlı yollara başvururlar.
Dikkat eksikliği çeken çocuklar ise 5-10 dakikada yapılacak ödevi 1-2 saatte yaparlar. Bunlar sık eşya kaybederler, kafa
yoran işlerden kaçarlar, zeki oldukları halde tembeldirler, kıpır
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kıpırdırlar yerinde duramazlar. Ani hareket ederler. Yapılan son
araştırmalar dikkati dağınık çocukların beyinlerinin ön bölgesinde bazı kimyasal maddelerde eksiklik olduğu, kan şekerini
iyi kullanamadığını gösterdi. Eğer erken teşhis koyulabilirse bu
çocukların akademik başarı ve sosyal uyumları özel yöntemlerle sağlanabilir. Bunun için anne babanın bilinçli davranması
gerekiyor. “Zeki çocuk büyüdükçe düzelir, enerjisi fazla bırakın
koşsun, çok şımartmışsınız biraz sert davranın veya zekâsını
fazla engellemeyin daha kötü olur” gibi yanlış tutumlar bu çocukların geleceğini kaybettirir.
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58
MARNEN LAIBOW-KOSER (D: 1976)

B

ir çocukluk testinde yüksek not aldıktan sonra Laibow-Koser’ın IQ’sunun 268 olduğu tespit edildi. Şimdi 40 yaşında
olan besteci ve web uygulaması geliştirici Laibow-Koser, Massachusetts, Somerville’de yaşıyor.
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59
AINAN CAWLEY (D: 2001)

1

6 yaşındaki İngiliz dahi Ainan Cawley, farklı testlere göre
263 - 349 arası değişen bir IQ puanlamasına sahip. 9 yaşındayken Pi sayısını 518 ondalık basamakla ezbere okuyabiliyordu. Singapur’da yaşıyor.

Zekâmız artar mı?
2011 de yapılan bir araştırmada insan zekâsının %50’sinin
genetik, %50’sinin de çevresel olduğu kanıtlanmıştı. Yani bir insanın zeki olması için sadece anne ve babasının zeki olması yeterli olmuyor. Çevresel uyarıcılar aracılığı ile zekânın geri kalan
%50’lik kısmının geliştirilmesi gereklidir.
Zekânın en hızlı geliştiği dönem, insanların doğup dünyaya yeni tanıyan gözle baktığı çocukluktur. İnsanlar çocuk yaştayken her gün zekâlarını zorlayan yeni bir durumla karşılaşır
ve beynini organize ederek sürekli yeni duruma adapte olmaya
çalışır. Bu durum, dünyayı yeterince tanıdığını düşünene kadar
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ

153

devam eder. Artık her şey rutin hale gelir ve zekânın gelişme
hızı da yavaşlar. Çünkü zekânın gelişmesini tetikleyen durum
yoktur ya da ihtiyaç kalmamıştır.
İnsanların zekâ gelişimi, eğer ortadaki bilgi sınırsızsa hiç
durmadan ilerler. Tıpkı bir çocuk zekâsında olduğu gibi yeni
uyarıcılarla, sizleri şaşırtan durumlarla, ilginç faktörlerle karşılaştığınız sürece zekânız zorlanmaya başlar ve doğal olarak
gelişir. Bunun aksine rutin bir hayat sürerseniz maalesef zekâ
seviyeniz hızla düşecektir. Çünkü rutin bir hayat sırasında hayatınızı devam ettirmeniz için gerekli olan zekâ düzeyi genellikle
bir şeyleri keşfetme, yeni bir şeyler deneme, birbiri ile aynı olmayan süreçler yaşamaya göre daha düşük zekâ seviyesi yeterli
olacak ve gerilemeye devam edecektir.
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60
MİCHAEL KEVİN KEARNEY

M

ichael Kevin Kearney, sadece 10 yaşında üniversiteyi bitirmesiyle değil, aynı zamanda “Kim 1 Milyon Dolar İster?” bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanarak dünya çapında
ün saldı. 1984 doğumlu dahi çocuk, 17 yaşında üniversite hocası olmasıyla ve kırdığı dünya rekorları ile biliniyor.
Daha dört aylıkken konuşmaya başladı. Altı aylıkken doktoruna “sol kulağımda bir enfeksiyon var” gibi komplike bir
cümleyle meramını anlattı. 10 aylıkken okuma-yazma öğrendi. Dört yaşındayken Amerika’nın önde gelen üniversitelerinde John Hopkins Üniversitesi’nde matematik testlerinde en
yüksek skoru aldı. Liseyi altı yaşında bitirdi. 10 yaşında Santa
Rosa Üniversitesi’nden mezun oldu. Şu anda Guiness Rekorlar
Kitabı’nda adı, “üniversiteden en küçük yaşta mezun olan kişi”
olarak geçiyor. IQ seviyesinin ise 200 ve 325 arasında olduğu
tahmin ediliyor. 22 yaşına geldiğinde 4 farklı bölümden (antropoloji, bilgisayar bilimi, jeoloji ve kimya) mezun olan Michael
Kearney, aynı zamanda kimya dalında doktora da yapmış.
Kearney’in “Kim 1 Milyon Dolar İster?” yarışması finalinde son soruda telefon hakkını kullanmak isteyip, herkesin soru-
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yu babasına mı danışacak dediği anda, babasını arayarak “baba
1 milyon doları aldım eve geliyorum” demesi ve son soruya da
doğru cevap vermesi, hem yarışma sunucusunu, hem de tüm
dünyayı şaşırtmıştı. Kearney’in yarışma başarısı ve finaldeki bu
anekdotu dilden dile dolaşan bir efsaneye dönüştü…
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61
NADİA CAMUKOVA

1

976, Moskova doğumlu Nadia Camukova’nın IQ seviyesi
200. Camukova, 7 dil (Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe,
Almanca, Arapça ve Farsça) ve ek olarak Türkçenin 8 lehçesini
konuşabiliyor. Kendisi aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde profesör.
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62
MOSHE KAİ CAVALİN

A

BD’nin en ünlü üniversitelerinden biri olan UCLA’dan
mezun olan 18 yaşındaki Moshe Kai Cavalin, ilk kitabının
İngilizce çevirisini “We Can Do (Yapabiliriz)” adıyla yayımladı.
Cavalin, 8 yaşında üniversiteye kabul edildi. İki önlisans
eğitiminden ilkini de 9 yaşında astrofizik alanında tamamladı.
Dâhi çocuk Los Angeles’taki UCLA Üniversitesi’nden 4 tam
ortalama ile mezun oldu. Kendisine “dâhi” denmesinden nefret eden Cavalin, 100 sayfalık kitabında konsantre olarak ve
sorumluluk alarak diğer gençlerin de kendisinin yaptıklarını
başarabileceklerini ileri sürüyor. Başarısının temelinde dehanın
değil, sıkı çalışmanın yattığını ifade eden Cavalin, gençlerin sıkı
çalışarak ve biraz daha az televizyon seyrederek her şeyi başarabileceğine inanıyor. Jackie Chan filmlerinin hayranı olan Cavalin, haftada sadece 4 saat televizyon seyrediyor. Dahi çocuk,
aynı zamanda tüple dalıyor ve dövüş sporlarıyla ilgileniyor.

Beyin performansınızı artıracak öneriler
Yakın geçmişte Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılmış olan
bir çalışmadan alınan sonuçlara göre, sağlıklı bir beyin kendini
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yenileyebiliyor. Bizim beynimiz için yapabileceğimiz, yapmakla yükümlü olduğumuz şeyler de var. Beyninizin yaşlanmasını
durdurmanın dışında, hasarları tamir edebilirsiniz.
Kognitif nitelikli çalışmalarda bulunan ve Kişinin Beyni İçin
El Kitabı (The Owner’s Manual for the Brain) isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Pierce J.Howard, “Aklımızı geliştirmek daha güçlü
bir hafızaya sahip olmak için beden ve zihin sağlığımızı korumamız gerekiyor” diyerek sağlıklı bir yaşam tarzının önemine
dikkat çekiyor. Yani beyin geliştiren oyunlar ve zihni besleyen
besinlerle yaşlanan ve yavaşlamaya mahkûm olan beyninizi yeniden harekete geçirebilirsiniz, tıpkı eski günlerdeki gibi…
Beyin Ömrü (Brian Longevity) adlı kitabın yazarı ve Amerikan Alzheimer Önleme Vakfı (Alzheimer’s Prevention Foundation) Başkanı Dharma Singh Khalsa; doğru ve dengeli beslenerek, stresi hayatımızdan uzaklaştırarak ve zihnimizi daima aktif
tutarak beyin kimyasallarım düzenleyebileceğimizi belirtiyor.
Uzmanlarsa bu kapsamda çeşitli önerilerde bulunuyor.
Aşağıdaki stratejileri sağlıklı yaşam alışkanlıkları olarak
benimsediğiniz takdirde, beyninizin performansını geliştirebilir ve güçlü bir belleğe sahip olabilirsiniz:
1. Meditasyon
Kronik stres, beyinde sorun yaratan en önemli etkendir. Bu
konuda Mc Gill Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sonia Lupien şunları söylüyor:
“Kortizol adı verilen stres hormonunun üst sınırlarda seyretmesi, zaman içinde beynin bellek merkezi Hipokamp’ın büzülmesine yol açabiliyor.”
Dharma Khalsa da böylelikle kısa dönemli hafıza sistemi bozularak beyin hücrelerinin yaşlanma sürecinin hızlandığına dikkat
çekiyor. Uzmanlar, bu sorunun çözüm anahtarının gevşemeyi (rahatlamayı) öğrenmek olduğunu ifade ediyor. Khalsa’nın araştırması günden güne stresi azaltarak belleğin geliştirileceğini ortaya
koyuyor. Bu şekilde IQ’nuzla birlikte moraliniz de yükseliyor.
Sabahları stres seviyesi dorukta olduğundan uzmanlar,
güne 10- 20 dakika kadar uygulanabilecek yoga, meditasyon ve
derin nefes alıp verme teknikleriyle başlamayı öneriyorlar.
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2. Dengeli Uyku
Bir araştırmanın sonuçlarına göre uyku, uçup gidebilecek
anıları garanti altına alıyor. Yakın geçmişte bu hususla ilgili olarak Amerika’da yayınlanan Nature Neuroscience isimli bilimsel
gazetede Harvard Tıp Okulu’ndan Psikiyatrist Prof. Dr. Robert
Stickgold bazı bildirilerde bulundu. Buna göre, yeni bir şey öğrendikten sonra gece boyunca ayakta uyanık kalanlar dinlenme
ve uyku süreçlerim tamamlayanlara zıt olarak, öğrendiklerini
kalıcı bilgiye dönüştüremiyorlar. Geceleri 8 saat uyumaya özen
gösterin. Uygun zaman ve mekânlarda şekerleme yapın.
3. Aerobik Egzersizleri
Zihin sağlığı için aerobik egzersizleri oldukça faydalı etkiler sağlıyor. Uzmanlara göre bu tür sporlar stresi azaltıyor;
beyne daha çok oksijen gitmesini sağlıyor ve sinir dokusundaki hücrelerin üretimini artırıyor. İllionis Üniversitesi’nin bilim
ve teknoloji çalışmaları yapan birimi Beckman Enstitüsü’nün
araştırmacıları, haftada 3 kez 45’er dakikadan aerobik yapanlar
üzerinde 6 ay boyunca çalıştılar. Ve sonuçta bu kişilerin zihinsel
performanslarında yüzde 25 artış olduğunu kaydettiler. Beyin
hücrelerini aktif ve tetikte tutmak adına, haftada en az 5 kez
20’şer dakikalık aerobik türü egzersizler yapmalısınız.
4. Klasik müzik
Uzmanlar, Mozart gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerini günde en az bir kere sakin bir ortamda dinlemek gerektiğim
söylüyorlar. Bu yöntemle özellikle zihinde imaj canlandırma
konusunda başarılı olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, matematik problemlerim çözmekte, satrançta, müzik aletlerini çalmak
da yaratıcı bir proje kurmada ustalaşıyorsunuz. Kaliforniya
Üniversitesi uzmanları bunu Mozart Etkisi olarak nitelendiriyor. Ayrıca klasik müziğin zihni açtığı ve gevşemeye yardımcı
olduğu görüşünde birleşiyorlar.
Zekânızı yoğun olarak kullanmak durumunda olduğunuz
zamanlarda klasik müzik dinleyin. Bunun için fanatik bir klasik
müzik dinleyicisi olmanız gerekmiyor, aynı formda başka türde
eserleri de seçebilirsiniz.
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5. Ginkgo Biloba desteği
Bu bitki, yeryüzündeki geçmişi 150-200 milyon yıl olan
Ginkgo Biloba ağacından elde ediliyor. Sayısız yararı nedeniyle
Çinliler tarafından kutsal bitki olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre eşsiz bir antioksidandır. Başta beyin fonksiyonları olmak üzere vücudun genel sağlığı için önemli bir destek, beyin
kuvvetlendirici olarak da tanımlanıyor. Çünkü belleği güçlendiriyor. Ayrıca, yine beyindeki oksijen seviyelerini artırıyor.
Yaşlanma etkilerini ve ruhsal yorgunluğu azaltıyor ve nörolojik
bozukluklara iyi geliyor. Ginkgo Biloba’yı kuru yapraklar halinde satın alabiliyorsunuz. Ayrıca, bugün birçok vitamin ilacında
da kullanılıyor.
6. Beyin geliştiren oyunlar
Prof. Dr. Howard, stratejiye dayalı tüm oyunların problem çözmede ve kritik düşünme yeteneğini geliştirmede yararlı
olabileceğini belirtiyor. Kelimelerden veya resimlerden oluşan
yap-bozlar veya bilmeceler oldukça faydalı.
Pittsburgh Üniversitesi’nden Psikolog Prof. Dr. Jonathan
Schooler: “Sadece tek perspektiften düşünmeye başladığımız
zaman rutinleşmişiz demektir.” diyor. Öğrenme araştırma ve
geliştirme üzerine de çeşitli çalışmalarda bulunan Schooler, bunun yaklaşımlarımızı da olumsuzlaştırabileceğini vurguluyor.
Peki, çözüm nedir?
Bir web sitesi yazarı olan Prof. Dr. Paul Grobstein, yukarda sözü edilen türden oyunların beynimizi daha esnek kılarak,
daha zinde kalmamızı sağladığım söylüyor. Bu tür oyunları internet ya da interaktif ortamlarda oynayabilirsiniz. Uzmanlar,
objeleri ilgili boşluklara yerleştirmeye ilişkin oyunların, çağrışım yeteneğini hayli geliştirdiği kanaatinde…
Örneğin, Tetris bu oyunlardan birisi. Bu oyunda geometrik
şekilleri birbirine uygun olarak konumlandırmanız gerekiyor.
Car Jam adlı oyun da bu tip bir konsepte sahip; çok kısıtlı bir
alanda mümkün olduğunca az manevrada bulunarak arabayı
park etmeniz şart.
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7. Bulmaca çözmek
Çapraz bulmacalar, kelime haznemizi geliştirmenin en yararlı yöntemlerinden birisi. Uzmanlar, birkaç hafta önce yeni
öğrendiğimiz bir kelimeyle yeniden karşılaştığımız da bu Tekrarlamanın hatırlamamıza yardımcı olduğunu belirtiyor.
8. Kategorize ederek düşünün
Bilim adamlarının ortaya koyduğu bir gerçek var: Birçok
kişi yedi (artı veya eksi 2’de olabilir kimi zaman) ile sınırlı bir
hafıza yetisine sahip. Bunun için en güzel örnek, kuşkusuz 7
basamaklı telefon numaralarının kolaylıkla anımsanabilmesi.
Uzmanlar, 7, baz alınarak yapılan çalışmalar sonucunda hafıza
mekanizmasının daha da geliştirilebileceği görüşünde.
Alışverişe çıkarken bir akıl listesi oluşturup bunu kategorize ederek işe başlayabilirsiniz. Örneğin; sütlü besinler, et türleri
ve meyveler olarak sınıflandırma yapabilirsiniz. Böylelikle sosları veya makarnayı otomatik olarak daha kolay hatırlayacaksınız. Çünkü beyninizde bunlar için odacık kalmış olacak.
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63
KIM UNG- YONG

1

962’de Kore’de doğan Kim Ung-Yong isimli bu süper dahi,
dünyanın en zeki insanı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na
girdi. Kim Ung-Yong’un IQ skorunun ise farklı testlere göre 200
ve 210 arasında olduğu tahmin ediliyor.
4 yaşında üniversiteye gitmekle kalmayan büyük deha, aynı
zamanda o yaşlarda Japonca, Korece, Almanca ve İngilizce dillerine de hâkim olmasıyla ayrı bir rekor kırıyor.
3 yaşında Hanyang Üniversitesi’nden kabul alan Yong, 5
yaşına bastığında en zor integral ve diferansiyel denklemleri
çözebiliyordu. 6 yaşına kadar fizik bölümünde misafir öğrenci
olarak okudu. 7 yaşında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi
(NASA) tarafından Amerika’ya davet aldı ve 15 yaşını doldurduğunda Colorado Üniversitesi’nde Fizik Doktorası’nı yapmıştı. 1974 yılında üniversitedeyken NASA’da araştırmalara başladı ve fizik alanından İnşaat Mühendisliği alanına geçiş yaptı.
1978 yılında anavatanı Kore’ye dönen Yong’a birçok prestijli üniversiteden teklif gelmesine karşın o, yerel bir üniversitede
ders vermeyi seçti. Yong, şu anda Kore’deki Chungbuk Üniversitesi’nde part-time öğretim üyesidir.
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64
AKRIT JASWAL

A

krit Jaswal 23 Nisan 1993 yılında doğdu. 7 yaşında cerrah
oldu.
Bu Hintli çocuk, dünyanın en akıllı çocuğu olarak nitelendiriliyor. IQ’su 146 ve bir milyar nüfuslu Hindistan’daki en zeki
insan olarak kabul ediliyor.
2000 yılında 7 yaşında, evinde ilk cerrahi müdahaleyi gerçekleştirince, tüm dünya onun adını duydu
Hastası da doktora gidecek parası olmayan sekiz yaşındaki
bir kızdı. Küçük kızın eli yanmıştı ve parmaklarını birbirinden
ayıramıyordu. Tıp eğitimi olmayan, hayatında hiç ameliyata girmemiş 7 yaşındaki süper çocuk, küçük kızın ellerini birbirinden ayırarak yeniden kullanabilmesini sağladı. Tüm ilgisini tıp
bilimine veren dahi, 12 yaşındayken kanserin çaresini bulmaya çok yaklaştığını iddia etti. Tıp dâhisi küçük çocuk, şu anda
Chandigarh Üniversitesi’nde okuyor ve Hindistan’ın en genç
üniversite öğrencisidir.
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65
CLEOPATRA STRATAN

6

Ekim 2002 tarihinde Moldova’da dünyaya gelen Cleopatra,
henüz 3 yaşındayken ilk albümünü çıkarmış ve önemli rekorlara ve başarılara sahip olmuştur. Üç yaşında iken çıkardığı
albümüyle dünyanın en genç şarkıcısı unvanına sahip olarak
Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çıkardığı albümündeki Ghita isimli şarkısıyla Japonya’da aylarca 1 numarada kaldı ve ülkesi
Romanya’nın en büyük hit şarkısını çıkaran en genç şarkıcı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Cleopatra 5 yaşında iken 2
saat kalabalık seyirci kitlesine konser veren en genç şarkıcı olarak
da Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Cleopatra henüz 3 yaşında
iken MTV ödülü aldı. Cleopatra bu kadar başarılı olduktan sonra
ona reklam teklifleri, dizi film teklifleri yağmaya başladı. Cleopatra, ayrıca çıkardığı albümlerden en çok para kazanan en genç
şarkıcı haline geldi. İlk albümünden 150.000 dolar aldı.
Cleopatra’nın babası Moldovalı şarkıcı Pavel Stratan’dır.
Müzisyen bir ailenin çocuğu olan küçük Cleopatra ve ailesi, şu
an Romanya’da yaşamlarını sürdürmektedir. 2008 yılında bir
kardeşi dünyaya gelmiş ve Cleopatra tarafından kardeşine Cezar adı verilmiştir.
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Akıl ve zekâ arasındaki 10 fark
Özellikle çocukların eğitim sürecinde içerisinden çıkamadığımı paradoksun en büyüğü akıl ve zekâ arasındaki farktır.
Çoğu aile çocuğunun akıllı olduğunu bilirken, okuldaki başarısının düşük oluşunu kabul edemez. Peki, akıl ve zekâ arasındaki
fark nedir?
1) Akıl bilgiyi, zekâ sonucu doğurur.
2) Her zeki bilge olmak zorunda değildir, ancak her bilge
zeki olmalıdır.
3) “Akıl, sorunu gerçekleşmeden çözer, zekâ ise gerçekleştikten sonra.” (Albert Einstein)
4) Aklın sahip olduğu her şey zekâyı üstün kılar.
5) Akıl pratik, zekâ tekniktir. Akıllı insan zamanın çoğunu
kitap okumaya ayırırken, zeki insan kitabı yazmaya ayırır.
6) Akıl, zekânın bittiği yerde başlar.
7) Zekâ, aklı en doğru şekilde kullanabilme yoludur.
8) Akıl hepimizde mevcuttur ve günlük tecrübelerimizle
gelişir, serpilir. Ancak zekâ, çok zor gelişir, o bir yetenek, bir
hediyedir.
9) Akıl önündekini çok net görür, zekâ önündeki o kadar
net göremez çünkü onun arkasındakine de odaklanmıştır.
10) Aklın anahtarı zekâdır.
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66
GREGORY SMITH

G

regory Smith, 6 Temmuz 1983’de doğdu. 12 yaşında Nobel
Ödülü’ne aday gösterildi. 2 yaşında okuma yazma öğrendi
ve 10 yaşında üniversiteye başladı.
Gregory Smith, öğrenmeye ayırdığı vakitten arta kalanı barış ve çocuk hakları savunucusu olarak dünyayı gezerek değerlendiriyor.
Smith, dünyadaki gençler arasında barışı yayma amaçlı
“Uluslararası Gençlik Savunucuları Derneği”nin de kurucusudur.
Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton’la ve Mikhail Gorbaçov’la tanışmış ve Birleşmiş Milletler Konseyi’nde konuşma
yapmıştır. Barış için yaptığı çalışmalarla, Smith, şimdiye kadar
dört kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. İşin ilginç yanı
ise tüm bu başarıları, 20 yaşına basmadan gerçekleştirmesidir.
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67
AELITE ANDRE (D: 2007)

A

elite Andre, 2011 yılında, 4 yaşındayken sanat galerisinde
resim sergisi açtı. Avustralya sanat dünyasının en çok konuştuğu “soyut resim” sanatçılarından biri ve sadece 2 yaşındayken adından söz ettirmeye başladı. Üstün yetenekli küçük kızın
resimleri Melbourne’daki sanat galerisi sahibine ulaştığında, galeri sahibi resimlerden çok etkilenmiş ve hemen sergi açmaya
karar vermişti.
Sergi için tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra galeri sahibi,
bu üstün yetenekli ressamın sadece 22 aylık küçük bir kız olduğunu öğrenmiştir. Galeri sahibi bu inanılmaz gerçeğe rağmen
sergi açma fikrinden vazgeçmemiş ve o başarılı sanat eserlerini
galerisinde sergilemiştir.

Zekâ Testleri
Zekâ testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçümleyip
diğer bireylerle kıyaslama amacıyla ortaya çıkmıştır. Zekâ ile
ilgili bu kıyaslama ve seviye tespiti çalışmasına tarihte ilk kez,
milattan önce 2200’lü yıllarda Çinli hükümdarların hizmetçi
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alımlarında kullandıkları bir çeşit yetenek sınavında rastlanmaktadır. Mısır’da da benzeri bilişsel yetenek sınavları kullanılarak yönetici ve yardımcılar seçildiği bilinmektedir.
Ancak bildiğimiz anlamda zekâ testleri üzerine ilk çalışmalar 19. yüzyıl sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışmalar, zekâyı
kişisel psikolojiye ve onunla ilişkilendirilen objektif etkenlere
bağlantılayarak açıklamaya çalışmış olmasıyla o dönem için
devrim niteliğinde sayılmaktadır.
1905 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon, zekâyı ölçmek için bir sistem geliştirmişlerdir. Buna göre çeşitli yaş gruplarındaki insanların ortalama başarısı esas alınarak ortalama
puanlar oluşturulmuş ve kişinin başarısı bu ortalamaya göre
değerlendirilmiştir. Bu yöntem, günümüz IQ testlerinde de kıyaslama kriteri olarak kullanılmaktadır.
IQ (Intelligence Quotient/Zekâ Katsayısı) terimini ilk
kullanan kişi Alman bilim insanı L. Wilhelm Stern olmuştur.
Stern’in yöntemi kişinin gerçek yaşının test sonucunda elde
edilen zihinsel yaşına oranının hesaplanmasına dayanmaktadır. Günümüzde bu hesaplama şekli bazı çocuk zekâ testlerinde
kullanılmaya devam etmektedir. İlk kez Stern’in kullandığı “IQ”
terimi ise güncelliğini korumaktadır.
Günümüzde en sık uygulanan IQ testi olan Stanford-Binet
testinin geliştirilme amacı okul performansını ölçebilmektir. Ancak zamanla hayatın tüm alanlarında bireylerin başarısını ölçmenin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Stanford-Binet
testinin bir alternatifi olarak görülen Wechsler Zekâ Testleri ise
genel bir IQ skorundan ziyade birçok alt test uygulanarak, her
alanın ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği üzerinde
yoğunlaşır. Ancak araştırmalar göstermektedir ki Stanford-Binet
testi ile Wechsler Zekâ Testleri (ikincisi daha ayrıntılı bilgi sağlaması dışında) doğru orantılı sonuçlar vermektedir.
En sık kullanılan IQ Ölçüm Testleri;
Stanford-Binet Zekâ Testi (SB-V)
Wechsler Yetişkin Zekâ Testi (WAIS-I)
Wechsler Çocuk Zekâ Testi (WISC-R) (6-16 Yaş)
Ayrımsal Yetenek Testi (DAS-II)
DÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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68
SHO YANO (D: 1990)

S

ho Yano, Asya-Amerikalı ve yaklaşık 200 IQ seviyesine sahip bir mucize çocuk. Sho Yano’nun Babası Japon, annesi
Güney Koreli. Yano iki yaşında okudu, üç yaşında yazdı, dört
yaşında piyano çaldı ve beş yaşında beste yaptı. Yano, Chicago’da Loyola Üniversitesi’nden 12 yaşında mezun oldu. Master
derecesini 18 yaşında moleküler genetik ve hücre biyolojisi üzerine yine Chicago Üniversitesi’nden aldı. Burada master derecesini alan en genç kişi olarak tarihe geçti. Şu an tıp okulunda MD
üzerinde çalışıyor. Yano’nun annesi, oğlunun okuldaki diğer
öğrencilerden ne kadar ileride olduğunu ve akademik çalışmalarını ne kadar ciddiye aldığını fark edince, evde eğitim vermek
için onu okuldan aldı. Yano’nun annesi, evde eğitim ilgili Korece birkaç kitap yazdı. Soho’nun küçük kız kardeşi Sayuri de bir
akademik ve müzikal dahi kabul ediliyor. 13 yaşındaki Sayuri,
Roosevelt Üniversitesi’nde biyoloji lisans derecesini yeni aldı.
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69
AKIANE KRAMARIK (D: 1994)

A

kiane Kramarik, 9 Temmuz 1994’de doğdu. Kendisi tarihin en genç ressamı ve şair mucizesi olarak nitelendiriliyor. Kramarik, çizmeyi dört yaşında, resim yapmayı altı yaşında kendi kendine öğrendi ve yedi yaşındayken şiir yazmaya
başladı. Litvanyaca, Rusça, İngilizce ve işaret dili dâhil dört dil
biliyor. Kramarik’e göre, nasıl yazacağını ve resim yapacağını
Tanrı ona daha üç yaşındayken rüyalarında kendisine görünerek ve konuşarak öğretti. Kramarik’in Tanrı’yla bağ kurmasından önce ailesinin ciddi bir dini bağlılığı yoktu. Annesi ateist bir
Litvanya göçmeni, Amerikan babasıysa dinine bağlı olmayan
bir Katolik’ti. Kramarik ve dört erkek kardeşi dâhil olmak üzere tüm aile, Kramarik’in etkisiyle bugün dine oldukça sadıklar.
Kramarik’in ilk yağlı boya tablosu 10.000 dolara satıldı. Yağlı
boya çalışmaları ise bir milyon dolara kadar alıcı buldu. Bu da
onu dünyanın en zengin sanat çocuğu ve Amerika’nın en zengin
gençlerinden biri yaptı.

Zekâ ve uyku arasındaki bağlantı
London School of Economics’in araştırması uyku ile zekâ
arasında bağlantı kurdu. Satoshi Kanazawa ve ekibinin yaptığı
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araştırmaya göre, IQ’su yüksek olanlar geceleri daha aktif oluyor
ve bununla bağlantılı olarak geç yatağa giriyorlar. Aksine zekâ
düzeyi düşük olanlar ise erkenden yatakta olmayı tercih ediyor.
Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Uzmanı Dr. Sabri
Derman, araştırma hakkında şunları söylüyor: “Üretken insanların daha geç yatmaya ve geç kalkmaya eğilimli oldukları uzun
zamandır biliniyor. Öte yandan genetik olarak ebeveynlerimizden bize özgü yatma/kalkma saatlerini ve uyku süremizi aldığımız da bilinen bir gerçek. Belki de üretken insanlar o nedenle
toplumda 09.00-18.00 iş saatlerine uyamıyor. Rutin emekten
çok zekâ gerektiren, ama esnek mesaili işlere eğilimli oluyorlar.
Nörolog ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Hakan
Kaynak ise şöyle diyor: “Geç uyuyanlar daha üretken, daha sanatçı ruhlu insanlar oluyorlar, diğerleri daha üretken, iş yaşamlarında daha çalışkan oluyorlar. Birisinin kafası akşam daha iyi
çalışıyor, diğerinin gündüz çalışır.”
Doktorlar Merkezi Uyku Bozuklukları Direktörü Prof. Dr.
Firuz Çelikoğlu’nun görüşleri ise şöyle: “Eğer az uyuyan bir kişi,
konsantre uykusunu kendisine göre organize ediyorsa sağlıklı
bir uyku alıyordur. Uykunun süresi çok uzunsa, buna hipersomnia deniyor ve bu uyku bozukluğunun bir parçasıdır. Eğer
böyle bir durum varsa zekâ düşüklükleri görülür.”
Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu konu hakkında şöyle düşünüyor: “Geç yatmamın sebebi; düşünmek ve
çalışmak için daha sessiz bir ortam olması. Ortalama 5 saat
uyuyorum. Genellikle 02.00-03.00 sıralarında yatıyorum. IQ’su
yüksek insanların da uykuya daha az vakit ayırıp beyinlerini
gece çok kullandıklarını düşünüyorum.”
Türk Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ise konuya şöyle bir açıklama getiriyor: “IQ’su yüksek olan insanlar, dışarıdan
gelen olaylara daha duyarlı insanlardır. Okumayı, yazmayı, düşünmeyi seven insanlardır. Geceleri değerlendirir ve geç yatarlar. Bu doğru bir tespittir.”
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70
ERIK DEMAINE (D: 1981)

E

rik Demaine, 28 Şubat 1981’de doğdu. Massachusetts’in
Teknoloji Fakültesi’ne katıldığı zaman 20 yaşındaydı ve
okul tarihinin en genç profesörüydü. Demaine, kuyumcu ve
cam yapımcısı olan babasıyla Amerika’yı gezerken evde eğitim
gördü. Koleje 12 yaşında başladı ve lisans derecesini 14 yaşında tamamladı. Matematiksel ve sayısal dahi olmasına ek olarak
Demaine, aynı zamanda sanatçı bir ruha da sahip. Tezini origaminin sayısal mantığı üzerine yazdı ve kâğıt origami modellerini matematiksel kavramları anlamak için kullandı. Bunları
mimari, robotbilim ve moleküler biyolojiye uyguladı. Demaine,
origami matematiğinin önde gelen kuramcısı olarak biliniyor.
2008’de Demaine babasıyla sanatsal ve matematiksel origami
koleksiyonu üzerine işbirliği yaptı. Bu koleksiyon, Modern Sanat Müzesi’nde sergilendi ve müzenin kalıcı koleksiyonları arasına girdi.
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71
FRANCIS COLLINS (D: 1950)

F

rancis Collins, 14 Nisan 1950’de doğdu. Tüm insan genomunun genetik haritasını 2003’te tamamlayan Francis Collins, Human Genom Project /İnsan Genom Projesi’nin önderi
olarak bilinmektedir. Collins, 6. sınıfa kadar evde eğitim gördü
ve Virginia’nın köyünde bir çiftlikte büyüdü. Açık sözlü bir Hıristiyan olan Collins, The Language of God: A Scientist Presents
Evidence for Belief / Tanrı’nın Dili: Bir Bilim Adamı İnanmak
İçin Deliller Sunuyor kitabını 2006’da yayınladı. Kitapta bilim
ve inancın ilişkisi tartışılıyor. Başkan Barack Obama, Collins’i
2009 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü Yöneticisi pozisyonuna
atadı. Collins atamayı kabul etti ve bu atama Amerika Senatosu
tarafından oybirliğiyle onaylandı

Çok Zeki Değil Çalışkanım
Nobel Kimya ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar,
zekâ hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:
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Aşağı yukarı herkesin zekâsı aynıdır. Orta zekâlı bir insanım. Burada başarılıydım. ABD’ye gittim, çok çalışarak orada
da başarılı oldum. Üniversite giriş sınavında hiç test kitabı okumamıştım. Savur’da ne dershane ne özel öğretmen vardı. Ama
üniversite giriş sınavında çok yüksek puan tutturdum çünkü
çalışıyordum. Başarı, Nobel almak değildir. Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir.
Çocuklara bilimi aşılamamız lazım. Sadece Türkiye değil,
tüm İslam dünyası son 500 yılda doğru dürüst bilime katkı yapmış değil. Bilim yapmak, bilim kültürünü geliştirmek bir gelenek olmalı. İnşallah çocuklarımızı bilim yapmaya ve kültürüne
alıştırmaya devam eder ve gelecek yüzyılda sonraki nesiller buraya artık ‘Aziz Sancar veya İsmail Arslan Nobel almış, davet
edelim’ demez. Zaten herkes Nobel alıyor diye dikkat bile etmeyiz. Temennim budur.
Bir öğretmenin, bir doktor kadar geliri olması lazım! Onlar çocuklarımızın eğitim kalitesi için doktordan, mühendisten
daha önemli. Bu Türkiye’ye mahsus bir sorun değil. ABD’de de
öyle. Öğretmenler desteklenmeli!
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72
STEPHEN W. HAWKING (D: 1942)

1

942 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Hawking’in yaşamı,
çocukluk ve gençlik yıllarında neşeli ve zeki özellikleriyle
normal olarak devam ediyordu. 1965 yılında evlendiği kız arkadaşı, dilbilim öğrencisi Jane Wilde ile mutlu bir aile yaşantısında iki oğlu ve bir kızın dünyaya geldi. Ancak o yıllarda ALS
(Amnyotrophic Lateral Sclerosis) yani “motor nöron” hastalığına yakalandı. Bu hastalık; hayatının sıkıntılı, tekerlekli sandalyeye mahkûm sürecinin de başlangıcıydı. Bu hastalığa rağmen,
mutlu bir aile yaşamı devam etmektedir.
Profesör Hawking, Newton ve Einstein‘den sonra gelen en
büyük fizikçi olarak kabul edilmektedir. Çok yetenekli fizikçiler verilen unvan olan Lucasian Profesörlük unvanı, Cambridge
Üniversitesi’nce, Newton ve Dirac’tan sonra bir de Hawking’e
verilmiştir. Hawking, teorik fizikte çok güncel olan, fizikteki
dört çeşit kuvveti birlikte açıklamaya çalışan Büyük Birleşim
Teorisi’ni kurucusu olup, aynı zamanda Einstein’e ait rölativite
teorisi ile, modern fiziğin en sofistike teorisi olan kuantum mekanik teoriyi birleştirmeye çalışmaktadır. Bu birleştirmeler ger176
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çekleşirse, evrenin oluşumu hakkında daha sağlam ve net bilgilere erişilecektir. Hawking, kozmoloji ve evrenle ilgili bilgilerin
hemen hemen herkesin anlayabileceği bir dille, Zamanın Kısa
Tarihi (A Brief History of Time) adlı kitapta yazdı. 1987 yılında
yayımlanan bu kitap, günümüzde Türkçeye çevrilmiş ve basılmıştır. Bilim yazarlığının en zor tarafı, bilimsel bir konuyu, o
konuyu yabancı insanların anlayabileceği bir tarzda yazmaktır.
Örneğin, formül kullanmamak gerekir. Çünkü formüller alışkın olmayan insanları ürkütür. İşte bu gerçeği Hawking, kitabın
özsözünde bir arkadaşının kendisine “kitaba koyacağın her formül, okuyucu sayısını yarıya düşürür” sözü ile ifade etmektedir.
Formüller uzun lafın kısası olmakla birlikte, popüler yazılarda
maalesef işin tadını kaçıran katkı maddesi rolünü oynarlar. Bu
bakımdan popüler yazılarda en az düzeyde kullanılırlar.
Profesör Hawking‘in diğer kitabı da 1973 yılında George
Ellis ile birlikte yazdığı, Uzay-Zamanın Büyük Ölçekteki Yapısı
(The Large Scale Structure Of the Spacetime) adlı kitabıdır. Bu
kitabın da Türkçesini bulmak mümkündür. Bu tür konularda
meraklı okuyucuya yardımcı olmak bakımından, evrenin kozmolojik oluşumu ile ilgili diğer kitapta da Nobel Ödülü sahibi
Profesör Steven Weinberg’in yazdığı İlk Üç Dakika (First Tree
Minutes) adlı eseridir. Burada söz edilen her üç kitapta da günümüz bilim dünyasının ufuk çizgisindeki konular, hemen hemen
herkesin anlayabileceği bir dille anlatılmaktadır. Bu kitapları
okuyan okuyucu, bilimin ufuk çizgisinde tartışılan fizik teorileri ve evrenin kozmolojik oluşumu hakkında daha net bilgiler
edinecektir. Hawking’in doktora tez hocası Prof. Doger Penrose
ile birlikte yaptığı tez çalışması, sonuç olarak uzay-zaman Büyük Patlama (Big-Bang) ile başlayan ve evrenin Friedman modeline göre genişlediğini göstermekle birlikte, Einstein’in gene
rölativite teorinsin geçerliliğini ispat etti. Bu çalışmasını, tez
danışmanı ile birlikte 1970 yılında yayımladı. Bugün evrenin
başlangıcının bu Big-Bang olayı olduğuna inananlar çoğunlukla olmakla birlikte, başta Hawking olmak üzere ortaya şu soruyu atanlar vardır: Genel Rölativite ve Newton çekim kanunları
genişleyen evren için geçerli olmakla birlikte, başlangıç anına, o
tekilan ve tekil noktaya varıldığında, genel rölativite ve Newton
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kanunları uygulanamamaktadır. Böyle bir anı da içine alacak
fizik yasaları kurulmalı deniyor. Hawking şu görüşe sahiptir: İlk
anda, enerji (kütle) çok küçük bir boyutta (bir noktada) toplandığına göre ve küçük boyutlarda da kuantum mekanik teorisi
geçerlidir. O halde kuantum mekanik ve rölativistik mekanik
yasaları birleştiren bir En Büyük Birleşim Teorisi yapılmalı ve
bu yeni yasa, evrenin oluşumunu da başlangıcından itibaren an
be an açıklayabilmelidir. Bugün bilim dünyası bu birleştirmenin peşinde, doğada mevcut ağırlık, zayıf çekirdek, elektromanyetik kuvvetler ve şiddetli çekirdek kuvvetleri olmak üzere bu
dört çeşit kuvveti birleştiren bir teori oluşturmanın peşindedir.
Weinberg ve Salam, elektromanyetik kuvvetlerle zayıf çekirdek
kuvvetlerini birleştiren bir teori yapmışlar ve 1979 yılında Fizik dalında Nobel Bilim Ödülü almışlardır. Günümüzde bilimsel
çalışmaların, özellikle teorik fiziğin ufuk çizgisinde bu konular
tartışılmaktadır. Newton, Einstein’in mekanikleri ile kuantum
mekanik birleştirildiğinde, ortaya çıkacak yeni teori, evrenin
başlangıcından sonuna kadar tüm oluşumları açıklayabilecek
denmektedir. İşte büyük bilim adamı Lucasian Prof. Dr. Stephen W. Hawking bu gibi konularla uğraşmaktadır.
Prof. Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve ailesinden büyük destek almaktadır. Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik aleti sıkarak, sandalyesine bağlı özel bilgisayarının ekranına, dakikada ortalama 10
kelimeyi sıralayabilmektedir. Bu sessiz konuşan dehanın, özel
bilgisayarının hafızasında 2600 özel bir teknikle hissiyatını
(söylemek istediğini) ekrana yazabilmektedir. Sağlıklı insanların konuşmalarında kullandığı kelime sayısı da 2500 civarındadır. Dolayısıyla Prof. Hawking, duygularını ifade etmede kelime
sıkıntısı çekmemektedir. Hawking’in ailesinde, tüm bireyler,
hayatı onun için kolay yaşanır yapma gayreti içersindedirler. Eşi
Jane’in sözleri ile Hawking, yakalandığı amansız hastalığa hiçbir
zaman teslim olmamıştır. Bu kadar ünlü bir kişinin eşi olarak
kendisinin de hastalık konusunda eşinin tutumunu içten desteklediğini söylemektedir.
Evrenin yapısı üzerine çalışmalarını halen sürdüren ünlü
fizikçi, birçok ödüle layık görüldü. 12 onur derecesi bulunan
178

Lütfi ŞAHİN

Hawking, İngiltere Kraliyet Cemiyeti’nin ve Amerikan Bilimler
Akademisi’nin de üyesidir. Sonuç olarak bilim dünyası, IQ’su
160 olan Lucasian Prof. Dr. Hawking’i değerlendirirken, günümüzde Einstein’dan sonra, ikinci bir süper beyinle karşı karşıya
bulunduğumuzu kabul etmekte, onun bulgu ve teorilerinden
yararlanarak, gerçeklere daha da yakınlaşmaya çalışmaktadır.

Zeki insanların ortak özelliği
Amerikan Study Dergisi’nde yayınlanan araştırmalara göre
zeki insanlar için hayat, gece herkes uyuduktan sonra başlıyor.
Bu insanlara psikolojide “gece baykuşu” deniyor.
Amerikalı gençler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, zeki insanlar, hem hafta içi günlerde hem
de hafta sonları, ortalama zekâya sahip insanlardan çok daha
geç yatıyor, zihinsel aktiviteleri gece gerçekleştiriyor.
Çalışmaları Amerikan Study Dergisi’nde yayınlanan Londra Ekonomi ve Politika Okulu Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa, IQ seviyesi ve uyku düzeninin birbiriyle ilişkili olduğunu,
geceleri uyanık kalan ve zihnen aktif olan insanların diğerlerinden daha zeki olduğunu belirtti.
Araştırmalara göre “gece baykuşu” denen ve geceleri daha
iyi konsantre olabilen bu insanlar için hayat herkes uyuduktan
sonra başlıyor. Kanazawa’nın araştırmalarına göre uyku düzeni
ve zekâ arasındaki ilişki şu şekilde;
Zeki insanlar, yani 125 ve üzeri IQ’ya sahip olan insanlar,
hafta içi gece 00:29’da uyuyup, sabah 07:52’de uyanırken, hafta
sonu yatağa girme saati 01:44’ü buluyor.
IQ seviyesi 75 ve altı olan insanlar, hafta içi gece 23:41 ile
sabah 07:20 arası, hafta sonu ise gece 00:35 ile sabah 10:09 arası
uyuyorlar.
90 ve 110 IQ aralığında, yani ortalama sayılan zekâ seviyesine sahip olanlar, hafta içi akşam 00:10 ile sabah 07:32, hafta
sonu ise gece 01:13 ile sabah 10:14 arası uykuda oluyorlar.
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73
JUDIT POLGÁR (D: 1976)

J

udit Polgár, 23 Temmuz 1976 tarihinde Budapeşte doğdu.
Macar satranç ustasıdır. Polgár, genellikle tarihin en güçlü
kadın satranç oyuncusu olarak kabul edilir. Polgár, 1991 yılında,
15 yaşında iken, daha önce eski Dünya Şampiyonu Bobby Fischer tarafından yapılan rekoru kırarak Grandmaster unvanını
elde eden en genç satranç oyuncusudur. FIDE Top 100 oyuncu
değerlendirme listesinde, Ocak 1989’da, henüz 12 yaşında, değerlendirme listesine 55. sıradan girerek bugüne kadar en genç
oyuncu oldu. 2005 yılında, Dünya Şampiyonası turnuvasına katılan tek kadın olmuştur. İlk kez ve bugüne kadar sadece kadın
olarak 2700 ELO derecesini aşmıştır.
Ocak 1989 tarihinden itibaren Mart 2015 tarihli değerlendirme listesine kadar, dünyanın 1 numaralı kadın olarak, Çinli
oyuncu Hou Yifan tarafından geçilmiş; FIDE Dünya Sıralama180
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sı’nın son görünümünde, Ağustos 2015 tarihinde kadın değerlendirme listesinde yine 1 numara olmuştur.
Polgár, dünyanın bir numaralı tek kadın oyuncusu olarak
hızlı ya da klasik satranç oyununda mevcut ya da eski dünya şampiyonunu yenmiştir. Bunlar: Magnus Carlsen, Anatoli
Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Boris Spassky, Vasili Smislov, Veselin Topalov, Viswanathan Anand, Ruslan Ponomariov, Aleksandr Halifman ve Rustam Kasimdzhanov.
13 Ağustos 2014 tarihinde satrançtan artık emekli olduğunu duyurdu. Haziran 2015 yılında Macar ulusal Erkek Takımı’nın yeni kaptanı ve baş antrenör olarak seçildi. 20 Ağustos
2015 tarihinde Macaristan’ın en yüksek nişanı olan, Macaristan
Aziz Stephen Nişanı’nı almıştır. IQ’su 170’dir.
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74
GARİK KİMOVİÇ WEİNSTEİN
(GARRİ KASPAROV) (D: 1963)

G

arri Kasparov, 1963 yılında Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de Yahudi bir baba ve Ermeni bir anneden dünyaya geldi. 1985-2000 yılları arası dünya
şampiyonu olan Rus (geçmişte Sovyet) satranç ustasıdır.
1985’te Anatoli Karpov’u yenerek dünya şampiyonu unvanını kazanmış, bu unvanı 2000 yılında yenildiği Vladimir Kramnik’e devretmiştir. Onun Temmuz 1999’daki FIDE Rating listesinde gerçekleştirdiği 2851 ELO puanı yalnızca Magnus Carlsen
tarafından geçilmiştir. Pek çok kişi kendisini tarihte görülmüş en
güçlü oyuncu olarak değerlendirmektedir. 10 Mart 2005’de bir
daha satranç turnuvalarına katılmayacağını açıklamıştır. IQ’su
190’dır. Şu an politikayla uğraşıyor ve yazarlık yapıyor.
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75
TERRENCE TAO (D: 1975)

T

errence Tao, 17 Temmuz 1975’te doğdu. 230 IQ’lu Tao, matematiğe Susam Sokağı’nı izleyerek başladı. 2 yaşında basit
matematik problemlerini çözmeye başladı. 9 yaşındayken Princeton Üniversitesi’nden matematik dersleri almaya başladı ve
20 yaşında aynı üniversiteden doktora aldı. 13 Yaşında Dünya
Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya alarak bu başarıyı
elde eden en genç isim oldu. 24 yaşında profesör oldu ve UCLA’
da ders vermeye başladı. Bugüne kadar 250’den fazla makale
yayımladı.

Zihni geliştirebilecek ve hayatını kolaylaştırabilecek ipuçları
Akıl, doğduğumuz andan itibaren durmaksızın gelişir, esner, dünyamızı değiştirir. Öğrendiğimiz bilgiyi öncekilerle yoğurur, anlamlı bir hale getirir ve bize yeni ufukların kapısını
aralar. Bu esnada bizim gündelik hayatımızda var olan, takip
ettiğimiz, izlediğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz her şey bilgiDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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lerin yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Daha akıllı ve huzurlu yaşamak için zihnimize gönderdiğimiz her bilgiyi seçmek
ve aklımızı şekillendirmek de bizim elimizde.
Zeki fikirler ortaya atmak için zihnin sahip olması gereken
bazı vasıflar var. Mesela düşünme süreçlerini eğitebilmek, pek
çok bilgiye sahip olmak ve bir sorun veya fikre odaklanmak.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde yaşam daha anlamlı hale geliyor.
Şimdi size sıralayacağımız ipuçlarıyla her gün zihninizi geliştirebilecek ve hayatınızı kolaylaştırabileceksiniz.
1. Her sabah su için
Uyku boyunca vücudunuz susuz kalır. Sabah yataktan kalkar kalkmaz mutlaka bir bardak su için. Yarım saat içinde ikinci
bardak suyunuzu da içtikten sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Yapılan çalışmalar, su içmenin zihnin görevlerini tamamlamak
için yeteneği artırdığını gösteriyor.
2. Çalışırken yeşil çay için
Çalışan insanın vazgeçilmez içeceği kahvedir ama zihni
uyaran ve ona iyi gelense yeşil çaydır. Matcha yeşil çayı, içinde
bulunan aminoasit sayesinde beyin dalgalarında artışa neden
olur. Böylece uyku getirmez ve yaptığınız işe rahat odaklanmanızı sağlar.
3. Gün boyu şeker kullanmayın
Şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanız esasında çok iyi
olur. Fakat çıkarmakta zorlanıyorsanız, en azından gün içinde
şekere olan odağınızı başka yöne kaydırın. Bazen çayınıza şeker
yerine bal katarak ya da hiç şeker atmamayı deneyerek bile bir
ilerleme kaydedebilirsiniz. Çok yüksek miktarda kullanılan şeker yüzünden beyin fonksiyonları iyi çalışmayabilir, haberiniz
olsun.
4. Sosyal medyaya günde iki defa bakın
Beyin, ona yüklediğiniz gerekli gereksiz her bilgiyi biriktirir. Gün içinde sosyal medya hesaplarınıza girdiğiniz an za184
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manın nasıl geçtiğini muhtemelen fark etmiyorsunuz. İyi ve
kötü birçok habere maruz kalan beyninizi biraz dinlendirmek
önemlidir. Kendinize bir süre belirleyin ve hesaplarınızı günde
yalnızca iki kez ziyaret edin.
5. Dizi veya film izlemeyin, oyun oynayın
Televizyon izlemek pasif bir eylemdir, size bilgi aktarılırken
siz sadece bakar ve izlersiniz. Televizyon izlemek yerine zihninizi çalıştıracak oyunlar oynayabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, Super Mario oyunu bile beynin gelişiminde önemli bir
etkiye sahiptir.
6. Televizyon izlemek yerine kitap okuyun
Kitap okumak, tıpkı video oyunundaki gibi zihninizin
ve hayal gücünüzün gelişmesine yardımcı olur. Karakter ve
mekânları aklınızda canlandırdığınızda imgesel dünyanız genişler ve bu da sosyal ilişkilerinize yansır.
7. TED konuşmalarını izleyin
Son yılların ilham veren konuşmalarını düzenli olarak izlemek ufkunuzu açar. Farklı konu başlıklarında öncü isimlerin
kısa ve çarpıcı konuşmaları arasında kendinize uygun olanları
haftada birkaç kez izleyin. Yeni bilgi ve fikirler her zaman öğreticidir.
8. Küçük egzersizler yapın
Beden ve zihin birbirine sağlam iplerle bağlıdır. Gün boyu
sadece zihni çalıştırmak yetmez, bedenin hareketi de zihninizi
açar. En basitinden asansör yerine merdiven kullanın, gün içinde esneme hareketleri yapın. Bu küçük hareketler bile sizi daha
dinç hissettirecektir.
9. Sizinle aynı fikirde olmayanlarla konuşun
Herhangi bir konuda aynı doğrultuda düşünmediğiniz biriyle arkadaşça bir tartışmaya girin. Böylece hem fikirlerinizi
savunur hem de haksızsanız da karşı tarafın savını dinlemiş
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olursunuz. Bu tip tartışmalar, kelime dağarcığınızı geliştirmekle
kalmaz özgüveninize de iyi gelir.
10. Doğada yürüyün
Ormanda yapacağınız bir yürüyüş kaslarınızı kuvvetlendirirken beyninize de güçlü bir uyarıda bulunur. Oksijen iyi gelir,
doğa insan zihnini sakinleştirir ve yürümek, kan dolaşımınızı
hızlandırır. Öğle aranızda parkta yapacağınız kısa bir yürüyüş
bile gününüzü güzelleştirebilir. Ayrıca yürüyüşlerinizin ne kadar işe yaradığını görmek, kaç kalori yaktığınızı bilmek isterseniz FitWell’in adım sayar özelliğini kullanabilirsiniz.
11. Planlı yaşayın
Her zaman yanınızda küçük de olsa bir not defteri olsun.
Program yapmak ve aklınıza bir fikir geldiğinde not almak hem
merak duygunuzu hem de mantıklı düşünme yetinizi geliştirir.
Gün sonunda ertesi günün programını yazın. Bu, üretkenliğinizi artıracaktır.
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76
CHRİSTOPHER HİRATA (D: 1983)

C

hristopher Hirata 1983 yılında doğdu. 13 yaşında Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak bu
başarıyı elde eden en genç isim oldu. 14 yaşında Caltech Üniversitesi’ne girdi. 16 yaşında NASA’da Mars’ın kolonizasyonu
projesinde çalışmaya başladı ve 22 yaşında Princeton’dan astrofizik dalında doktora aldı. IQ’su 225’tir.

Zekâ nedir? (Alex Wissner-Gross TED konuşması)
Eğer zekânın nasıl algılandığı konusunda tarihe göz atarsak, yaratıcı bir örnek, Edsger Dijkstra’nın şu ünlü deyişidir:
“Bir makinenin düşünüp düşünemeyeceği sorusu, hemen hemen bir denizaltının yüzüp yüzemeyeceği sorusu kadar ilginçtir.” Edsger Dijkstra, bunu Alan Turing gibi, bilgisayar biliminin
öncülerine yönelik bir eleştiri olarak yazmıştı. Ancak, geriye
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dönüp bakar ve yüzen yapay makineler ile uçan yapay makineleri yapmamızı sağlayan en faydalı buluşların neler olduğunu
düşünürseniz, yalnızca yüzme ve uçmanın altında yatan fiziksel
mekanizmaları anlayabilmemiz sebebiyle bu makineleri yapabildiğimizi görürsünüz. Ben de birkaç yıl önce zekânın altında
yatan temel fiziksel mekanizmaları anlayabilmek için bir program üstlendim.
Bir durup düşünelim. Önce bir düşünce deneyiyle başlayalım. Dünya biyolojisi, dünya nöroloji bilimi veya dünya zekâsı
hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzaylı olduğunuzu düşünün.
Ancak inanılmaz teleskoplarınız var ve dünyayı seyredebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok uzun hayatlarınız var, böylece dünyayı milyonlarca, hatta milyarlarca yıl seyredebiliyorsunuz. Ve
çok garip bir sonuç gözlemliyorsunuz. Şunu gözlemliyorsunuz:
1000 yıl boyunca dünya sürekli göktaşı yağmuru altındayken
bir an geliyor ve kabaca bizim zamanımızdaki, M.S. 2000 senesindeki o andan itibaren, yörüngesi Dünya’nın yörüngesi ile çakışan, dolayısıyla çarpması beklenen göktaşları dünyaya çarpmadan, esrarengiz bir şekilde yön değiştiriyor veya patlıyorlar.
Elbette, dünyalılar olarak biz biliyoruz ki, bunun nedeni kendimizi korumaya çalışıyor olmamız. Bir çarpışmayı engellemeye
çalışıyoruz. Ama eğer bunların hiçbirinden haberdar olmayan,
dünya zekâsı ile ilgili hiçbir fikre sahip olmayan bir uzaylı iseniz, belli bir noktaya kadar bir gezegenin yüzeyini tahrip eden
göktaşlarının esrarengiz bir şekilde bundan vazgeçmesi üzerine, bunun nasıl olduğunu açıklayan fiziksel bir kuram ortaya
koymaya mecbur olursunuz. Ben de, bu sorunun zekânın fiziki
yapısını anlamakla aynı soru olduğunu iddia ediyorum.
İşte yıllar önce başladığım bu programda, bilimdeki, çeşitli
disiplinlerdeki farklı bağlantı çeşitlerine baktım ki bence bunlar
zekânın altyapısını oluşturan tek bir mekanizmaya işaret ediyor. Örneğin evrenbilimde pek çok kanıt gösteriyor ki, evrenimiz zekânın gelişmesi için, özellikle de olası gelecek çeşitliliğini
en yüksek sayıya ulaştıracak evren durumlarının gelişmesi için
özenle ayarlanmıştır. Go Oyunu gibi bazı oyunlarda -satrançta IBM bilgisayar Deep Blue’nun Garry Kasparov’u yendiğini
herkes hatırlar- çok az insan farkında olsa da, yaklaşık son 10
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senedir, daha fazla sayıda dallanma olasılığına sahip olması nedeniyle daha zor kabul edilen Go Oyunu da bilgisayarlar
karşısında aynı nedenden dolayı yenik düşmeye başlamıştır:
Şu anda Go oynayan bilgisayarların en iyi teknikleri, oyun esnasında olası gelecek sayısını en yükseğe ulaştırmayı deneyen
tekniklerdir. Nihayet, robotik hareket planlamada, karmaşık
görevlerin başarılması amacıyla robotların becerilerini kullanarak, gelecek hareket özgürlüğü olasılıklarını en yüksek sayıya
ulaştıracak çok çeşitli yeni teknikler bulunmaktadır. Böylece,
bütün bu bağlantıları alıp bir araya getirerek, yıllar önce şu soruyu sordum: Zekâ için bütün bu farklı bağlantıları göz önüne
alabileceğimiz temel bir mekanizma bulunuyor mu? Zekâ için
tek bir denklem var mı?
Ve yanıt bence evettir: F = T ∇ ST
Bu gördüğünüz, muhtemelen zekâ için bir E = mc² formülüne en yakın olandır, benim bildiğim kadarıyla. Bu gördüğünüz ifade şuna karşılık geliyor: Zekâ bir F kuvveti olup, etkisi
gelecek hareket özgürlüğü sayısını yükseltmektir. Etkisi, olası
erişilebilir gelecek çeşitliliği S olmak üzere, tau zamanına dek, T
gücü ile gelecek hareket özgürlüğü miktarını en yükseğe ulaştırmak veya seçenekleri açık tutmaktır. Kısacası, zekâ kısıtlanmayı sevmez. Zekâ, gelecekteki hareket özgürlüğünü en yükseğe
çıkarmaya ve seçenekleri açık tutmaya çalışır. Bu yüzden, bu
denkleme bakıp bununla ne yapılabilir, diye sormak doğaldır.
Ne kadar öngörü sağlar? İnsan düzeyindeki zekâyı mı öngörür?
Yapay zekâyı mı öngörür?
Yeni bir evrenbilim araştırması, ömürleri boyunca daha
fazla düzensizlik ya da “entropi” üreten evrenlerin bizim gibi
akıllı varlıkların var olması için daha uygun koşullara sahip olmaya yatkın olduğunu öne sürdü. Ancak entropi ve zekâ arasındaki bu belirsiz kozmolojik bağlantı ya daha derin bir ilişkiye
işaret ediyorsa? Ya zeki davranış, uzun süreli entropi üretimi
ile sadece ilişkili olmayıp, aslında doğrudan oradan doğuyorsa? Bunu bulmak üzere Entropica adında bir yazılım motoru
geliştirdik. İçinde bulunduğu her sistemde uzun süreli entropi
üretimini maksimize etmek üzere tasarlandı. Şaşılacak şekilde,
Entropica hayvanlara yönelik birçok zekâ testini geçti, insanlara
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yönelik oyunlar oynadı ve hatta hisse senetleri alıp satarak para
kazandı, bunların hepsini talimat almadan yaptı. İşte Entropica
iş başındayken bazı örnekler.
Tıpkı düşmeden ayakta duran bir insan gibi, Entropica’nın
tekerlekli aracı kullanarak çubuğu dengede tutmaya çalıştığını
görüyoruz. Bu davranış bir açıdan dikkate değer, çünkü Entropica’ya hiç bir amaç vermemiştik. Kendi kendine direği dengelemeye karar verdi. Bu dengeleme becerisinin insansı robotlar
ve insan destekleme teknolojileri için uygulamaları olacaktır.
Bazı hayvanların dar alanlara ulaşmak için çevrelerindeki nesneleri alet olarak kullanabilmelerine benzer şekilde, burada
Entropica’yı yine kendi inisiyatifiyle, bir hayvanı temsil eden
büyük disk ile bir aracı temsil eden küçük diski kapalı bir alana
ulaşmasını sağlamak üzere hareket ettirerek, üçüncü bir diski
tutup baştaki sabit pozisyonundan kurtarabildiğini görüyoruz.
Bu alet kullanma becerisinin akıllı imalat ve tarım için uygulamaları olacaktır. Buna ilaveten, aynen bazı hayvanların yiyeceği
serbest bırakmak için bir halatın iki ucunu aynı anda tutarak
işbirliği yapabilmeleri gibi, burada Entropica’nın bu görevin
model versiyonunu başarabildiğini görüyoruz. Bu işbirliği kabiliyetinin iktisadi planlama ve pek çok başka alana ilginç etkileri
bulunmaktadır.
Entropica, çok çeşitli alanlara yaygın olarak uygulanabilir.
Örneğin, burada kendi kendine başarılı bir şekilde pinpon oynadığın görüyoruz. Bu da oyunlar için potansiyelini göstermektedir. Burada Entropica’nın, arkadaşların durmadan bağlantıyı
kopardığı bir sosyal ağda yeni bağlantılar kurmasını ve ağında bağlantılarını başarılı şekilde sürdürmesini izliyoruz. Bu ağ
düzenleme kabiliyetinin, sağlık, enerji ve zekâ alanında uygulamaları bulunmaktadır. Burada, Entropica’nın gemi filosunun
rotasını ayarlamasını, erişimini küresel olarak Atlantik’ten Pasifik’e genişletmek için Panama Kanalı’nı keşfedip yararlanmasını
görüyoruz. Bu kapsamda, Entropica otonom savunma, lojistik
ve ulaşımdaki sorunlar için kapsamlı olarak kullanılabilir.
Son olarak burada, Entropica’yı temsili alım satımı yapılan
çeşitli hisse senetlerini kendiliğinden keşfedip, düşük fiyata alıp
yüksek fiyata satma stratejisiyle değerlendirmesini, yönetimin190
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deki varlıkları başarılı bir şekilde katlayarak büyütmesini izliyoruz. Bu risk yönetimi kabiliyetinin finans ve sigorta alanında
geniş uygulamaları olacaktır.
Burada derin bir ironi var. Robot teriminin ilk kullanıldığı
zamana geri dönersek, yani R.U.R. oyununa, baştan beri hep şu
görüş vardı: Eğer makine zekâsı geliştirecek olursak, sibernetik
bir isyan çıkacaktır. Makineler bize karşı ayaklanacaklardır. Bu
çalışmanın en önemli sonuçlarından biri şu: Belki de bu onlarca yıl boyunca sibernetik isyan kavramının bütününü tersinden
alıyorduk. Makinelerin önce zekâ sahibi olmaları ve ardından
megalomanlaşıp dünyayı ele geçirmeleri değildi. Tam tersine,
yani, olası tüm gelecekleri kontrol etme dürtüsü, zekânınkinden daha temel bir ilke, genel anlamda zekâ aslında doğrudan
bu tür kontrol düşkünlüğünden doğabilir, tersinden ziyade.
Diğer bir önemli sonuç, amaç arayışıdır. Bana sıkça şu
soruluyor: Amaca yönelme becerisi bu çeşit bir yapıdan nasıl
ortaya çıkar? Amaca yönelme becerisinin doğrudan bunun sonucu oluşu şöyle açıklanabilir: Sonradan pek çok başka hedefe
ulaşabilir olmak amacıyla, önünüzdeki yollar arasındaki sıkıntı
verici tünellerden geçmeyi seçmeniz gibi, ya da uzun vadede birikiminizi arttırmak için kısa vadede harcamalarınızı azaltarak
finansal güvence yatırımı yapmanız gibi, amaç arayışı da doğrudan, gelecekteki hareket özgürlüğünü arttırmak amaçlı uzun
vadeye yönelik bir dürtüden kaynaklanır.
Son olarak, ünlü fizikçi Richard Feynman bir zamanlar şöyle yazmıştı: “Eğer insan uygarlığı yok olsaydı ve gelecek nesile
uygarlığı tekrar kurmaları için sadece bir düşünce iletilebilecek
olaydı, bu kavram şu olmalıydı: Çevremizdeki bütün maddeler
ayrıyken birbirlerini çeken, fakat yakınken birbirlerini iten küçük yapı taşlarından oluşmuştur. Gelecek nesillerin yapay zekâ
yapılandırmasına ya da insan zekâsını anlamalarına yardımcı
olmak için, onlara iletmek istediğim kendi eşdeğer ifadem ise
şudur: Zekâ, gelecekteki hareket özgürlüğü miktarını en yüksekte tutmaya ve kısıtlamalardan kaçınmaya çalışan fiziksel bir
süreç olarak görülmelidir.”
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77
ETTORE MAJORANA (1906-1938)

İ

talyan kuramsal fizikçi Ettore Majorana, 5 Ağustos 1906 - 27
Mart 1938 tarihleri arasında yaşamıştır. Nükleer reaksiyon
yaratan nötrino kütlelerini incelemiştir.
Naples Üniversitesinde profesör olduktan bir yıl sonra, bir
tekne gezisi sırasında kayboluyor ve cesedine ulaşılamıyor. Öldükten sonra Majorana denklemine ve Majarona fermiyonuna
kendisinin adı konulmuştur. 2006 yılında ise kuramsal fizik
alanında verilen Majorana Ödülleri adlı bir yarışma düzenlenmeye başlanmıştır. Farklı testlere göre kendisinin IQ skoru 183200 arası değişmekteydi.
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B12 eksikliğinin zekâ üzerindeki etkisi
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç’e göre B12 vitamin eksikliğinde sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlar görülür. Bu hasarların düşük B12 düzeyi
erken teşhis edilip ve takviye alımına herhangi bir kalıcı hasar
oluşmadan başlandığında engellenmesi mümkündür.
El ve ayaklarda görülen uyuşmanın nedeni B12 eksikliği
olabilir. Çocukların zekâ düzeylerinde düşüklüğe neden olabildiği gibi B12 eksikliği aynı zamanda konuşma ve yürüme gibi
davranışların daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Pernisiyoz anemi, bir anemi türüdür. (Anemi, kanınızda normalden
daha az sayıda alyuvar olması demektir). Pernisiyoz anemide
vücut yeteri kadar B12 vitaminine sahip olmadığı için yeterli
miktarda sağlıklı alyuvar yapamaz. Vücudunuza oksijen taşıyacak yeterince alyuvar yoksa kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Şiddetli ve uzun süren pernisiyoz anemi kalbe, beyne
ve vücuttaki diğer organlara hasar verebilir. Pernisiyoz anemi
aynı zamanda sinir hasarı, nörolojik sorunlar (depresyon) ve
sindirim sistemi problemleri gibi başka komplikasyonlara da
yol açabilir. Ayrıca, pernisiyoz anemili kişilerde mide kanserine
yakalanma riski artabilir.
Risk altındaki kişiler; vejetaryen beslenenler, sürekli yanlış
(tek tip) diyet yapanlar, dengeli bir beslenme programı uygulamayanlar, yaşlılar, emilim bozukluğu hastalıklarında, doğum
kontrol hapı ve bazı ilaçların kullanımında, pankreas yetersizliğinde, bağırsak parazitleri ve bakterilerin varlığında B12 yetersizliği görülebilir. Belirtiler; direnç azalması, ağırlıkta azalma ya
da artma, bazı hastalıkların gelişimi, sosyal aktivitede azalma,
depresyon, demans (bunama) gibi durumlar görülebilir.
Pınar Kural Enç, B12 vitaminin suda eriyen bir vitamin olduğunu ifade ederek şunları dile getiriyor:
“Besinlerin saklanması ve pişirilmesi sırasında da vitamin
eksikliği görülebilir. Örneğin; ızgara ette yüksek ısı ve et suyunun damlaması ile sütte pastörize ve kaynama işlemlerinde;
balığın pişirildikten sonra suyunun dökülmesiyle B12 vitamininin etkinliği oldukça azalır. Asit, alkali ve ısıya karşı dayanıkDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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sızdır. Kaynatma süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi,
B12 vitamininin kaybını artırır. Karaciğerin suda haşlandıktan
sonra suyunun dökülmesi, balık haşlandıktan sonra suyunun
dökülmesi, yine B12 vitamini kaybını artıran sebepler arasındadır. Etler ızgara yapılırken, sıcaklık ve damlayan suyla B12
vitamininin yüzde 30’u, nemli sıcaklıktaysa yüzde 10-20’sinin
kaybolduğu bilinmektedir.
UHT sütlerdeki kayıp yüzde 7- 10 civarında iken, yüzde 30
kadarı da kaynamayla kaybolmaktadır. Peki, tüm bu olumsuz
etkilerden uzak durmak için nasıl bir beslenme planı oluşturmalıyız? B12 vitamininden zengin olan başlıca besinleri yani;
et, süt, peynir, yumurta ve balığı hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani hayvansal besinleri… Vejetaryenler içinse süt ürünleri
ve yumurtaya ağırlık vermek önerilebilir.
Sonuç olarak unutkanlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve
ileride karşılaşılabilecek daha ciddi problemlerin engellenmesi
için B12’den zengin besinlerin ihmal edilmemesi ve 6 ayda 1
mutlaka B12 düzeyinin ölçülmesi yararlı olacaktır. 14 yaşından
büyük olanlar için günde 2,4 mcg B12 alınmalıdır. Hamilelik
döneminde 2,6 mcg ve emzirme döneminde bu miktar 2,8 mcg
olmalıdır.”
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78
AZİZ SANCAR ( D:1946)

A

ziz Sancar, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Hücrelerin hasar gören DNA’ları
nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran
araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.
Ödüle ABD’li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte
layık görülen Sancar, daha önce de kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla ödüller almıştı.
Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde, orta gelirli çiftçi ailesinin sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. Anne
ve babasının okuma yazma bilmediğini söyleyen Aziz Sancar,
“Ancak eğitimin önemini biliyorlardı ve çocuklarının tümünün
eğitim alması için ellerinden geleni yaptılar.” diyor. İlk, orta ve
lise eğitimini Mardin’de tamamladı. İyi bir öğrenci olmasının
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yanı sıra lise futbol takımında kalecilik de yaptı ve Genç Milli
Futbol takımının denemelerine çağrıldı.
1963’te girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1969’da bitirdikten sonra Savur’da iki yıl sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha
sonra Dallas’a giderek Dallas Texas Üniversitesi’nde Moleküler
Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamlamıştır. Daha sonra DNA
onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap
yayınladı. DNA’nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan
dolayı 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi
görevini sürdürmektedir. Kanser oluşumunda ve tedavisinde
önemli bir unsur olan DNA onarımı üzerinde yıllardır çalışan
Sancar, bu mekanizmayı 35 yılda çözdüklerini, ancak bunun
hastalara ulaşmasının biraz zaman alacağını ifade etti.
Kendisi gibi biyokimya profesörü ve öğretim üyesi olan
Gwen Boles Sancar ile evlidir. Eşiyle birlikte ABD’de okuyan
Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini
geliştirmek amacıyla Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nı kurmuştur.
Vakfın ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde “Carolina Türk Evi”
isimli bir öğrenci misafirhanesi de bulunmaktadır. Sancar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri çifte vatandaşlığa sahiptir.
Ödülleri ve başarıları
• ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation)
Genç Araştırmacı Ödülü (1984)
• Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for
Photobiology) Ödülü (1990)
• ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü (1995)
• TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997)
• ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American Academy of Arts and Sciences) Ödülü (2004)
• ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005)
• TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi (2006)
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• Vehbi Koç Ödülü (2007)
• Nobel Kimya Ödülü (2015)

Bebeklerde Zekâ Gelişimi
Her anne-baba çocuklarının zekâ kapasitesinin yüksek
olmasını ister. Ancak çocuğun zekâ gelişiminin sağlıklı olabilmesi için anne adayının gebelik döneminde kendine çok dikkat
etmesi gerekir. Çocuğun beyin hücreleri anne karnındayken
oluşmaya başladığından beslenme ve uyku düzenine özen gösterilmelidir.
Özellikle sağlıklı bir beyin ve sinir sistemi gelişimi için haftada 1 defa mutlaka balık tüketilmelidir. Ayrıca stres ve kaygı
yaratan durumlardan da mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Central Hospital’dan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr.
Aydan Angay, çocuklarda zekâ gelişimini ve zeka gelişimini etkileyen faktörleri anlatıyor.
Zekâ; bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan
kuşağa geçen ve sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim,
öğrenme ve çevre etkisiyle biçimlenen bir bileşimdir.
Sözel anlayış, akıcı konuşma, sayısal yetenek, alansal ve
uzay ilişkileri, hafıza ve mantıklı düşünme gibi yetenekler zekâ
ile birlikte anımsanır.
Zekâ ile beyin arasında çok yakın bir ilişki olduğunu ve
zekânın beyinde yer aldığının kabul edildiğini söyleyen Central
Hospital’dan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Aydan Angay, “Yapılan birçok araştırma, kalıtımın yani genlerin zekâ gelişiminde
önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Örneğin; bebekken
evlat edinilen çocukların zekâları, üvey ve öz anne-babalarının
zekâları ile karşılaştırıldığında, bu çocukların zeka puanlarının
öz anne-babalarınkine daha çok benzediği görülmüştür.” diyor.
Angay’a göre, diğer tüm hücrelerden daha hızlı çoğalarak
doğumdan sonraki ilk yıl boyunca devam eder. Nöronları besleyen ve bir arada tutan destek doku hücreleri (gliyal hücreler) de bu dönemde oluşur. Tüm bu hücreler çocuğun yaşamı
boyunca kullanacağı zekânın temelini oluşturacağından anne
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adaylarının hamilelik süresince kendilerine çok dikkat etmesi
ve iyi bakması oldukça önemlidir.
Çocukların zihinsel gelişimi 5 yaşına kadar şekillenir.
Zekânın yaklaşık yüzde 80’i bu yaşa kadar oluşur. Çocuğu tüm
hayatı boyunca etkileyecek zihinsel-anatomik yapılar, beceriler
ve sosyal özellikler bu sayede gelişir. Bu nedenle çocuğun zekâ
gelişimi için en önemli dönemler okul öncesi yıllarıdır. Bu yıllarda çocuğun kişilik gelişimin temeli de atılmış olur.
Çocuklarda zekâ gelişimini etkileyen en önemli etkenin genetik faktör olduğuna dikkat çeken Angay, “Anne-babanın genleri ve kalıtımı belirleyen tüm özellikleri rastlantısal olarak çocuğa
geçer. Ancak zekânın kalıtım kadar çevre ile de önemli bir ilgisi
vardır. Kişilik yapısı, sosyo- psikolojik çevre, dil yeteneği, güdüler,
gebelik koşulları, çocukla kurulan duygusal etkileşim ve beslenme gibi durumlar da zekâ gelişimini büyük oranda etkiler.” diyor.
Angay’a göre, tek yumurta ikizleri birbirlerinden ne kadar
farklı çevrelerde yetişirlerse aralarındaki zekâ farkı da o kadar
fazla olmaktadır. Beynin hızlı büyümesi ve toksinlere en duyarlı olunan dönem anne karnındaki süreçtir. Zekâ gelişimi için
genetik potansiyelin uygun olması, çocuğa yoğun uyaran verilmesi ve beslenme düzeni arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Aile ile zihinsel gelişme arasında da birebir etkilenme
vardır. Eğitim seviyesi yüksek ailelerin çocuklarının, aynı zekâ
seviyesine sahip düşük eğitimli ailelerin çocuklarından daha
başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
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79
FABİANO LUİGİ CARUANA (D: 1992)

F

abiano Luigi 30 Temmuz 1992 yılında doğdu. 14 yaşında
en genç satranç üstadı oldu. İtalyan ve Amerikan vatandaşı
olan harika çocuk Fabiano Luigi Caruana, sadece 14 yaşındayken satranç üstadı unvanını kazandı. Caruana, şu anda İtalya’da
ve Amerika’da gelmiş geçmiş en genç satranç üstadı.

Çocuklarda Zekâ Gelişimine Etki Eden Faktörler
Üstün zekâlı bir bireyin toplumda başarılı olacağı varsayılsa da, dış etkenler ve hayat şartlarındaki değişikliklerle bu süreç
değişebilir. Toplumu oluşturan kişilerin ancak yüzde 2’lik bir
bölümü 130 ve üstünde IQ derecesine sahiptir. Anne adayının
hamilelik dönemindeki duygusal durumu da bebeğin zekâsını
etkileyebilir. Gebeliğini aşırı kaygılı, korkulu, öfkeli, mutsuz ve
stresli geçiren anne adaylarının çocukları ileriki dönemlerinde aşırı hassas olabilir. Yoğun yaşanan duygular, bazı kimyasal
maddelerin vücuda yayılarak anne karnındaki bebeğin dolaşım
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sistemine geçmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda da bebeğin beyin işlevleri önemli derecede etkilenebilir.
Yapılan araştırmalarda depresyona eğilimi olan annelerin
çocuklarında az da olsa farklı beyin faaliyetleri olduğu gözlemlenmiştir. Bu çocukların yetişkin olduklarında depresyona yakalanma oranları da daha yüksektir.
Çocuğa zekâ geninin anne ya da babadan geçip geçmediği
ise en çok merak edilen ve tartışılan konulardan biridir. Zekâ
kapasitesi tamamen genetik yapı ile alâkalıdır ancak zekânın
anne veya babadan geçtiğini saptamak genel olarak mümkün
değildir.
Sağlıklı DNA yapısına sahip bireylerin çocuklarının zekâsı
da buna bağlı olarak iyi olmaktadır. Üstün zekâlı kişiler ise genellikle toplum tarafından utangaç ve uyumsuz olarak algılanır.
Ancak yapılan birçok araştırma üstün zekâya sahip olanların
birçok normal insandan çok daha iyi iş yapabilen, uyumlu ve
sevilen kişiler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca hamilelik öncesinde ve sürecinde sağlıklı ve iyi beslenmek zekâ gelişimi ile
doğru orantılıdır.” dedi.

Haftada 1 defa mutlaka balık yenmeli
Hamilelik süresince süt, yumurta ve tavuk gibi protein yönünden zengin besinler düzenli olarak alınmalıdır. Karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketilmeli ve haftada 1 defa mutlaka balık
yenmelidir. Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, folik asitleri,
kalsiyum ve fosfor bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için
oldukça önemlidir.

Anne sütü şart!
Çocuğun zekâ gelişiminde anne sütünün önemine de değinen Central Hospital’dan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Aydan
Angay, “Demir eksikliği sebebiyle oluşan kansızlık da çocuğun
zekâ gelişimini önleyebilir. Bu sebeple mevsim yeşillikleri, fasulye, fındık, pekmez benzeri yiyeceklerin tüketimine özen gösterilmelidir.
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Ayrıca doğum sonrası çocuğu anne sütüyle beslemek de
bebeğin zekâ gelişimini üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.
Zekâ kapsamlı bir kavram olduğundan anne-babadan geçen
genler ve beslenme düzeni haricinde çocuğa yeterli sevgi ve
bakım ortamı da sağlanmalıdır. Anne ve babanın çocuğa olan
bağlılığı da zekâ gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilen faktörlerden biridir.” diyor.

Çocuğun zekâsını geliştirmek için
Çocukların zekâsını geliştirmek için sağlıklı ve düzenli
beslenme şarttır. Özellikle ilk çocukluk döneminde beyin gelişimi için alınan gıdaların değeri ve miktarı önemlidir. Bunların
haricinde Oyun oynamak da çocuğun zekâsını geliştiren önemli bir etkinliktir. Düzenli spor yapmak hem fiziki yönü geliştirir
hem de beyin gelişimine ve hafızaya olumlu katkı sağlar. Bu sebeple çocuklar yaşlarına ve kapasitelerine uygun spor dallarına
yönlendirilmelidir.

Anne sütünün çocuklarda zekâ gelişimine etkisi
Yeni doğan bebek için en ideal, en doğal ve en taze besin
kaynağı anne sütüdür olduğunu anlatan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, anne sütünün, bebeği hem hastalıklara karşı koruduğunu
hem de bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimine yardımcı olduğunu söylüyor. Çoksüer’e göre, ilk 6 ay anne sütü, bebeğin enerji
ve besin öğesi ihtiyacını yüzde 100 karşılayarak istenilen büyüme ve gelişmeyi sağlıyor.
Anne sütündeki doymuş yağ oranı yüksekliğinin beyin gelişmesini olumlu etkiliyor. Brezilya’da yapılan araştırmaya göre,
anne sütüyle beslenen bireylerin beslenmeyenlere göre daha
zeki olduğu sonucuna varıldığını anlatan Çoksüer, araştırmada
anne sütü ile beslenen bebekler, doğumlarından itibaren 30 yıl
boyunca izlendiğini ve bu şekilde anne sütü alanların daha akıllı oldukları saptandığını kaydetti.
Yapılan çalışmalara göre 12 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin IQ’su, bir aydan kısa süre anne sütü alan bebeklere kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. İngiltere’de 3 bin bebek
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üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, anne sütü ile beslenen
çocukların IQ seviyesinin ve zekâ düzeylerinin gelişim seviyesinde artış tespit edildi.
Boston’da yapılan başka bir çalışmada ise en az 6 ay emzirilen çocukların dil ve zekâ testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada, bebekken 6 ay emzirilen çocukların
hiç emzirilmeyenlerden ortalama 3 puan daha başarılı olduğunu ortaya çıktı. Ve anne sütünün olumlu etkisi, anne sütündeki
doğmuş yağ oranının yüksekliğinin beyin gelişmesine olumlu
etkilediğine dikkati çekildi.
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80
CLİVE SİNCLAİR (D: 1940)

C

live Sinclair, 30 Temmuz 1940 tarihinde doğmuş İngiliz
mucittir. Sinclair, 1972’de dünyanın ilk cep hesap makinesini, 1977’de ilk cep televizyonunu, 1980’de de ilk ev bilgisayarı
olan Sinclair ZX80’i icat ederek dünya çapında üne ulaşmıştı.
IQ’su 159’dur.

Zekâ, geleceği görmektir
Fizikçi ve fütürist Prof. Michio Kaku, zekânın IQ ile ilgisi
olmadığını, geleceği öngörerek buna göre plan yapanların başarılı olacağını, başarılı insanların 10-20 yıl sonrasını düşündüğünü söylüyor.
Kaku’ya göre zekâ, IQ ya da babanızın zenginliği ile ilgili
değildir. Zekâ; geleceği görmek, geleceği tasarlamak demektir.
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İnsanları hayvanlardan ayırt eden budur. Hayvanlar şu anda
yaşar, yarını anlayamaz. Başarılı ve zeki insanlar; 10 yıl, 20 yıl
sonrasını düşünür. Başarılı olmayan kısa vadeli düşünür.
Zekânın evriminde birinci dalga, 1800’lerde buharın ve
lokomotifin keşfiydi. İkinci dalga, elektrik ve otomobilin icadı,
üçüncü dalga ise yüksek teknolojidir. Dördüncü dalga, yapay
zekâ, nano-teknoloji ve biyo-teknolojinin birleşmesi olacaktır.
Dünyanın en zeki insanı olarak tanınan fizikçi ve fütürist
Prof. Dr. Michio Kaku, Türkiye’yi fırlatma rampasındaki bir
rokete benzeterek “Üstelik bu roketin yakıtı hazır. Teknoloji
de var, akıllı, heyecanlı, öğrenmek isteyen genç bir nüfus da.
Sadece kıvılcım eksik! Bunun için de gençleri bilim insanı ve
girişimci olmaları için teşvik etmek, rol model olmak gerek!”
Rol modelinin Einstein olduğunu söyleyen Prof. Kaku’nun,
geleceğin eğitimi, bilgiye erişim, zekâ, geleceğin meslekleri gibi
konulardaki görüşleri şöyle:
“Öğrencileri 1950’li yıllar için eğitiyoruz ama biz o yıllarda yaşamıyoruz! Eğitim sistemi, öğrenci gelecekteki değişikliklere nasıl ayak uyduracak, bunu öğretmiyor. Bu sistemin değişmesi lazım! Gelecekte eğitim altüst olacak. Bilgiye
erişim sınırsız ve ücretsiz olacak. Eğitimle ezber bilgi değil,
prensipler ve kavramlar öğretilecek. Gelecekte de okul binaları olacak. İnsan doğasına aykırı öngörüler boş çıktı. ‘Ofislerde kâğıt olmayacak, şehirlerde insan olmayacak, okullarda
öğrenci olmayacak’ dediler. Ama bunların hepsi olacak. İnsan doğası 100 bin yıldır aynı. Bizim başka insanlarla ilişki
kurmaya ihtiyacımız var ve bunlar değişmeyecek. Öğrencilerin sosyalleşmeye ihtiyacı var. Eğitimle ezber bilgi değil,
prensipler ve kavramlar öğretilecek. Bilgiye erişim sınırsız
ve ücretsiz olacak. Bu sınırsız bilginin nasıl kullanılacağını
öğretecek olan ise öğretmen. Gelecekte öğretmen daha az
öğretecek, daha çok kılavuzluk edecek. Öğrenci, gözündeki
kontakt lensle bir göz kırpmasıyla her bilgiye anında erişecek. Geleceğin en büyük üniversitesi iCloud olacak. Bir ders
kaçırmak hiç sorun olmayacak.
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Başarı için iletişim
Günümüzde gençler, imkânları olmasa da MIT ya da Stanford’daki derslere internet sayesinde erişebiliyor. Ama e-eğitim alan
öğrencilerin yüzde 90’ı bir süre sonra bırakıyor. Çünkü ev ödevi
yok, değerlendirme yok, onlara kılavuzluk eden yok, yönlendirme
yok. Eğitimde başarı için iletişim, kişisel dokunma şarttır.

Diploma çok önemli
ABD’de yaşayanların üçte biri çok iyi durumda, üçte ikisi ise değil. İyi olan üçte birlik bölümün üniversite diplomaları
var. Gelecekte de diplomaları olan daha başarılı olacak, daha
yüksek maaş alacaklar. Bu yüzden gençlerin teknolojiyi daha
fazla öğrenmeleri, eğitimin önemini anlamaları gerek.

İnternete yasak olmaz!
Bazı aileler çocuklarının internette çok zaman geçirdiğini
söyleyerek yasak getirmek istiyorlar. Ben ‘hayır’ diyorum. Çünkü çocuğu bundan mahrum bırakırsanız sosyal olarak başarısız
olurlar. Hem eski yöntemle, yani diğer çocuklarla birlikte olmalı
ve kıskançlık, paylaşım, kavga gibi insanî duyguları yaşamalı.
Hem de sosyal medyayı öğrenmeli. Geçmişte avcıların kamp
ateşi neyse, bugünün Facebook’u da o! Facebook’da kamp ateşi
etrafında eğlenen avcılar gibiyiz.

10-16 yaş arasına dikkat!
Çocuğun bütün dünyası 10 yaşa kadar anne-babadır. 10
yaştan sonra başka şeyler de önem kazanmaya başlar. Ben teleskopla 10 yaşında tanıştım, bilim müzesine gittim, annem
ve babam dışında bir evren olduğunu fark ettim. Hepimiz doğuştan bilim adamıyız. “Neden Güneş parlıyor, nereden gelip,
nereye gidiyoruz?” diye sorarız. Ama bilime olan bu merak ve
ilgi 16 yaşında biter! Bunun iki nedeni var. İlki, akran baskısı…
Arkadaşlar, ‘neden bilimle uğraşmak yerine futbol oynamıyorsun, pop yıldızı olmak istemiyorsun’ diye sorarlar. İkincisi de
bilim ezbere dayalı ve sıkıcı olmaya başlar. Eğitimcilerin, 10-16
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yaş arasında çocuklara ilham vermesi, rol model olması gerekir.
Başarılı kişilerin hep rol modelleri vardır. Ya bir bilim insanı ya
da öğretmenleri onları teşvik edip heyecanlandırmıştır. Bu sağlanırsa bilime olan ilgileri hayat boyu devam eder. Einstein’in
bilime merakı, pusula ile başlamış.

Hangi meslekler kalacak?
Broker’lik, acentelik gibi kendini tekrarlayan işler robotlar
tarafından yapılacak. Ama çöpçülük, bahçıvanlık, polislik, inşaat işçiliği gibi meslekler gelecekte de hep olacak. Yaratıcılık,
hayal gücü, sağduyu gerektiren konularda robotlar çalışmayacak. Robot doktorlar, robot öğretmenler olacak. Örneğin, hastalandığınızda duvarınıza “ayna ayna; robot doktorla konuşmak
istiyorum” diyeceksiniz. Ama robot doktorlar da robot öğretmenler de sadece yardımcı olacak; asıl mesleği yapanların yerini alamayacak. Bunun üç nedeni var. Birincisi, robotlar gördüğünü algılayamaz. İkincisi, ortak bilinçleri yok. Örneğin, robot
anne çocuğundan yaşlı olduğunu bilmez. Üçüncüsü, insanlarla
etkileşimleri yok. Bu meslekleri insanlar yapacak.
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81
MUHAMMED ALİ (1942-2016)

“T

üm zamanların en iyi boksörü” unvanına sahip ağır
sıklet boks şampiyonudur. Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17
Haziran 1942’de Kentucky Louisville’de doğdu. 12 yaşındayken
boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası’nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960’ta Roma’da ağır hafif sıklette altın madalyayı alarak profesyonel lige
döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları’nda altın
madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 3 Haziran
2016’da öldü. IQ’su 78’dir.

Zekânın 12 Bileşeni
Zekâ, bilimin üzerinde en fazla durduğu ve bugüne dek en
fazla tartışılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz yıllarda
İngiliz Tıp Araştırmaları Konseyi’nin Cambridge’deki Bilişsellik ve Beyin Bilimi Bölümü’nden bir ekip, tartışmaların belli bir
çerçeve içinde yürütülmesi için, 20 yıllık deneyimlerine dayaDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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narak zekâ kavramına yeni bir bakış açısı getirdiler. Bu amaçla
beyindeki belli başlı merkezlerin işlevlerini temel alarak zekâyı
12 bileşene ayırdılar.
Tarih boyunca insanlar, zekâyı ölçmek için frenoloji13
gibi bilim dışı yollar da dâhil çeşitli yöntemlerden yararlandılar, fakat hepsinin bir noktadan sonra yetersiz kaldığı, ölçüm
yöntemlerinin bazı koşullarda hatalı sonuçlar verdiği anlaşıldı.
Kesin ve net sonuçlar veren boy veya kilo ölçümlerinin tersine, zekânın da dürüstlük, tutarlılık, iyimserlik gibi mutlak bir
ölçümü yoktur. Ancak bazı insanların diğerlerinden daha zeki
olduğunu anlamak zor değildir; tıpkı şişman insanı zayıf insanlardan kolayca ayırt ettiğimiz gibi...
Son yıllarda fiziksel yetenekleri ölçen testler gibi artık bilişsel yetenek farklılıklarının saptanması için de testler de geliştirilmiş durumda.

Zekâ 12 bileşenden oluşuyor
1. Görsel-uzamsal kısa süreli bellek
2. Uzamsal kısa süreli bellek
3. Odaklanmış dikkat
4. Zihinsel evirip çevirme
5. Görsel-uzamsal kısa süreli bellek+strateji
6. Birleştirerek, bağ kurarak öğrenme
7. Tümdengelimli muhakeme
8. Görsel-uzamsal işleme
9. Görsel dikkat
10. Sözel muhakeme
11. Sözel kısa süreli bellek
12.Planlama
13 Frenoloji: 1810’da Gall tarafından ortaya atılan teori. Buna göre, insanların
zihinsel yeteneklerinin, beynin belirli bölgelerinde toplandığı ve kafatasının
buna göre biçimlendiği, dolayısıyla kafatasının bu merkezleri örten kısımları da
ona göre şekillendiği ileri sürülmektedir. Bu bölgelerin incelenmesiyle bir kişinin
yeteneklerinin belirlenebileceği kabul edilmektedir.

208

Lütfi ŞAHİN

Hâlihazırda zekâ nasıl ölçülüyor?
Şu anda kullanılmakta olan zekâ testlerinin pek çoğu farklı zihinsel işlevleri toplu olarak ölçer. En yaygın kullanılanı IQ
testi (intelligence quotient-zekâ katsayısı) adı verilen testtir. Bu
test, bugün Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği’nden yararlanır. Bu
testte algılama, kelime dağarcığı ve aritmetik gibi alanları kapsayan, 90 dakika süren testlerden alınan sonuçlar bir araya getirilerek nihai IQ değeri elde edilir. Zekânın bu şekilde ölçülen
değerinin, iş ve okul performansı ile örtüştüğü gözleniyor. Bu
nedenle IQ bir insanın ne kadar akıllı olduğu hakkında en azından genel bir fikir edinmemizi sağlıyor diyebiliriz.

Zekâyı parçalara ayırma
Orijinal Wechsler testinin 1955 yılında basılmasından bu
yana, sistematik olarak zekâyı bileşenlerine ayırma girişimlerine sık sık rastlıyoruz. Bunun nedeni, birbirinden bağımsız bilişsel yeteneklerin bir araya getirilmesiyle elde edilen zekâ katsayısının mı, yoksa “genelleştirilmiş zekâ” denilen tek bir performans faktörünün mü zekâyı daha iyi temsil ettiği sorusuna
yanıt bulmaktı.
Matematiksel yeteneğe sahip kişilerin, sayısal dizileri daha
iyi akılda tutmak gibi işlerde de yetkin olduğunun anlaşılmasıyla genelleştirilmiş zekâ kavramı, doğdu. 1904 yılında psikolog
Charles Spearman, çeşitli bilişsel işlevlerin Spearman Faktörü
veya “g” olarak bilinen Genel Akıl Yeteneği’nin şemsiyesi altında toplanmış olduğunu ileri sürüyordu.

Genelleştirilmiş zekâ
Genelleştirilmiş zekâ konusundaki araştırmalar, bu kavramın, temel bilişsel performansın dışında kalan muhakeme stratejilerini kullanma yeteneğine dayandığına işaret ediyor. Örneğin, bir dizi rakamı akılda tutmaya dayanan kısa süreli bellek
testlerinde, zeki insanlar numaraları 2,4,6 veya 5,7,9 gibi birbiri
ile bağlantılı alt gruplara ayırma eğilimindedir. Bu tür stratejiler kısa süreli belleğin boyutunu genişletmek gibi bir amaç taşıDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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mazlar; fakat belleğin içeriğinin daha verimli bir şekilde düzenlemesinin yolunu açar.
Benzer bir muhakeme, görsel-uzamsal (visuospatial) bellek
için de geçerlidir. Bu bellek, geçici olarak nesneler ve mekânlar
ile ilgili bilginin depolanmasına ve işlemden geçirilmesine yarar. Örneğin, uzun bir diziyi alt gruplara bölmek (Chunking:
Bilgiyi daha iyi bilinen alt gruplar halinde organize etmek) satranç oyuncularının 100.000 konfigürasyonu ezberleyebilmesini
sağlar ve her bir hamleyi uzman olmayanlara göre daha iyi aklında tutabilmesinin yolunu açar.
Spearman’dan bir yüzyıl sonra bile genelleştirilmiş zekâ
üzerinde tartışmalar sonuçlanmış değil. Bu arada bazı psikologlar, ısrarla farklı zihinsel işlevleri yürütme yetenekleri arasında
bir korelâsyonun bulunmadığını ileri sürüyor.

20 yıllık araştırmaya dayanan test çözümleri
Şimdi İngiltere Cambridge’deki Tıp Araştırmaları Konseyi’nin Bilişsellik ve Beyin Bilimleri Bölümü’nden bir ekip
20 yıllık araştırmalarından elde ettikleri sonuçlara dayanarak,
zekânın en az sayıda test ile nasıl ölçülebileceğini araştırıyorlar. Burada amaç, test sayısını olabildiğince az tutmak, ölçülen
bilişsel yetenek sayısını en yüksek düzeye çıkartmak. Bu arada
beynin anatomisini de göz önünde bulunduran bilim insanları
serebral korteksin (Korteks kelimesi Latince “kabuk” kelimesinden gelir. Kalınlığı 2-6 mm arasındadır) belli başlı bölgeleri ile
bu yetenekler arasında bir ilişki kurmaya çabalıyor. Beynin bu
dış kabuğu yüksek zihinsel işlevlerden sorumludur. Belli başlı bölümleri frontal, temporal, oksipital, parietal ve serebellum
bölümlerdir. Cambridge’li bilim insanlarına göre zekâyı oluşturan 12 yapı taşı şöyle:

1. Görsel-uzamsal kısa süreli bellek
Hiç tanımadığınız bir çevrede yolunuzu bulmaya çalışırken
görsel-uzamsal belleğinizden yararlanırsınız. Zekânın bu bileşeni
günlük olarak yaptığımız pek çok işte bize yol gösterir. Araba kul210
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lanırken, diğer sürücülerin izleyeceği yol hakkında tahminlerde
bulunurken, arabayı nerede park ettiğinizi hatırlarken vb…
Bu, çevremizdeki nesnelerin konumları ile ilgili bilgiyi kısa
süreli belleğe depolama ve ihtiyacımız olduğunda geri çağırma konusundaki yeteneğimiz ile ilgilidir. Bu yeteneğin ne denli önemli
olduğu, buna sahip olmama durumunda yaşayacağımız kaosu düşündüğümüzde daha iyi anlaşılır. Atalarımız bu yetenekleri sayesinde yiyeceklerini depoladıkları yerleri, yaşadıkları mağarayı, bol
meyve veren ağaçları unutmama başarısını göstermişlerdi.
İlgili beyin bölgesi: İnsanlar, görsel-uzamsal kısa süreli
bellekleri ile ilgili işlere kalkıştıklarında, gözlerin birkaç cm arkasındaki ventrolateral frontal korteks bölgesinin, özellikle de
beynin sağ yarısının, beynin arka ve tepe bölgesindeki parietal
lobun faaliyeti artar.

2. Uzamsal kısa süreli bellek
100 daireli bir apartmanın bir odasında, içi altın dolu bir
kasanın saklanmış olduğunu ve sizin de bu kasanın peşinde olduğunuzu varsayın. En iyi strateji nedir?
Seçeneklerden biri, hazineyi gelişigüzel bir şekilde aramaktır. Ancak bu strateji kısa süreli bellek üzerinde büyük bir yük
oluşturur, çünkü ziyaret ettiğiniz her daireyi hatırlamak zorunda kalmak gerçekten çok zordur. Oysa doğru olanı aramayı bir
düzen içinde yürütmektir; bir dairedeki odaları tümüyle aramadan diğerine geçmezsiniz; ayrıca bir kattaki daireleri bitirmeden başka katları aramazsınız. Bu şekilde bulunduğunuz yerin
izini hiçbir zaman kaybetmezsiniz.
İlgili beyin bölgesi: Frontal lop bölgesi hasarlı kişiler, karmaşık ortamlarda belirli bir noktayı bulma konusunda büyük
sıkıntı yaşarlar. Bu da frontal lobun belleğin düzenlenmesiyle
ilgili olduğunu gösteriyor. Posterior parietal lop da frontal loba
destektir.

3. Odaklanmış dikkat
Bir sözcüğü okuduğunuz zaman, sözcüğün otomatik olarak kafanızda tekrar edildiğini duyarsınız. Bu, öğrenilmiş veya
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öncelikli tepkiye bir örnektir. Bu öyle bir temel tepkidir ki baskılanması neredeyse olanaksızdır. Baskılamaya kalktığınızda,
dikkat ve yoğunlaşma gerektirir. Bu ikisi de odaklanmış dikkatin temelini oluşturur.
Öğrenilmiş bir tepkiyi baskılama yeteneği Stroop Etkisi adı
verilen test ile ölçülür. Tipik bir Stroop Testi’nde amaç refleksin
yanıltılmasıdır. Örneğin “yeşil” sözcüğü kırmızı mürekkep ile
yazılır. Testi çözmeye çalışan kişi bu durumda, sözcüğü okuyacağı yerde mürekkebin renginin adını söyler.
İlgili beyin bölgesi: Bu oldukça karmaşık bir süreçtir, dolayısıyla beynin aynı anda farklı bölgeleri devreye girer. Örneğin sağ frontal korteksi hasarlı kişilerin bu testi çözerken zorluk
çektiği görülüyor.

4. Zihinde evirip çevirme
Yolunuzu bulmak için bir haritaya bakarken, gideceğiniz
yönü daha anlamlı kılmak için fiziksel olarak kendi yörüngenizde döner misiniz, yoksa dönme işlemini zihninizde yapabilir
misiniz? Zekânın bu bileşeni navigasyon ve nesneleri farklı açılardan görme yeteneği ile ilgilidir. Günlük yaşantımızda sıklıkla
kullanmak zorunda kaldığımız bir yetenektir. Örneğin evimizin
yolunu bulmak, tanıdık nesneleri alışılmadık pozisyonlarda tanımak gibi…
İlgili beyin bölgesi: Beynin arkasında ve tepesindeki superior parietal korteks bölgesi bu işlemle ilgilidir.

5. Görsel-uzamsal kısa süreli bellek+strateji
Bu yetenek, yalnızca görsel-uzamsal kısa süreli belleği değil, hedefin peşine düşmek için stratejiler geliştirmeyi ve uygulayabilmeyi de gerektirir.
İlgili beyin bölgesi: Birinci bileşenle aynıdır. Ancak daha
karmaşık bilgilerin depolanmasını ve bunlara ulaşmayı hızlandıran ve kısaltan stratejilerin geliştirilmesini gerektiren koşullarda, frontal lobun daha büyük bir bölgesi ve şakakların
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arkasındaki dorsolateral frontal korteks adı verilen parietal lop
devreye girer.

6. Birleştirerek, bağ kurarak öğrenme
İnsanları ve telefon numaralarını eşleştirmek gibi her gün
belleğimizdeki bilgiler arasında bağ kurarız. Bu işlem, bellekteki iki unsurun birleştirilmesine dayandığı için psikologlar bu
süreci bağ kurarak öğrenme olarak nitelendiriyor. Kısaca bu
yetenek birbiriyle ilgili kavramlar arasında bağ kurmayı sağlar.
İlgili beyin bölgesi: Eşleştirme; beyinde iki ağı harekete
geçirir. Parietal lop uzamsal bilgiyi işleme sokarken, temporal
lobların dış kısımları nesnelerin anımsanması ve kavranması ile
ilgilidir.

7- Dedüktif (Tümdengelimli) muhakeme
Bir dizi şekil arasında farklı olanın tespiti klasik bir muhakeme testidir. En basitinden 5 dairenin yanına kare geldiği
zaman yanıt basittir. Ancak şekillerdeki çeşitlilik arttıkça, farklı
olanı bulmak için aynı anda bilginin farklı yönlerinin değerlendirilmesi gerekebilir. Bu işleme tümdengelimli muhakeme adı
verilir.
İlgili beyin bölgesi: Bu yeteneği ölçen testler frontal lobların arka ve dış yüzeyinde kendine özgü bir hareketlilik şekli oluşturur. Son yapılan araştırmalara göre bu bölgeleri hasar
gören insanların farklılığı bulma konusunda çok büyük zorluk
çektiği gözlenmiş.

8. Görsel-uzamsal işleme
Atalarımız, hayatta kalma başarılarını, karmaşık bir çevrede önemli bir şekli saptama yeteneklerine borçludur. Bir aslanın
uzun otlar arasında size yavaşça yaklaştığını veya bir dalın üzerinde dolgun bir meyvenin sallanmakta olduğunu varsayın. Bu
süreçte zekânızın görsel-uzamsal işleme yeteneğini kullanırsınız.
Bu yetenek günümüzde de çok yararlıdır. Örneğin yanmakta
olan bir evde olduğunuzu ve kapıyı açıp kaçmak için anahtarınızı
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bulmak zorunda kaldığınızı varsayın. Bir taraftan alevler yaklaşmakta, siz ise diğer anahtarların arasında doğru anahtarı bulmaya çalışmaktasınız. İşte sizi kurtaracak olan bu yeteneğinizdir.
İlgili beyin bölgesi: Parietal korteks ve beynin arkasındaki
oksipital lobdaki yüksek görsel bölgeler bu işlemlerden sorumludur.

9. Görsel dikkat
“RESİMLER ARASINDAKİ FARKI BULUN” tarzı bulmacalara gazete ve dergilerde sıklıkla rastlarız. En genel şekliyle,
aynı görüntünün çok az farklı iki versiyonu yan yana konur ve
sizden aradaki farkları bulmanız istenir. Bu, karmaşık görüntüler üzerine dikkatinizi yoğunlaştırmanızı gerektiren algısal bir
iştir.
İlgili beyin bölgesi: Beynin arkasındaki ve en altındaki
görsel bölgeler bu işlerden sorumludur.

10. Sözel muhakeme
Size A’nın B’den büyük ve C’nin A’dan büyük olduğu söylenirse, sözel muhakemeniz size C’nin B’den büyük olduğunu
söyler. Bu yetenek, 1968 yılında Alan Baddeley tarafından geliştirilen Gramer Muhakeme Testi yardımı ile ölçülür.
İlgili beyin bölgesi: Muhakeme gerektiren işler dorsolateral frontal korteksi harekete geçirir. Bu bölge frontal lobun dış
yüzeyi üzerindedir.

11. Sözel kısa süreli bellek
Telefon ederken, aklınızda yeni bir numara tuttuğunuz
zaman bu yeteneğinizden yararlanırsınız. Bir miktar sözel bilgiyi, gerektiği sürece belleğinizde tutmaya yarayan bu yetenek,
avukatların, bürokratların ve elektronik eşya üreticilerinin kullanmaktan hoşlandıkları jargondan anlam çıkartmanıza da yardımcı olur.
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İlgili beyin bölgesi: Frontal korteksin özellikle sol yarıküresindeki ventrolateral bölgesi sorumludur. Ventrolateral frontal korteks, kısa süreli anıların kaydedilmesinde ve lazım olduğu zaman da geri çağrılmasında kritik bir rol oynar.

12. Planlama
Pek çok eylem, doğru sıra ve düzen içinde yapılmalıdır.
Pasta yapmak için önce içine koyacaklarınızı satın almalısınız;
alışverişe çıkarken cüzdanınızda para olup olmadığını kontrol
etmelisiniz; duvarları boyamadan önce delikleri kapatmalısınız.
Planlama yaparken son derece karmaşık bir bilişsel süreç
işbaşındadır. İlk önce hedefin başlangıç ve sonuç noktaları ile
ilgili bir düzenleme yaparsınız. Daha sonra bu iki noktayı birleştirmek için en uygun yolu bulup, olasılık hesaplarını yaparsınız. Bilişsel planlama insanları hayvanlardan ayıran son derece
gelişmiş bir yetenektir; hayvanların çok azının gerçek planlama
yaptıklarına ilişkin belge mevcuttur.
İlgili beyin bölgesi: Frontal lop planlama için en önemli bölgedir. 1930’lu yıllarda nöroşirurjist Wilder Penfield, kız
kardeşinin frontal lobundaki bir tümörü çıkarttı. Bu, kadının
davranışlarında çok büyük farklılıklara yol açtı. Örneğin bazı
yemekleri pişirmekle birlikte, tam bir öğünü planlayamıyordu.
Son yıllarda beyin taramaları, planlamanın beynin çeşitli bölgeleri arasında sağlam bir ağ olması gerektirdiğini gösteriyor. Bu
bölgelerin başında beynin tepe ve ortasındaki ilave motor alanı,
posterior parietal bölgeler ve beyincik geliyor.14

14 New Scientist, 30 Ekim 2010
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82
THOMAS ALVA EDISON

2

0. Yüzyılı, icatlarıyla büyük bir şekilde etkileyen Amerikalı
mucit ve iş adamıdır. Bazı icatları tamamen orijinal olmakla
birlikte eski icatların geliştirilmesi veya yönetimi altında çalışan yüzlerce işçiye aittir. Yine de Edison, elinde bulundurduğu
onun adını taşıyan Amerikan patentiyle tarihteki en önemli ve
en verimli mucitlerden biri olarak nitelendirilir. Patentlerinin
çoğu Amerika’nın haricinde Almanya, Fransa ve İngiltere onaylarına da sahiptir.
Thomas Alva Edison, Milan, Ohio’da doğdu. Yedi kardeşin en küçüğüdür. Babası Samuel “The Iron Shovel” Edison, Jr.
(1804–1896) (Kanada), annesi de Nancy Matthews Elliott (1810–
1871)dur. Kendisinin Hollandalı olduğu düşünülmektedir. Yedi
yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşti
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ve ilköğrenimine burada başladı; fakat başladıktan yaklaşık 4 ay
sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.
Bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarından elektrik akımı elde
etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu. Bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi.
12 yaşındayken bir trende dergi ve meyve satıyor, bir yandan da trenin yük vagonuna yerleştirdiği küçük bir baskı makinesi ile haftalık bir gazete basıyordu. Ama bir gün içinde kimyasal madde bulunan şeylerden biri kırılıp vagonda yangın çıkınca Edison hem trendeki işinden oldu hem de ömür boyu ağır
işitmesine yol açacak biçimde yaralandı. Daha sonra telgrafçılık
öğrenmeye karar veren Edison, 1863-1868 arasında ABD ve
Kanada’da birkaç telgrafhanede çalıştı. 1868 de bir atölye kurdu
ama yaptığı elektrikli kayıt aygıtının patentini satamayınca bir
yıl sonra parasız ve borçlu olarak Boston’dan New York’a gitti.
1880’lerde Fort Myers, Florida’dan bir arsa satın aldı ve
daha sonra burada kışları kalmak için kendine küçük bir ev inşa
ettirdi. Otomobil endüstrisinin büyük adamı Henry Ford yakın
bir zaman sonra Edison’un evinin birkaç yüz metre ötesine taşındı. Bu nedenle Edison ve Ford ölene dek arkadaş kaldılar. 24
Şubat 1886’da Edison, ikinci evliliğini 20 yaşındaki Mina Miller
ile gerçekleştirdi. Bu evliliğinden de üç çocuk sahibi oldu
1879’da Edison bir elektrik ampulü icat etti. Kömürleştirilmiş iplikten flamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kâğıt flamanda karar kıldı. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı.
Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Wilson
Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Ampul camdı ve içinde
kömürleştirilmiş bir flaman bulunuyordu. Swan, ampulün içindeki havayı boşalttı; çünkü havasız ortamda flaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek
Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurdular.
1883’te hayatının en büyük icadı olan Edison etkisi denen
olayı gerçekleştirdi; yani ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta elektron yayılmasını buldu. 1883’te bulduğu bu olay sıcak
katotlu tüplerin temelini oluşturdu. Daha sonra akkor lambaDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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nın üretimini geliştirmeyi başardı. Bu da ampulün halk arasında yaygınlaşmasını sağladı.
New York’da Pearl Caddesi’ndeki ilk laboratuarında akkor lambası için pazar aramakla meşgul olan Thomas Edison’a
rastladığı zaman Nikola Tesla, gençlik heyecanıyla, kendisinin
bulduğu alternatif akım sisteminin açıklamasını yaptı. Edison,
“Sen teori üzerinde vaktini harcıyorsun.” dedi.
Tesla, Edison’a çalışmalarından ve alternatif akım planından bahseder. Edison alternatif akımla fazla ilgilenmez ve Tesla’ya bir görev verir.
Tesla, Edison tarafından kendisine verilen görevi her ne
kadar sevmemiş olsa da Edison’un kendisine 50.000 dolar vereceğini öğrenince görevi birkaç ay içinde tamamlar. Doğru akım
santralindeki sorunları çözmüştür. Edison’un kendisine söz verdiği ücreti talep ettiğinde, Edison şaşırmış bir şekilde “tam bir
Amerikalı gibi düşünmeye başladığında Amerikan şakalarından
da anlayabileceğini” söyler ve bir ücret ödemez. Tesla derhal istifa
eder. Kısa süren birlikte çalışma dönemini, uzun süreli bir rekabet izleyecektir. Hatta 1912’de Nikola Tesla ve Thomas Edison’un
40.000 dolarlık Nobel Ödülü’nü paylaşmaya seçildikleri açıklandıktan sonra Nikola Tesla, bu ödülü reddettiğini açıkladı.
Elektrik mühendisi William Joseph Hammer, 1879 Aralık’ında Edison’un laboratuar asistanı olarak görevine başlamıştır. Telefon, fonograf, elektrikli tren, demir madeni ayıracı,
elektrikli aydınlatma ve diğer birçok icatta büyük katkılarda bulunmuştur. Hammer’ı özel kılansa elektrik ampulünün icadındaki ve bu aletin geliştirme ve testleri sırasındaki çalışmalarıdır.
Hummer, 1880’de Edison’un lamba çalışmalarının şef mühendisi olmuş, bu mevkiideki ilk yılında Francis Robbins Upton’ın
genel müdürlüğünü yaptığı fabrika 50.000 ampul üretmiştir.
Edison’a göre Hammer elektrik ampulünün bir öncüsüdür.
1000’e yakın patenti bulunmaktadır.
Thomas Edison, 18 Ekim 1931 tarihinde New Jersey’de,
West Orange’da, Llewellyn Park’da bulunan Glenmont’daki
evinde diyabet komplikasyonları nedeniyle öldü. Edison evinin
arkasında gömülmüştür. Ölümünün anısına, yaşadığı kentte 1
dakikalığına ışıklar söndürülmüştür.
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83
FATİH SULTAN MEHMED

F

atih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432’de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne’de, Sultan II. Murad’ın
Hüma Hatun’dan olan oğlu olarak dünyaya geldi. Mehmed, iki
yaşına kadar Edirne’de kaldıktan sonra 1434’te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed’in Rum Sancakbeyi olduğu Amasya’ya gönderildi.
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Burada ağabeyi Ahmed’in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed
altı yaşında Rum Sancakbeyi oldu (İnalcık’a göre şüpheli). Diğer
ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa’da Saruhan sancakbeyi oldu.
İki yıl sonra babaları II. Murad’ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan Sancakbeyi oldu.
Mehmed’in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi.
Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmed’in eğitilmesi kolay olmadı. Şehzade Mehmed’in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı.
Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve
saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu.
Bu durum Şehzade Mehmed’e çok-kültürlülük kazandırmıştır.
Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed’in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap
harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed’in Arapça
ve Farsçanın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu
dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.
12 yaşında Osmanlı tahtına çıkan Fatih Sultan Mehmet,
Edirne’ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı
Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Papa, Hıristiyanlan yeni bir sefer için harekete geçirdi. Sadrazam Çandarlı Halil
Paşa’nın fetih harekâtını durdurarak barışçı bir politika izlemesi
nedeniyle, akıncılar akından kaldı, bu yüzden Anadolu ve Rumeli’de ele geçirilen bazı yerler, eski devletlere geri verildi. Çocuk
yaşta bir şehzadenin padişah olması da yadırgandığından, her
yandan ayaklanma ve baş kaldırmalar birden ortaya çıkıverdi.
Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık
burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Fatih Sultan Mehmed
okumayı çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden
tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun
bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.
Fatih Sultan Mehmed, 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve
bizzat 25 sefere katıldı. Sınırları Tuna’dan Kızılırmak’a kadar geniş220
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leyen devletinin başşehri olarak İstanbul’u almak ve Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi. İstanbul’u almak için Boğaz’a hâkim olmanın şart olduğunu bilen Sultan Mehmed, 1452’de Boğazkesen Hisarı dediği Rumelihisarı’nı inşa ettirdi.
Karşısında Yıldırım’ın inşa ettirdiği Anadoluhisarı yükseliyordu ve
artık Osmanlının izni olmadan Boğaz’ı geçmek mümkün değildi.
Planı sezen İmparator zor durumdaydı. Bizanslılar parlayan ateşlerine ve Hz. Meryem’e güveniyorlardı. Ancak 1453 şubatında Edirne’den yola çıkan toplar 5 Nisan’da İstanbul önlerine geldi. 6 Nisan’da muhasara başladı. 53 gün süren muhasara
sırasında Fatih’in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı.
Muhasaranın 53. Günü Hz. Peygamber’in müjdelediği fetih 29
Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul’a girdi. Ayasofya’ya
sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve İslâm hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese
temel hak ve hürriyetleri tanındı.
İstanbu’lu fetheden Sultan Mehmed, 1100 yıl hüküm süren
Doğu Roma İmparatorluğu’nu ortadan kaldırdı ve Fatih unvanını aldı. Fethin hemen ardından Fatih Sultan Mehmed, şehrin
onarımına başladı. Fatih, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi hahambaşı bulunmasına izin verdi.
6 Ocak 1454’te Yorgo Skolaris’i yeni Ortodoks patriği olarak
atadı. Ayasofya, camiye çevrildiğinden patrikliğe resmî makam
yeri olarak Havariyun Kilisesi verildi. Şehirdeki Yahudilerin hahambaşı olarak Moşe Kapsali atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Hovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı.
Fatih Sultan Mehmed, Theodosius Forumu’nun olduğu yerde ilk sarayının inşasını başlattı. Daha sonraki yıllarda ise Sarayburnu’nda Topkapı Sarayı’nı inşa ettirdi. Fatih 1481’de, Anadolu’ya
doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3
Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkâr Çayırı’ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih
Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam
olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutmuş ve kimseye söylememiştir.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

M

eşhur bir Alman bestecisi olan Beethoven, 1770 yılında
Almanya’nın Bonn şehrinde doğdu. Yoksul bir ailenin
çocuğu olması nedeni ile yeteneğinin gerektirdiği eğitimi alamamış, ancak kendi kendisini yetiştirmeyi başarmıştır.
Babası, saray müzisyenliği yaparak hayatını kazanmasına
rağmen, alkole olan düşkünlüğüne yenik düşmüştür. Annesi ise
saray hizmetçiliği yapmakta idi. Beethoven, ilk müzik eğitimini
henüz dört yaşında iken babasından almıştır. Babası, Beethoven’e verdiği eğitimler sırasında oğlundaki yeteneği fark ederek,
onu zorla bu yönde eğitmek istemiştir. Babasından aldığı müzik
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eğitimi ile küçük yaşta aile bütçesine katkı sağlamaya başlamıştır. 1779 yılında, Christian Gottlob Neefe ile çalışmaya başlamıştır. Küçük yaşta sürekli kendisini geliştiren Beethoven, 1783
yılında ilk bestesini yapmıştır. 1783 yılında yaptığı ilk bestesini
Neefe’nin yardımı ile Dressler’in Marşı üzerine “Çeşitlemeler”
olarak yayınlamıştır. 1787 yılında hocasının yardımı ile Mozart’a öğrenci olabilmek için Viyana’ya gitmiştir.
Mozart’tan aldığı eğitimler ile yeteneğine yetenek katan
Beethoven için Mozart; “Bu çocuğa iyi bakın; onu bir gün tüm
dünya tanıyacak” diyerek, Beethoven’de gördüğü ışığı vurgulamıştır. Fakat Mozart’ın yanında çok kalamadan annesinin
ölümü üzerine, Bonn kentine geri dönmek zorunda kalmıştır.
Döndükten sonra, dört yıl Kont Walstein hizmetinde viyole çalmıştır. 1789 Fransız Devrimi sırasında 19 yaşında yakışıklı ve
genç bir delikanlı olan Beethoven, Fransa’da olmamasına rağmen yaptığı bestelerini özgürlük idealleri üzerine yapmıştır.
Daha sonra Viyana’ya dönen Beethoven, hayatının geri kalan kısmını burada yaşamıştır. Viyana ‘da piyanist ve öğretmen
olarak adını duyurmaya başlayan Beethoven, kısa sürede istediği üne kavuşarak saraylarda asilzadelerin öğretmeni olarak
görev yapmaya başladı. 1795 yılında halka açılmaya başlamıştır.
1800 yıllarında başlayan rahatsızlığı ile 1808 yılına kadar birçok
konser vermesine rağmen, 1808 yılında geçirdiği kulak rahatsızlığı onu 1819 yılında tamamen sağır etmesi nedeni ile konser veremez olmuştur. Bu tarihten itibaren hayatını insanlar ile
kurduğu diyalogları yazışarak yapmaya başlamıştır. Beethoven,
bestelediği senfonilerini yaptığı dönemde de sağır olması onun
ne kadar yetenekli olduğunun göstergesidir. Beethoven hayatı
boyunca yaşadığı aşklara rağmen hiç evlilik yapmamıştır. Beethoven, Türklerin (Osmanlı) Türklere bir müziğini en fazla benimseyen kişilerden biridir. Mehter Marşı ona çok fazla ilham
vermiştir. Beethoven bu saygı üzerine marş yazmıştır.
1825 yılından itibaren sağlığı iyiden iyiye bozulan Beethoven, müzmin bir karaciğer hastalığı olan siroza yakalanmış,
ardından da akciğer iltihaplanması nedeni ile tamamen kötüleşmiştir. Arka arkaya yapılan ameliyatlara rağmen eski sağlığına
kavuşamayan Beethoven, ardında bıraktığı sayısız besteleri ile
1827 yılında Viyana da vefat etmiştir.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

M

ozart, (d. 27 Ocak 1756 Salzburg, Avusturya - ö. 5 Aralık
1791 Viyana) Avusturya’nın Salzburg kentinde 27 Ocak
1756 tarihinde dünyaya gelmiştir. İnsanlık tarihinde ender görülen yeteneklerinden biridir. Albert Schweizer, Mozart için
“gerçek dehalar göklere uzanır, Mozart ise gökten inmiştir” der.
Bu söz, Mozart’ın özel bir yetenekle ve güçle yeryüzüne geldiğini gösterir.
Babası Leopold Mozart (1719-1787) döneminin değerli
keman ve bestecilerindendir. Mozart’ın yetişmesinde ve özen224
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le eğitilmesinde babasının payı büyüktür. Wolfgang Amedeus
Mozart, gelmiş geçmiş en parlak harika çocuktur. Üç yaşında
klavsen çalar. Henüz üç yaşındayken, ablası Marie Anna’nın
klavsen derslerine büyük ilgi gösterince, babası ona müzik
dersleri vermeye başlamıştır. Dört yaşındayken klavsende üçlü
aralıklarla beste denemeleri yaptığı söylenir. Babasından dersler
alan Mozart, 15 ay gibi kısa bir sürede iyi bir klavsen çalgıcısı
olmuştur. Beş yaşında ilk “menuet”ini besteler. Dokuz yaşında
senfonilerin sahibidir. Ablası ile birlikte çeşitli yörelerde verdikleri konserler, herkesin büyük ilgisini çeker.
Leopold Mozart, çocuklarının müzik dehalarını sergilemek
üzere Avrupa’nın çeşitli merkezlerine geziler düzenlemiştir. Gezilerin ilk durağı Münih ve Viyanadır. Sonra Fransa, İngiltere, Hollanda ve İtalya... Bütün bu merkezlerde Mozart değişik
insanlar tanır, bestecilerle tanışır, o çevrenin müziğini dinler.
Böylece ilerdeki üslubunu oluştururken bu ülkelerin stillerini
biriktirip kendi süzgecinden geçirecektir.
1780 yılında, Mozart’ın ilk büyük operası İdomeneo Münih’te oynanır. Ertesi yıl patronu Prens Başpiskopos Colloredo
ile Viyana’yı ziyaret eder. Salzburg’a geri döndüklerinde, opera şefi olan Mozart, isyanını arttırır ve başpiskoposun müzik
işleriyle ilgilenmek istemez. Bu düşüncelerini söylemesiyle de
başpiskopos desteğini çeker. Mozart bundan sonra, aristokrasinin ilgisiyle özgür olarak Viyana’da müziğini geliştirmek için
yerleşir. Bu bir nebze de Türk tarih i için önem taşır. Türklerin
Avrupa’da moda olduğu o yıllarda, Mehter ritminden esinlenen
Mozart, 11 numaralı La Majör Piyano Sonatı’nın (K. 311) 3.
bölümünde “Ronda alla Turca” (Türk Marşı)’nı besteler. Ayrıca
Viyana’da Türk elçinin kızı Zaide için adına opera besteler.
4 Ağustos 1782’de, babasının istememesine rağmen Constanze Weber (d. 1763 - ö. 1842) ile evlenir. Constanze’nin babası Fridolin Weber, Carl Maria von Weber’in Franz Anton Weber’den üvey kardeşidir. 6 çocukları olmasına rağmen, sadece 2
tanesi çocukluktan sonra yaşar: Carl Thomas Mozart (d. 1784
- ö. 1858) ve Franz Xaver Wolfgang Mozart (d. 1791 - ö. 1844)
(daha sonra küçük bir bestekâr olmuştur). İki çocuğu da evlenDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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memiş, yetişkinliğe erişebilen çocuğu olmamıştır. Carl’ın Constanza isminde bir kızı olur, o da 1833’de çocukken ölür.
1782 yılı Mozart’ın kariyeri için verimli bir yıldır. Operası (Saraydan Kız Kaçırma - (Die Entführung aus dem Serail))
müthiş bir başarıya ulaşır. Bu operasında bahsedilen saray, Topkapı Sarayı olmayıp, Akdeniz kıyılarında bir yazlık saraydır yani
yazlık köşktür. Opera, Türklerin bulunduğu Osmanlı ülkelerinde geçmektedir. Selim Paşa’nın ve harem ağası Osman’ın tutsağı
olan Konstanze ve İngiliz hizmetkârı Blonde’yi, Konstanze’nin
nişanlısı bir İspanyol soylusu olan Belmonto kaçırmaya çalışır.
En sonunda da Selim Paşa Belmont ve Konstanze’nin birleşmesine razı olur. Ardından konserlere çıkan Mozart, kendi piyano
konçertolarının yönetmenliğinin yanı sıra, solo olarak da enstrümanlar çalar.
1782 ve 1783 yılları arasında, Mozart, Johann Sebastian
Bach ve George Frideric Handel’in eserlerine sahip olan Baron
Gottfried van Swieten sayesinde bu bestekârlara, aşinalık kazanır. Mozart’ın bu eserler üzerindeki çalışmaları, Barok tarzında
yeni bir müzik stili ve dili yaratılmasını sağlar. Sihirli Flüt (Die
Zauberflöte) bu örneklerden biridir ve finali de 41. Senfoni’dir.
Mozart, müzik tarihinin dahi çocuğu olarak tanınır. Çağlar
boyu üstünlüğü tartışılmamış eşsiz bir bestecidir. Yansıttığı dönemde, Wolfgang Amadeus Mozart kadar adından söz ettirmiş,
üstüne pek çok yazı yazılmış, film ve tiyatro konusu hâline dönüşmüş başka besteci daha yoktur.
Mozart, kısacık yaşamına sığdırdığı 600’den fazla yapıtla
insanlığa kocaman bir hazine sunmuştur. Nüktesi, çocuksu coşkusu, yalınlığı, hemen dinleyiciyi kavrayıveren tılsımı tüm çocuksuluğunun ardındaki derin düşüncesi, onu nice besteciden
ayrıcalıklı kılar. Mozart, insan doğasını acımasızca eleştiren bir
ruhbilimci olarak nitelendirilmiştir. İnsanoğlunun kalbindeki
sevgiyi en duyarlı biçimde işleyen, sonraki kuşaklara bir sevgi
kozası bırakan bir bestecidir o. Hayatında birçok olumsuzlukları da yaşamış olmasına rağmen bu yönünü hiçbir zaman müziğine yansıtmamıştır.
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86
GELENBEVÎ İSMAİL EFENDİ

1

730 yılında şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan
Gelenbevî İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Asıl adı İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha
çok Gelenbevî adıyla ün kazanmıştır.
Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a
gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Müderrislik
sınavını kazanarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.
Gelenbevî, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamid Paşa ve Kaptan-ı Derya
Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan
Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn’a altmış kuruşla matematik
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öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönden bir rahatlık getirdi.
Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: “Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine
Gelenbevî’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelenbevî bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek
gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevî’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir.”
Gelenbevî, Türkçe ve Arapça olmak üzere 30’dan fazla eser
bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevî İsmail
Efendi’dir. Ayrıca İstanbul Fatih’te adını taşıyan Gelenbevî Anadolu Lisesi bulunmaktadır.
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HALİL İNALCIK

(26 Mayıs 1916, İstanbul - 25 Temmuz 2016, Ankara), Türk
tarih profesörü.
Eserleriyle Osmanlı-Türk tarihine hem siyasî ve ekonomik
konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal
katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Tüm Balkan dillerine
ve Arapça’ya çevrilmiş olan “The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600” ve “An Economic and Social History of the
Otoman Empire” gibi kitapları dünya üniversitelerinde başlıca
ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Tarih alanındaki üstün çalışmaları ve yetiştirdiği öğrenciler sebebiyle Şeyh-ûl Müverrihin (Tarihçilerin şeyhi) ve Tarihçilerin Kutbu gibi isimlerle de
anılmıştır. İnalcık, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya
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Fakültesi’nde 32 yıl hizmet verdikten sonra 1972 yılında Chicago Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü, 1993 yılında
Bilkent Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nü kurmuştur.
1916’da İstanbul’da dünyaya gelen Halil İnalcık’ın babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey, annesi Ayşe
Bahriye Hanım’dır. Ailesi, 1924 yılında Ankara’ya yerleşti.
1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi’nde, bir yıl Sivas
Muallim Mektebi’ne devam etti. Orta tahsilini 1931’de Ankara’da Gazi Muallim Mektebi’nde tamamladıktan sonra Balıkesir
Necati Bey Muallim Mektebi’nde lise tahsiline devam etti. 1936
yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Yeni Çağ Tarihi bölümünde yüksek öğrenimine başladı. 1940
yılında mezun olduktan sonra fakültede asistan olarak kaldı.
1942 yılında “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora
tezini verdi. 1943’te Viyana’dan “Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” başlıklı teziyle doçentliğe atandı.
1945’te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Şevkiye
Işıl Hanım’la evlendi. Bu evlilikten kızı Günhan dünyaya geldi.
Uzun yıllar aynı fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren İnalcık, 1947’de Türk Tarih Kurumu (TTK)
üyeliğine seçildi. 1949’da İngiltere’ye giderek British Museum’da
Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı ve Calendar of State Papers
serisinde Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı. Public Record
Office’te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kaynak taraması yaptı.
1951 yılında Türkiye’ye döndü.
1951’in yazında Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerine çalışmaya
başladı. Girişimleri sonucu siciller, Topkapı Sarayı’ndaki atölyede ciltlenip temizlenerek tekrar Bursa’ya gönderildi. İnalcık,
Haziran 1952’te “Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım
Hanlığı İşbirliği” teziyle profesörlük unvanı aldı.
Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972 Ankara Üniversitesi’nden emekli olarak Chicago Üniversitesinde
Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. 1973 yılında kitabı The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 yayımlandı.
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İnalcık, Osmanlı/Türk tarihi araştırmalarının ortaya koyduğu yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılması için “International Association for Social and Economic
History of Turkey” adlı uluslararası bir birlik kurdu, ilk 1977’de
Hacettepe Üniversitesi’nde olmak üzere 11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük etti.
1986 yılında Chicago Üniversitesinden de emekliye ayrıldı
ve 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Tarih Bölümünü kurdu.
23 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümü’nde
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi.
2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Halil İnalcık Center
for Ottoman Studies adlı bir merkez kurdu. Halil İnalcık, yıllardan beri çeşitli arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, 1000’den fazla ayrıbasımı ve diğer materyalleri bu merkeze bağışlamıştır.
İnalcık, çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve
İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken
Cambridge’de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı
arasında gösterilmiştir.
Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı “Tarihçilerin Kutbu Halil
İnalcık” kitabı adlı söyleşi kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 2005 yılında yayımlanmıştır.
Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da vefat
etmiştir ve İstanbul’a Osmanlı İmparatorluğu döneminde protokol mezarlığı olan Fatih Camii haziresine defnedilmiştir.
Başlıca eserleri:
The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1974.
Studies in Ottoman social and economic history, London,
1985.
The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington, 1993.
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Süleyman the second and his time, Istanbul, 1993.
An Economic and Social History of the Ottoman Empire
(Donald Quataert ile birlikte), Cambridge, 1994.
From empire to republic: essays on Ottoman and Turkish
social history, Istanbul, 1995.
Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge,
1995.
History of Humanity (editor, Peter Burke ile birlikte), 1999.
Ottoman Civilization (Gunsel Renda ile birlikte), Ankara,
2003.
Essays in Ottoman History, Eren Yayıncılık.
Makaleler 1: Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2005.
Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954.
Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 2000.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt
1 /1300-1600, Eren Yayıncılık, Prof. Dr. Donald Quataert ile, 2001.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi
Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004.
Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık.
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2003.
Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık.
ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager (çeviri) Doğu Batı Yayınları, 2005.
Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003.
Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile).
Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınınları, 1.Baskı: Temmuz 2007 - 2.Baskı: Aralık 2007.
Devlet-i Aliyye, 2009.
Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak
Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu
(Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler
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Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler, İş
Bankası Kültür Yayınları, 2011.
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı
Osmanlılar, 2010.
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, 2011.
Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları, 2013.
Devlet-i ‘Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
Ödülleri:
1986 İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Ödülü
1991 T.C. Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalya ve
Diploması
1993 Sedat Simavi Vakfı ödülü: Sosyal Bilim alanında yılın
en iyi eseri: Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayınevi
1995 Titulesco Medal of High Service, Romanya Büyükelçiliği, Ankara
1998 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ödülü.
2002 T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
2002 The “2002 Soranos Friendship-Award 2002
Fahri doktoraları:
1986 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
1987 Atina Üniversitesi, Atina
1992 Selçuk Üniversitesi, Konya
1993 Hebrew University of Jerusalem, Kudüs
1993 University of Bucharest, Bükreş
1995 Uludağ Üniversitesi, Bursa
1986 Chicago Üniversitesi Emeritus Profesörlü
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88
KAŞGARLI MAHMUD

K

aşgarlı Mahmud, Divânu Lügati’t-Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. 1008 yılında Kaşgar’da dünyaya geldi. Hamirler diye çağrıldığını, bunun Oğuzların Emir (Arapça:
) demelerinden kaynak) yerine “Hemir’” (Arapça:
landığından bahsetmektedir. Kendisinin verdiği bu bilgilerden,
Türk tarihinin önemli devletlerinden birisi olan Karahanlı Devleti’nin hanedan sülalesine mensup olduğu anlaşılmaktadır.
Başka araştırmalara göre Batı Karahanlı hakanlarından
Buğrahan Muhammet Yağan Tekin (Bogra Yagan Tégin)’in torunu ve Şehzade Hüseyin Emir Tekin’in oğludur. Yağan Tekin,
18 aylık kısa Hakanlık döneminden sonra tahtı kendi isteği
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ile Kaşgarlı Mahmud’un babası Hüseyin Emir Tekin (Hüseyin
Çağrı Tégin)’e devretmek istemiştir.
Kaşgarlı Mahmud, dönemin bütün klasik ilimlerini tahsil
etti. Arapça ve Farsça öğrendi. Saciye ve Hamidiye Medreseleri’nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili tetkikatına
vakfetmiştir. Bu amaçla Orta Asya’yı boydan boya kat ederek
Anadolu’ya oradan da Bağdat’a gitmiş, 15 yıl boyunca Türklerin
yaşadığı bütün illeri, şehirleri, obaları, dağları ve çölleri dolaşmıştır.
Bu seyahatler inceleme amaçlı idi. Türklerin örf ve âdetlerini mahallinde araştırdı. Gezileri sırasında, anadili Türkçenin
Hakaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiğil, Kepenek şivelerini de öğrendi.
Kaşgarlı Mahmut 1057’de Kaşgar’dan ayrılarak Bağdat’a
yerleşti. Kitabında belirttiğine göre, ailesi Kaşgar’dan Irak’a göç
etmişti. Melikşah’ın (1072-1092) eşi Terken Hatun’un maiyetinde pek çok Kaşgarlı, bu dönemde Irak’a gelmişti. Mahmut’un
ailesinin de bunlarla birlikte gelmiş oldukları düşünülebilir. O
sıralarda Irak, İslâm Dünyası’nın en önemli kültür merkezlerinden biri idi. Bu nedenle bilimle uğraşanların buraya gelmek istemeleri doğaldı. Ayrıca Bağdat bu dönemde Türk nüfuzu altına
girmiş ve halifeleri ayakta tutan da buradaki Türklerdi.
Divânu Lügati’t-Türk isimli, dünyaca bilinen eserini, 1072
yılında Bağdat’ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde
dört defa baştan sona gözden geçirerek 1076’da son şeklini verdi. 1077 Ocak ayında eserine son halini verdi. Eserini Abbasi
Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a
sunmuştur. Kitabın tek yazması olan nüsha, bugün İstanbul’da
Millet Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir.
Kaşgarlı Mahmud’un, Kitabu Cevahirü’n Nahv Fi Lugati’t
Türk adlı bir eser daha kaleme aldığı biliniyor. Türk dilinin ilk
gramer kitabının nerede ve nasıl kaybolduğu belirlenememiştir.
Bu eser, günümüze ulaşmamıştır.
Kaşgarlı Mahmut, 1080 yılında Kaşgar’a döndü. O artık, ülkesinin önde gelen bir bilim adamı idi. Adına izafeten, MahmuDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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diye Medresesi denilen binada dersler vermeye başladı. Binlerce
öğrenci yetiştirdi.
Mahmud, 1105 yılında, 97 yaşında iken fani hayata veda
etti. Naaşı; ders verdiği Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. Burası, Kaşgar şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Opal köyünde, etrafı kavak, çınar ve söğüt ağaçlarıyla çevrili bir tepedir.
Ölümünden sonra öğrencileri tarafından inşa edilen türbe, günümüze kadar dört defa yenilendi.
Türbede, Kaşgarlı Mahmud’un sandukasının bulunduğu
bir oda, Kur’an okumak için bir salon ve müze bölümü bulunuyor. Müzede değerli âlimin kitap ve makaleleri, el yazması ve
basma Kur’anlar ile bazı eşyaları var. Müzenin duvarında, Doğu
Türkistanlı bir ressam tarafından büyük boyda yapılmış, Kaşgarlı Mahmud’u çalışırken gösteren temsilî bir resim yer alıyor.
Müzede ayrıca Uygurların Budizm inancını yaşadıkları dönemlere ait eşyalar göze çarpıyor. Bu eşyaların, arkeolojik kazılarda
elde edildiği belirtiliyor. Karahanlılar dönemine ait çeşitli madenî para ve süs eşyaları, müzede sergilenen malzemeler arasında dikkat çekiyor. Türbenin iç ve dış duvarları ile oda ve salonların tavanları, Uygur sanatının süsleme unsurlarıyla bezenmiş.
Süslemeler, ahşap tavanda eşsiz bir ihtişam oluşturuyor.
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89
KÂTİP ÇELEBİ

K

âtip Çelebi, 1609’da İstanbul’da doğdu. Babasının adı Abdullah’dı. Babası, Osmanlı devlet ve siyaset adamlarının
yetiştirildiği Enderun kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir
askerdir. Kâtip Çelebi’nin asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır.
Ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip
Çelebi lakabı ile tanındı. Diğer lakabı ise Hacı Halife’dir. Hacca
gittiği ve uzman memur (halife) olduğundan ötürü bu lakap ile
de anılmıştır.
Altı yaşına geldiğinde, ilk eğitimini almak için babası tarafından görevlendirilen İmam İsa Halife El-Kırımî’den Kur’an
okumayı, tecvid kurallarından Mukaddime-i Cezeriyye’yi ve
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namazın şartlarını öğrendi. Devrin âdeti üzerine, öğrendiklerini Mesih Paşa Darülkurrası’nda ezbere dinletti. Zekeriyya Ali
İbrahim Efendi ile Nefes-zâde’den ders gördü, Kur’an’ı yarısına
kadar ezberleyerek, aynı Darülkurrâ’da okudu. İlyas Hoca’dan
tasrif (anlatılan bir kavramı farklı yollardan yeniden anlatmak)
ve avâmil (Arapça kelime sonlarının okunmasını öğreten bir bilim dalı ve aynı adla anılan kitap) öğrendi.
Böğrü Ahmet Çelebi adlı hattattan yazı dersleri aldı. On
dört yaşına geldiğinde, babasının aylığından 14 dirhem harçlık bağlanılarak, babasının yanında Anadolu Muhasebesi Kalemi’nde şakird (stajyer) olarak devlet görevine başladı (1622-23
yılları). Bu ofisteki halifelerin (uzman memur) birinden hesap-muhasebe sistemini, Erkam adı verilen yazışma kurallarını
ve dönemin devlet belgelerinde kullanılan Siyakat yazısını öğrendi.
1624 yılında Abaza Mehmed Paşa İsyanı’nı bastırmak amacıyla hazırlanan ordunun defterlerini tutan birimde (Silâhdar
Alayı) yer alarak, babası ile birlikte Tercan seferine katıldı.
Kayseri yakınlarında Abaza Mehmed Paşa birlikleri ile yapılan
savaşa (7 Eylül 1624) tanıklık etti. Eseri Fezleke’de bu seferin
ayrıntılarını ve anılarını bildirmektedir. Ordu ile birlikte Musul’a geldiklerinde (Ağustos - Eylül 1626) babası vefat etti ve
Cami-i Kebir Mezarlığı’na defnedildi. Babasının vefatından bir
ay sonra, aynı sefer kuvvetinde görev yaptıkları amcası da, Nusaybin - Cerahlu bölgesinde öldü. Kâtip Çelebi bunun üzerine
orduda görev yapan başka bir akrabası ile birlikte Diyarbakır’a
geldi. Diyarbakır’da kaldığı sırada, babasının arkadaşlarından
Mehmed Halife adlı bir yüksek bürokrat tarafından Süvari Mukabelesi’ne tayin edilerek İstanbul’a döndü (1627-1628). Burada
Kâdızâde’nin derslerini takip etmeye başladı. Aynı yıl içinde Erzurum kuşatmasına katıldı. Erzurum’dan Tokat’a dönüş yolunda, kış mevsiminin bastırması sebebiyle orduyla birlikte büyük
zorluklar yaşadı.
1630’da Hüsrev Paşa’nın maiyetinde bulunarak, Hamedan
ve Bağdat seferine katıldı. Kâtip Çelebi bu seferle ilgili olarak,
Cihannüma’da ve Fezleke’de uğradığı şehir ve bölgelerle birlikte,
ordu tarafından ele geçirilen şehir, kale ve menzillerin bilgilerini
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vermektedir. Bağdat Kuşatması’nda ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul’a dönerek Kâdızâde’nin derslerine
katıldı. Bu zaman aralığında, Kâdızâde’den Tefsir, İhya-i Ulûm,
Şerh-i Mevakıf, Dûrer ve Tarikat(Tarikat-ı Muhammediyye)
okudu. 1633-1635 Halep Seferi’nde hacca gitme fırsatı buldu.
Dönüşte bir kış Diyarbakır’da kalıp oradaki bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 senesinde IV. Murad ile Revan Seferi’ne
katıldı. On yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul’a döndü ve çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu.
1645’te Girit Seferi’ne katılması sayesinde haritaların nasıl
yapıldığını inceleme fırsatını buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak, üç
yıl devlette çalışmadı. Bu üç yıl içinde kimi öğrencilerine çeşitli
konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde sık sık hastalandığı için, tedavi çareleri bulmak amacıyla, çeşitli tıp kitaplarını
okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır.
Kâtib Çelebi 1657 yılında vefât etti. Mezarı, Vefa’dan Unkapanı’ndaki Unkapanı Köprüsü’ne inen büyük caddenin sağ
kenarındadır.
Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok
yazan biri olarak bilinir. Arapça, Farsça yanında Lâtince’yi de
bilirdi. Osmanlı Devleti’nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve
Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim
adamlarından biridir. UNESCO tarafından doğumunun 400.
yılı münasebetiyle 2009 yılı Kâtip Çelebi yılı ilan edilmiştir.
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90
MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ

M

ehmet Fuad Köprülü (4 Aralık 1890 - 28 Haziran 1966),
Türk ordinaryüs profesör tarihçi, Türkolog, Dışişleri Bakanlığı yapmış siyasetçi ve edebiyat araştırmacısı Türk bilim insanıdır. 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü
Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.
1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiirlerini 1913’e kadar
Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımladı. Bu yıllarda
“Millî Edebiyat” ve “Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. 1910’dan sonra
İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat okuttu, liselerin
edebiyat programını düzenledi. Ziya Gökalp çevresine girdikten
sonra Millî Edebiyat akımını benimsedi; Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi, ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını
inceledi. 1913’te, Halit Ziya Uşaklıgil’den boşalan İstanbul Darülfünu’nun Türk edebiyatı tarihi müderrisliğine getirildi. Aynı yıl Bilgi
dergisinde Türk edebiyatının hangi yöntemle incelenmesi gerektiğini tartışan “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı yazısı çıktı.
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İlk büyük yapıtı olan Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar kitabını yayımlandı. 1923’te Edebiyat Fakültesi dekanı oldu,
“Türkiye Tarihi” adlı kitabını çıkardı. 1925’te Türkiyat Mecmuası’nı çıkarmaya başladı, ünü giderek dünyaya yayıldı, birçok
uluslararası kongreye Türkiye temsilcisi olarak katıldı. 1928’de
Türk Tarih Encümeni Başkanlığına seçildi. 1931’de Türk Hukuk
Tarihi Mecmuası’nı çıkarmaya başladı; 1932-1934 arasında Divan Edebiyatı Antolojisi’ni çıkardı. 1933’te ordinaryüs profesör
oldu, İstanbul Üniversitesi’nde birkaç kez dekanlık yaptı. 1934’te
siyasete atılarak Kars milletvekili oldu. 1936-1941 arasında Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi’yle Siyasal Bilgiler Okulu’nda ders verdi.
1935’te, Paris’te Türk Tetkikleri Merkezi’nde verdiği konferansların toplamı olan Les Origines de L’Empire Otoman (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu) adlı kitabı yayımlandı ve büyük yankı
uyandırdı. Heidelberg ve Atina Üniversiteleri ile Sorbonne Koleji’nce onursal doktorluk sanı verilen, bilim kuruluşlarınca onur
üyeliğine seçilen Köprülü 1941’den sonra İslam Ansiklopedisi’nin
yayımına katıldı. V.(Ara Seçim), VI., VII. Dönem Kars, VIII., IX.,
X. Dönem İstanbul milletvekilliğine, hem de İstanbul ve Ankara
üniversitelerindeki görevlerine devam etti.
Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti’yi kurdu. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp iktidara gelince, dışişleri bakanı oldu. 1956’ya kadar
sürdürdüğü bu görevi sırasında Türkiye’nin NATO’ya girişinde
etkin rol oynadı. 5 Temmuz 1957’de “kurduğu partiyi tanıyamadığını” söyleyerek Demokrat Parti’den resmen istifa etti ve
aynı yıl Hürriyet Partisi ne girdi. Asıl yararlı çalışmalarını Türk
Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı araştırmaları oluşturur. Çok
verimli bir araştırmacı olan Köprülü, ardında 1500’ü aşkın kitap
ve makale bırakmıştır.
15 Ekim 1965 tarihinde Ankara’da Türk Tarih Kurumu’ndan evine yürüyerek gittiği bir sırada trafik kazası geçiren Köprülü, daha sonra tedavi gördüğü İstanbul Baltalimanı Hastanesi’nde, 28 Haziran 1966’da vefat etti. Cenazesi, 1 Temmuz Cuma
günü Beyezid Camiinde kılınan namaz ve İstanbul Üniversitesinde yapılan merasimden sonra Çemberlitaş’ta Köprülü Mescidi’ne bitişik aile kabristanına defnedildi.
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91
NASREDDİN HOCA

N

asreddin Hoca’nın hayata bakışı ve yaklaşımı gayet ince
olup, yaklaşımlarında mizahî yönler ortaya çıkmıştır.
Halkın gönlünde taht kurmuş olan Hoca, yüzlerce yıl süren ve
hala devam eden sevgiyi hak etmiştir.
1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar İlçesine bağlı Hortu
köyünde dünyaya gelen Nasreddin Hoca’nın babası köy imamı Hoca Abdullah Efendi ve annesi de aynı köyden Sıdıka Hatun’dur. Sivrihisar’da medrese eğitimini tamamlayan Nasreddin
Hoca, babasının ölümü üzerine Hortu köyüne gelerek imam olmuştur. 1237 yılında Akşehir’e gelen Hoca, değişik bilginlerden
ders almıştır.
Hoca’nın hayata bakışı ve yaklaşımı gayet ince olup, yaklaşımlarında mizahi yönler ortaya çıkmıştır. Halkın gönlünde
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taht kurmuş olan Hoca, yüzlerce yıl süren ve hâlâ devam eden
sevgiyi hak etmiştir. Nasreddin Hoca’nın mizahi yönü, fıkralara ilham olmuş ve insanlara öğüt vermesi bakımından önemli
olmuştur. Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binmesi olayına bizler
mizahî yönden baktık; ama bu olay ince bir zekânın ürünü olamaz mı?

Eşeğe neden ters biniyordu?
Hoca’nın eşeğe ters binmesi olayına ince açıklamalar getirmeye çalışan bir grup insanın görüşüne göre; Hoca’nın tarlası,
köyün doğusunda olup Hoca eşeğe düz bindiği zaman güneş
gözüne vuracaktır. Hakeza Hoca akşam eve dönerken güneş
devrini tamamlamış olduğundan, yine eşeğe düz bindiğinde
güneş gözüne gelecektir.

Marifet kavukta değil
Hoca’nın bir başka fıkrasında ise kavuk hikâye edilmektedir. Kendisine eski yazı ile gelen kişiye yazıyı okuyamadığını söylemiştir. O kişide “şu kavuğundan utan” demiş ve bunun
üzerine Hoca’da kavuğunu çıkartıp o kişinin kafasına geçirmiş
ve demiştir ki; “marifet kavuktaysa buyur da oku.” Bu, şu an bile
bizlere birçok öğüt vermektedir. Marifetin, insanın çalışmasında gizli olduğunu ince ince anlatmış olan Hoca, yüzlerce yıl sonraya bile mizahî ve ince bir zekâya sahip olduğunu ispatlamıştır.

Belki tutar
Hoca’nın bir başka mizahî hikâyesinde, Akşehir Gölü’nü
mayalaması konu edilmiştir. Gölün kıyısında bulunan Hoca’ya
sormuşlar; “Hoca bu yoğurt dolu kap ile ne yapıyorsun?” O da
cevaplamış; “Göle maya çalıyorum.” Yanında bulunanlar demişler; “Hoca, hiç göl maya tutar mı?” Hoca cevaplamış; “Ya bir de
tutarsa…”
Hayatını boşa yaşayanlar ve boş umutların peşinde koşanlar için verilmiş güzel bir cevaptır. Gölün maya tutmayacağı
aşikârdır, ama daha umutsuz olayların peşinde koşanların bile
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olduğunu adeta resmetmektedir. Halk, Hoca’yı o kadar sevmiştir ki, onun zamanında olmayan Timur ile hayali konuşturmuş
ve bununla ilgili mizahî olaylar ortaya konmuştur. Hoca’yı sultanlarla hayali olarak konuşturmuş olan halk, onu sevmiş ve
sevmeye de devam etmektedir.
Günümüzde insanlar daha fazla mal ve mülk peşinde koşmakta ve bu da insanları aşırı şekilde strese sokmaktadır. Hayata bir gülümseme ile bakabilen insanlar, hem kendi sağlıkları
için ve hem de çevrelerine yaydıkları pozitif enerji ile yakında
bulunan insanların hayata bakış açıları yönünden güzel işler
yapmış olmaktadırlar. Hayatta insanların mutlu ve huzurlu yaşamaları için enerji sarf etmiş olan bireyler, empati duygusunu
geliştirmiş oldukları için sevilen ve son derece başarılı bireyler
olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.
Nasreddin Hoca gibi bireyler, iğneyi kendilerine ve çuvaldızı başkalarına batırmışlardır. Etki-tepki yasasının bilinmediği o devirlerde, Hoca adeta fizik profesörlerine ve psikologlara
öğütler vermiştir.
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92
OKTAY SİNANOĞLU

O

ktay Sinanoğlu, (d. 25 Şubat 1935; Bari, İtalya - ö. 19 Nisan
2015; Florida, ABD) Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi
ve biyokimyacı Türk bilim insanıdır.
Türkiye’de akademik çalışmalarıyla olduğu kadar, Türkçe
ile ilgili politik görüşleriyle de tanınmaktadır.

Oktay Sinanoğlu, 1953 yılında TED Ankara Koleji’nden birincilikle mezun oldu. 1953 yılında okul bursu ile ABD’ye gitti.
1956’da Amerika Birleşik Devletleri’nde, Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği’ni başarıyla bitirdi.
Ertesi sene MIT’de yüksek lisansını tamamladı (1957) ve Sloan
Ödülü’nü kazandı. Doçentlik tezini tamamlamasının (19581959) ardından Berkeley’de kuramsal kimya alanında doktorasını tamamladı (1959-1960).
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21 Aralık 1963 tarihinde Yale Üniversitesi’nde okumakta
olan Paula Armbruster ile evlendi. Evlilik töreni the Branford
College Chapel of Yale’de yapıldı. Bu evliliğin ardından, Dilek
Sinanoğlu ile evlendi ve bu evliliğinden ikiz çocukları oldu.
19 Nisan 2015 tarihinde ABD’nin Florida Eyaleti’nde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Esin Afşar’ın ağabeyidir. Karacaahmet Mezarlığı’nda annesi Rüveyde Sinanoğlu ve kız kardeşi
Esin Afşar Aral’ın yanına defnedilmiştir.
1964 senesinde Yale Üniversitesi’nde teorik kimya bölümünü kuran Oktay Sinanoğlu, Yale’deki görevi boyunca, “Atom ve
Moleküllerin Çok-Elektron Teorisi” (1961), “Çözgeniter Kuramı”(1964), “Kimyasal Tepkime Mekanizmaları Kuramı” (1974),
“Mikrotermodinamik” (1981) ve “Değerlik Kabuğu Etkileşim
Kuramı” (1983) çalışmalarını gerçekleştirdi. 1988 senesinde, laboratuar ortamında birleştirilecek olan kimyasalların, birleştirmenin ardından nasıl tepki vereceklerini öngörebilmek amacıyla, kendi geliştirdiği matematik teorilerine dayanan devrimsel
bir yöntem olan ve “Sinanoğlu İndirgemesi” olarak adlandırılan
yöntemini yayınladı. Yale’de 37 sene çalıştıktan sonra, 1997’de
emekli oldu.
Yale’de çalıştığı süre boyunca, çeşitli Türk üniversitelerine, TÜBİTAK’a ve Japan Society for the Promotion of Science(JSPS)’ye danışmanlık yaptı. 1962 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi mütevelli heyeti Oktay Sinanoğlu’na danışman
profesör unvanı verdi. 1975 yılında çıkartılan özel kanunla devlet tarafından kendisine Cumhuriyet Profesörü unvanı verildi.
1966’da Kimya dalında “TÜBİTAK Bilim Ödülü”nü, 1973’te
Kimya dalında “Alexander von Humboldt Research Award”ı ve
1975’te “International Outstanding Scientist Award of Japan”ı
kazandı. 1973’te T.C. Özel Elçisi olarak Japonya’ya gönderildi.
Sinanoğlu ayrıca Nobel ödülü için iki defa aday gösterildi.
1997 yılında Yale’den emekli olmasının ardından Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaya başladı ve
2002 senesinde kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde çalışmaya devam etti.
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Sinanoğlu birçok bilimsel kitap ve makale yazdı ve birçoklarına da katkıda bulundu. Ayrıca “Hedef Türkiye” ve “Bye Bye
Türkçe”(2005) gibi eserlere de imza attı.
Yaşamı boyunca Kuantum mekaniği’ne birçok katkıda bulundu. P.A.M. Dirac’in de üzerinde uğraştığı ancak çözemediği
“Kuantum mekaniği’nde Hilbert uzayının topolojisi ve içerdiği
yüksek simetrileri” problemini çözdü.
Türkiye’de bulunduğu dönemde çalışmalarını daha çok
toplumda bir Türkçe bilinci oluşturmaya adadı ve Türkçenin
yabancı dillerin istilası altında olduğunu vurguladı. Eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak
öğretilmesinin gerektiğini savundu. Türkçede bulunan yabancı kökenli olduğunu söylediği bazı kelimelere çeşitli karşılıklar
önerdi.
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93
LOUIS PASTEUR

L

ouis Pasteur, 1822’de Fransa’nın Dole kentinde doğdu.
1846’da École Normale Supérieure’ün fen fakültesini bitirdi. 1847’de fizik ve kimya dalında doktora derecesini aldı. Pasteur, bu yıllarda izomerlik, kristal yapı ve optik etkinlik konularındaki çalışmalarıyla tanınmaya başladı. 1848’de Strasbourg
Fen Fakültesi yardımcı kimya profesörü oldu. 1854’te Lille Fen
Fakültesi’nde kimya profesörlüğüne yükseldi. Ecole Normale’de
kurulmasını istediği araştırma laboratuarının yöneticisi tayin
edildi ve 1871’de çalışmaya başladı. Bu laboratuarda şarbon,
tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik hastalıklar; bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalıştı. Pasteur,
kuduz köpekler üzerine yaptığı çalışmaları daha güvenli hale
getirmek için 1885’te eski bir imparatorluk şatosunu gereğine
uygun olarak düzenleyerek, kuduz aşısı adına yapılan ilk adımı
attı.
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Pasteur, Strasbourg Üniversitesindeki görevi sırasında tanıştığı Marie Laurent ile 29 Mayıs 1849 tarihinde evlendi. Bakteriyolog olarak görev yaptığı süre boyunca, tıbbın ilerlemesine
büyük katkılarda bulundu. Tıp doktoru olmadığı için, doktorlardan tepki gördü. Pasteur, tepkilere rağmen çalışmalarını devam ettirdi. Pasteur, bakterilerin var olduklarına ve bunların
hastalıklara yol açabileceği yolundaki düşüncesini sürdürdü.
Louis Pasteur,28 Eylül 1895 yılında Fransa’nın Saint-Cloud kentinde öldü
Pasteur, mayalanma olayında ve bulaşıcı hastalıklarda mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtladı. Kendiliğinden
türeme teorisini çürüttü. Bu sayede şarap, bira, süt, meyve suyu
gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan “pastörizasyon” adlı konserve yönteminin gelişmesini sağladı. Bu yöntem, sütü 63°C’de otuz dakika süreyle
ısıtmak ve daha sonra sütü hızlı bir biçimde soğuttuktan sonra
kapalı ve sterilize edilmiş şişelere koyarak uygulanıyordu. Buna
benzer bir yöntem günümüzde (UHT) adı altında kullanılmaktadır.
Pasteur’ün hastalıkların önlenmesi için Pierre Paul Émile
Roux ile yaptığı çalışmalar sonucu aşı yöntemi geliştirildi. Pasteur, bu yöntemi tavşanlar üzerinde denedi. Daha sonra aşının
kuduz hastalığı üzerindeki etkisini araştırmak için 11 köpek ile
deney yaptı. 6 Temmuz 1885 tarihinde kuduz bir köpek tarafından ısırılmış olan 9 yaşındaki Joseph Meister’a kuduz aşısını
uyguladı. Bu aşıyı hiç kullanmadan önce tıp doktoru olmadığı
için Pasteur tereddütte kalmıştı ve danıştığı kişilerin desteğiyle
uygulama kararını almıştı. Çocuğun sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve 3 ay sonra olumlu sonuç alındı. Bu başarı sayesinde Pasteur kahraman ilan edildi. Olumlu sonuçlar sayesinde
Pasteur; 1887 yılında Pasteur Enstitüsü’nü kurdu.
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94
BÜYÜK İSKENDER

P

ers İmparatorluğu’nu yıkarak Yunanistan’dan Hindistan’a
uzanan topraklarda hâkimiyet kuran efsanevi lider Makedonyalı Büyük İskender (Alexander the Great)’in 35.000 kişilik
orduyu kilometrelerce peşinden sürükleyen komutanlık sırrı
neydi? Tarih, Eski Yunan’la Doğu’yu buluşturan, Araplarca Zülkarneyn olarak anılan Büyük İskender adına birbiriyle çelişkili
pek çok not düşmüş. Komutanlık sırlarına, özel yaşamına, hırslarına, tutkularına, anne-babasıyla ilişkilerine dair yazılıp çizilenler 2300 yıl öncesinin gizemli lideri hakkında güvenilir birer
kaynak teşkil eder mi bilinmez ama, söylenen bunca şey bu sıra
dışı kahramanı daha da esrarengizleştiriyor.
12 yaşındayken Aristo’dan ders almaya başlayan, 16 yaşındayken Roma’ya karşı savaşan babası kral Philip’in yerine ülkeyi
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idare eden, 20 yaşındayken tahta çıkan bu komutan için hâlihazırda 3 farklı karakter tahlili mevcut. Bunlardan birincisine bakarsak İskender, eşi benzeri görülmemiş derecede gaddar, gözü
dönmüş ve acımasız bir adamın tekiymiş. İkinci görüşe göreyse,
aslında iyi bir kişi olan İskender, doğu seferiyle sonu gelmez bir
fethetme arzusuna tutulmuş, karakteri değişmiş, gözünü hırs
bürümüş ve böylece de kendi çöküşünü, sonunu hazırlamış. İskender’i bir aziz gibi gören son görüş de onu, kültürel hoşgörü
ve kardeşliğe dayalı bir ülke kurma peşinde olan bir fatih olarak
tanımlıyor.
Bu birbirine hiç benzemeyen, ancak tek bir kişiye atfedilen
karakter özelikleri arasında önümüzü kolay kolay göremesek de,
yolu Anadolu’dan da geçen bu liderin komutanlık sırlarına dair
söylenecek sözler olmalı diye düşündük ve İskender’in zaman
zaman ona asi gelip ayaklansa da Yunanistan’dan Hindistan’a
kadar olan toprakları komutanlarının peşi sıra arşınlayan ordusuna uyguladığı motivasyon taktiklerine dair bir yazı hazırladık. Gördük ki, önceleri daha insancıl ve geleneksel metotlar
kullanan İskender, topraklarını genişlettikçe hileli ve insafsız,
pek de tekin olmayan stratejiler uygulamaya koyulmuş. Öyle ya
da böyle, sıra dışı bir komuta ve motive etme kabiliyetine sahip
olmasaydı, tarihin kendisine biçtiği “efsanevi kahraman” rolünün altından kolay kolay kalkamazdı. İşte Büyük İskender’in
ordusunu yönetme taktikleri:

Güven ve Eşitlik İlkesi
Büyük İskender, savaş arkadaşlarına, beraberinde çalışanlara ve askerlerine güvenir, bunu onlara hissettirirdi. Hatay yakınlarına Perslerle çarpıştığı İssos Savaşı sırasında gerçekleşen
şöyle bir olay anlatılır: Bu çetin savaş sırasında İskender ateşlenmiş, yatağa düşmüştür. Üst düzey generallerden Parmenio,
İskender’e, doktoru Philip’in Pers imparatoru Darius’tan rüşvet
aldığını ve ilaç yerine kendisine zehir verdiğini öne süren bir
mesaj gönderir. Bu notu okuyan İskender anında ilacını içer ve
ardından bu notun yazılı olduğu kâğıdı doktorunun eline tutuşturur. Böylece, doktoru Philip’e ne kadar güvendiğini hayatını
riske atarak göstermiş olur.
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Kurbanlar Sunma
İskender, savaştan önce tanrılara adaklar ve kurbanlar sunar, ertesi sabah da savaşa başlardı. Bu sıra dışı yöntem, ordunun moral ve motivasyon düzeyini yükseltiyor, başarı ümidini
diri tutuyordu. Askerler savaşa başlamadan önce, komutanlarının tanrılara sunduğu kurbanlar sayesinde arkalarında büyük
güçlerin bulunduğunu ve bunların kendilerine her zaman destekçi olacaklarını düşünürlerdi. Bir keresinde Darius’un donanmasıyla karşılaşmamak için Denizler Tanrısı Poseidon’a 4 atlı
bir savaş arabası kurban etmiş İskender. Bu gibi davranışları
onu ordusunun gözünde tanrısal bir niteliğe de kavuşturuyor,
askerlerin ondan güç almalarını sağlıyormuş. İlahi niteliklere
sahip bir lider tarafından yönetilmek ordu için onurlandırıcı
bir hediyeymiş. Ancak Makedonya ve Yunan kültürleri arasında, yaşayan ilahlar konusu tartışmalı bir mesele olduğu için,
kendisine ilahi sıfatların atfedilmesi, zaman zaman ordu içinde
tepkilere neden oluyormuş.

Ödüllendirme
İskender, yeni evli ya da çocuklu askerlere savaş süresinde
evlerine gitme izni veriyordu. Mağlup edilen ordunun hazineleri talan edildikten sonra, askerlerine savaş sonrası toplanan
ganimetlerden sunardı. Savaşta öne çıkanlara da nişan ve hediyeler veriyor, bir sonraki çarpışmada başarılı olanlar için yeni
ödüller vaat ediyordu.

Savaş Sonrasında Yaralıları Dinleme
Savaşın ardından İskender ordunun arasında teker teker
geziyor, yaralılarla onlara güç vermek için birer birer ilgileniyordu. Askerler başlarından geçenleri anlatmalarını istiyor ve
hikâyelerini abartmalarına sesini çıkarmıyordu. Bu, ordu için
bir psikoterapi işlevi görüyor, lider ve ordusu arasında yakın
ilişkilerin oluşmasını sağlıyordu.

Ölenlerin Ardından Merasim Düzenleme
Savaşta ölenler için gösterişli bir yürüyüş ve cenaze merasimi düzenliyordu. Bu da hayatta kalan askerlere komutanlarının
kendilerine ne kadar saygı duyduğu mesajını iletiyordu.
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Kendini Ateşe Atma
Makedonya ordusu için korkaklık, asi gelmekten daha fazla ayıplanan ve onur zedeleyen bir davranıştı. Bunu bilen Büyük İskender, ordu yorulduğu, yer yer çözülmeler ve isyanlar
gerçekleştiği zamanlarda karşı birlikteki okçuların tek hedefi
olacak şekilde öne atılıyor ya da şehrin duvarlarına tırmanıyordu. Liderlerinin kendisini böyle bir tehlikenin içine atmaları karşısında dağılmış veya isyan durumunda olan ordu bir
araya geliyor ve İskender’in takipçisi oluyordu. Savaşın en ciddi
ve tehlikeli zamanlarında hayatı pahasına aldığı bu risk orduyu
ayaklanma zamanında bile düşmana karşı savaşmaya yönlendirme taktiği olarak görülmektedir. İskender’i, kendisini ölüme
götürebilecek bu gözü kara atılganlığa sevk eden bir diğer neden de askerlerin zihinlerine kurtuluşun tek yolunun zafer elde
etme olduğunu, bu anlamda ölmenin olağanüstü bir durum gibi
algılanmaması gerektiği fikrini sokmaktı. Liderin savaşma isteğinin derecesini göstermesi açısından etkili olan bu motivasyon
yöntemi, özellikle bir komutanın astlarını harekete geçirme söz
konusu olduğunda hatırı sayılır bir yöntem olarak ele alınır. Buradan çıkardığımız bir diğer sonuç da İskender’in Pers kralları
gibi muhafızları tarafından korunmak için değil, onlara yol göstermek, liderlik etmek, ateş ve heyecan vermek için savaş meydanlarında bulunduğudur.

Hitabet Yeteneğini Kullanma
Savaş sonrası orduya seslenen İskender, yaptığı konuşmada savaşta elde ettiği başarıları, ele geçirdiği toprakları Makedonya’yı Yunan Devletleri’nin önderi durumuna getiren babası
Philip’in başarılarına nispet ederek dile getiriyordu. Bu da onun
olduğundan daha üstün ve yetenekli bir komutan olarak görülmesini sağlıyordu.
Ordudan gelen şikâyetler karşısındaysa, kendisinin orduyu güç duruma sokmadığını, fakat askerlerin onu savaşın güç
zamanlarında yarı yolda bıraktığını ifade ediyordu. Yalan söylemiyor; ancak üstün hitabet yeteneğini ustaca kullanarak askerlerin zihinlerini kolayca manipüle edebiliyordu. Kullandığı bu
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ikna edici dil ve retorikle, ne yapıp edip, tüm itiraz ve şikâyetler
karşısında üste çıkmayı başarıyordu her seferinde.
Önceleri savaşta öne çıkanlara hediyeler sunan İskender,
sonraları savaşta yaralananların veya yaşlı olan askerlerin görevine son verme işine girişir. Bu bir reddediş, yüz çeviriş ve askerleriyle arasında bir kopukluk olarak algılanır. Ayrıca isyanları bastırmak için isyancıların elebaşlarından 13 kişiyi anında
ölüm cezasına çarptırması, komutanlarına karşı oldukça özgür
ve açık sözlü olan bu askerler arasında çözülmelere, eşitlik ilkesinin alaşağı edilmesine, asker-komutan iletişiminde kopmalara ve disiplinde bozulmaya yol açmış.
Asya’nın fatihi olma yolundaki Büyük İskender’in 33 yaşında ateşli bir hastalıkla gelen apansız ölümü, Gordion düğümünü tek bir kılıç darbesiyle bölerkenki sabırsızlığını hatırlatır.
Kim bilir, zaman zaman başarıya hileli yolardan ulaşmak isteyen bu efsanevi komutan, düğümü sabırla ve usulüne uygun
yöntemlerle çözmeyi tercih etseydi, kehanet gerçekleşecek ve
Büyük İskender, Büyük Asya Fatihi olarak anılacaktı belki de…
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95
GREGOR MENDEL

G

regor Johann Mendel (d. 20 Temmuz 1822[1] – ö. 6 Ocak
1884) kalıtım biliminin babası olarak anılan Avusturyalı
bilim insanı, Mendel kanunlarının mucidi bir rahiptir.
Kalıtım bilimin öncüsü, ilk önce tavşanlar üzerinde deney yaptı ama Başrahip, bazı ahlak kurallarını ihlal edildiğini
görünce Mendel’i uyardı. Bunun üzerine Mendel, bezelyelerle
deney yapıp, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını bulmuştur. Mendel’in öne sürdüğü ilkeler,
20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak,
biyolojinin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir.
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96
ERWİN SCHRÖDINGER

E

rwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, (d. 12 Ağustos
1887 – ö. 4 Ocak 1961), Avusturyalı fizikçidir. Kuantum
mekaniğine olan katkılarıyla, özellikle de 1933’te kendisine Nobel Ödülü kazandıran Schrödinger Denklemi’yle tanınır. Schrödinger’in Kedisi diye bilinen düşünce deneyini önermiştir.
Schrödinger, Viyana’nın Erdberg ilçesinde, Rudolf ve Georgine Emilia Brenda Schrödinger’in tek çocuğu olarak dünyaya
geldi. Babası bir mumlu bez imalatçısı ve botanikçiydi.
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1898 yılında girdiği Kraliyet Akademik Lisesi’nden (Akademisches Gymnasium) 1906’da yüksek başarıyla mezun oldu
ve aynı yıl Viyana Üniversitesi’nin fizik bölümüne kabul edildi.
Burada, öğretmenleri Franz Serafin Exner ve Friedrich Hasenöhrl’ün fikirlerinden etkilendi, Friedrich Kohlrausch’un gözetiminde deneysel çalışmalar yaptı. 1910’da mezun olan Schrödinger, bir yıllık askerlik hizmetinden sonra üniversiteye geri
döndü ve 1911’de Exner’in yanında asistan olarak çalışmaya
başladı. 1914’te I. Dünya Savaşı başlayınca tekrar askere çağrıldı
ve İtalya cephesine yollandı.
Savaş bittikten sonra Viyana’ya dönen Schrödinger, radyoaktif bozunum ve kristal yapıların dinamikleri üzerinde çalışmaya başladı. Mart 1920’de Annemarie Bertel ile evlendi,
ve aynı yıl içinde Stuttgart’ta doçentliğini aldı. 1921’de Breslau
Üniversitesi’ne geçti ve burada profesör oldu, fakat Breslau’da
birinci yılını doldurmadan bu sefer Zürih Üniversitesi’ne geçti.
Zürih’te geçirdiği altı yıl boyunca renkli görüşün fizyolojisinden
termodinamik problemlerine pek çok değişik konu üzerinde
çalıştıysa da, atomaltı parçacıkların mekaniği üzerine yazdığı
ve 1926’da arka arkaya yayımladığı altı makalesiyle uluslararası
üne kavuştu. Bugün kendi adıyla anılan ve kuantum mekaniğinin en önemli sonuçlarından biri olan Schrödinger Denklemi’ni de ilk kez bu makalelerde ortaya koydu.
1927’de kısa bir süre ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nde
ders verdikten sonra, Berlin Üniversitesi’ne gelerek fizik bölümü başkanlığını Max Planck’tan devraldı. Yahudi olmadığı halde, Almanya’da yükselen ırkçı Nazi iktidarından rahatsız olduğu
için 1933’te İngiltere’ye taşındı ve Oxford Üniversitesi’nde profesör oldu. Aynı yıl, Paul Dirac ile beraber Nobel Fizik Ödülü’nü
aldığını öğrendi.
1936’da memleketi Avusturya’ya dönüp Graz Üniversitesi’nde işe giren Schrödinger, 1938 yılında Nazilerin Avusturya’yı işgal etmesiyle zor bir duruma düştü. Graz Üniversitesi’nin
adı Adolf Hitler Üniversitesi olarak değiştirildi ve üniversitenin
başına Nazi sempatizanı bir rektör getirildi. Schrödinger, yeni
rektörün tavsiyesi üzerine üniversite senatosuna bir mektup
yazarak 1933’teki muhalefetini geri çektiğini açıkladıysa da
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(sonradan bu mektuptan dolayı büyük utanç duyacak ve Einstein’dan bizzat özür dileyecekti), işini kaybetmekten ve muhalif olarak mimlenmekten kurtulamadı. 1938 sonunda karısıyla
beraber apar topar Roma’ya kaçan Schrödinger, oradan önce
Belçika’daki Gent Üniversitesi’ne, sonra da yeni kurulan Dublin
İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne geçti.
Dublin’e 1939 sonbaharında gelen Schrödinger, burada 17
sene kalacak ve İrlanda vatandaşlığına geçecekti. 1944’te yazdığı
“Hayat Nedir?” adlı kitabında organizmaların genetik şifresini
ihtiva eden karmaşık bir molekül fikrinden bahsetti. 1950’lerde
DNA molekülünün yapısını çözen (ve bu çalışmalarıyla 1962’de
Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü’ne layık görülen) Francis Crick
ve James Watson ayrı ayrı yazdıkları anılarında, Schrödinger’in
kitabından etkilendiklerini açıkça belirtmişlerdir.
Schrödinger Dublin’de kaldığı süre boyunca, fiziğin değişik
alanlarını birleştirecek bir “birleşik alan teorisi” kurabilmek için
uğraştı ve bu konuda Einstein’la yazışmaya başladı. 1947’de başarıya ulaştığını zannederek akademik çevrelere ve İrlanda basınına fizikte çığır açacak yeni bir teori geliştirdiğini ilan etti. Ne
var ki kısa süre sonra teorisinin hatalı olduğu anlaşıldı. 1954’te
yazdığı “Doğa ve Yunanlar” adlı kitabında Antik Yunan felsefesi
ve bilimiyle ilgili yaptığı araştırmaları anlattı.
1956’da Viyana’ya dönen Schrödinger, birleşik alan teorisi
ve genel görelilik kuramı üzerinde çalışmaya devam etti. 1961
yılında yayımlanan son kitabı Dünya Görüşüm’de Hinduizm
felsefesine oldukça yakın olan kendi dünya görüşünü anlattı.
4 Ocak 1961’de (73 yaşında) tüberküloz nedeniyle hayata
gözlerini yumdu ve vasiyeti üzerine Avusturya’nın batısında bulunan Alpbach kasabasında toprağa verildi.
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97
ZİRYAB

A

sıl adı Ebü’l-Hasen Alî b. Nâfi (d. 789 Musul - ö. 857 Endülüs) olan Ziryab, Endülüs’te Kurtuba’da hükümdarlık
süren Emeviler döneminde yaşayan şair, müzisyen, şarkıcı, güzellik uzmanı, moda tasarımcısı, stratejist, botanikçi ve coğrafyacıdır.
İlk olarak Bağdat, Irak gibi Abbasi egemenliğindeki yerlerde bir sanatçı, büyük bir müzisyen ve besteci bir öğrenci olarak
tanındı. Daha sonra Kurtuba’ya gitti. Flâmenko’nun kurucularından sayılır. O ana kadar 4 telli ola gitara, “bir çalgı ruhsuz
olamaz” deyip 5. teli bütün tellerin ortasına bağlayan kişidir.
Avrupa’da ilk müzik okulunu Kurtuba’da kurdu ve çocukları o
okulun 300 yıl yaşamasını sağladılar. Muhtemelen Mezopotamya’dan Tembûr’u yani sazı Avrupa’ya ilk getiren kişidir.
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98
YOSHİNORİ OHSUMİ

Y

oshinori Oshumi 9 Şubat 1954, Fukuoka doğumlu Japon
biyolog ve bilim insanıdır.
2016’da İsveç Nobel Vakfı tarafından, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle 2016 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne layık görüldü.
1974 yılında Tokyo Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Yoshinori Oshumi, 1974-77 yılları arasında Amerika
Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Rockefeller
Üniversitesi’nde üç yıl boyunca çalışmalar yaptı. 1977’de Japonya’ya döndü ve Tokyo Üniversitesi’nde otofaji mekanizmasıyla
ilgili çalışma grubunu oluşturdu. 2004 yılında profesörlük unvanını alan Oshumi, 2009 yılında emiritus profesör oldu. Aynı yıl
Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde bilimsel çalışmalarına başladı.
Ohsumi, 1990’lı yılların başından itibaren otofajiyle ilgilendi. Ekmek mayası kullanarak geliştirdiği yöntem sayesinde
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otofajide rol oynayan genleri tespit etti. Daha sonra mayadaki
otofaji mekanizmasından yola çıkarak insanlardaki hücrelerin
bu mekanizmayı benzer şekilde kullandığını gözlemledi.
3 Ekim 2016’da Oshumi’ye, moleküllerin hücre içine ve dışına hareketi anlamına gelen otofaji alanında yaptığı kapsamlı
çalışmalardan dolayı Nobel Vakfı tarafından 2016 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü verilmesine karar verildi.
10 Aralık 2016’da İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenen
ödül töreninde Ohsumi’ye; 8 milyon İsveç kronu, sertifika ve
altın madalya İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından tevcih
edildi.
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99
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

B

arbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546;
İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk
kaptan paşası ve kaptan-ı deryasıdır. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir “Türk
Gölü” olarak anıldı. Osmanlı’nın deniz politikasına ve Tersane-i
Amire’ye nizam verdi.
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Hayreddin Paşa’nın asıl adı Hızır Reis’ti. Ona, “dinin hayırlısı” anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devletine
yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi.
Avrupalılar, ağabeyi Oruç Reis’e kızıla çalan sakalı yüzünden
Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis’in ölmesinin ardından
küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros
olarak geçti.
Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi’nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü.
Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine
korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de
ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip, ganimetler elde ettiler. Cerbe Adası’nı üs olarak kullanan
Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis’in ünü bütün Akdeniz’e yayıldı.
İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’taki
Halkü’l-Vaâd (La Gaulette) liman kalesini kullanmaya başladı.
Hızır ve Oruç, ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus sultanına veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı
Hızır ve Oruç 1516’da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Pirî Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz
Sultan Selim’e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim
de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı.
Oruç Reis ve Hızır Reis, ağabeyleri İshak’ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika’da toprak
edinmeye başladılar. 1516-1517’de İspanyollara karşı savaştılar
ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar.
Hızır Reis 1520-1525 arasında Avrupa’nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525’te Cezayir’i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Jijel’e baskın düzenleyen Cenevizli
Amiral Andrea Doria’yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman’ın Alman seferi sırasında Andrea Doria’nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine
Kanuni, Hızır Reis’i İstanbul’a çağırdı ve 1533’te “Hayreddin”
adını verdiği Hızır Reis’i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı
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Osmanlıların Akdeniz’deki denetiminin artması üzerine,
Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir “Haçlı donanması” kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması
1538’de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600’den fazla gemisi vardı. Bunun 308’i harp teknesi olup, 120’si en büyük
oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan
başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında
ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı
80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş,
29’u da Osmanlı denizcileri tarafında ele geçirilmişti. Hayrettin
Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 yüz kadar leventi şehit
olmuştu. Hayreddin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak
geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı devletine kazandıran Kaptan-ı Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer,
Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini pekiştirdi.
Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Şarlken, Preveze’nin
öcünü almak için 1541’de Cezayir’e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı I. François, Şarlken’e karşı Osmanlılardan yardım isteyince, Kanuni Barbaros’u Fransa’nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, Toulon’da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543’te Nice’i aldı. Ertesi yıl İstanbul’a dönen
Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da burada öldü, Beşiktaş’taki türbesine defnedildi.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın anısına 1941-1943’te İstanbul’un Beşiktaş semtinde dikilen Barbaros Anıtı, ünlü heykelciler Ali Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır.
Heykelin arkasında Yahya Kemal Beyatlı’nın şu dizeleri yazılıdır:
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!
Adalardan mı? Tunus’tan mı, Cezayir’den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?
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Beşiktaş’taki Kadıköy iskelesine Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi adı verildi ve mimarlar Erkan İnce ile M. Hilmi
Şenalp tarafından Osmanlı mimarisi tarzında yenilendi.
Gazavat-ı Hayrettin Paşa, Türk Edebiyat tarihinin ilk otobiyografi denemesidir. Eserin baş tarafında da belirtildiği gibi
Barbaros Hayreddin Paşa biyografisini Seyyid Muradi’ye yazdırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Barbaros Hayreddin’i huzuruna çağırmış ve ferman etmiş: ”Bre Hayreddin, bir
kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de hazine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere
ibret ve ders olsun.” Bu ferman üzerine kendi söylemiş, Seyyid
Muradi yazmıştır. Ayrıca Gaye-el Mûna diye bir kitap daha yazdı.
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100
NİZÂMÜLMÜLK

N

izâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî (d. 10 Nisan 1018 - ö. 14
Ekim 1092), Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme
adlı kitabın yazarıdır. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizâmülmülk’ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. “Nizamülmülk” devletin düzeni anlamına gelir.
Nizamülmülk, 10 Nisan 1018 yılında Horasan’da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için
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yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti’nin Horasan
valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059’da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063’den itibaren Selçuklular devletinde
Alparslan’ın Belh valisinin yanında görevine devam etti. 1064
yılında Büyük Selçuklu Devleti’ne vezir olarak atandı. Alparslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 10721092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde
bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında
olan Nizamülmülk ismi, Abbasi halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin Nakşibendî şeyhi Ebu Ali Farmedi’ye
çok hürmet ederdi. Ancak 1092 yılında bir Haşhaşî tarafından
şehit edilmiştir.
Nizâmülmülk; Bağdat, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amol’daki Nizamiye Medreselerini kurdurmuştur. Nizâmiye Medreseleri, adını Nizâmülmülk’den almıştır ve
Bağdat’taki medresenin başına İmam-ı Gazali’yi getirmiştir. Bu
medreselerin kurumlaşması ve gelişmesi tüm İslam ülkelerinde
olduğu gibi ilk batı Avrupa üniversitelerinin de temeli olmuştur.
Nizâmülmülk, öğrencilere sağlanan yurt ve burs hizmetlerinin mucididir. Devletin toprak idaresi hukukunda ikta sisteminin mucididir. Türk devletlerinde ilk kez gelir-gider raporlarını hazırlatan kişidir. Dünyadaki ilk istihbarat teşkilatının
kurucusudur. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devlet
adamlarından biri olarak kabul edilir.
Nizâmülmülk’ün mezarı, bugün İran’ın İsfahan kentinin
kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve
Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede
bulunmakta ve Hoca Nizâmülmülk olarak bilinmektedir.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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A

tatürk zekâsı... Önce, zekâ nedir, şöyle bir ona bakalım. Zekâ:
Bilgi edinme, anlama, kavrama, algılama, ayırt etme, çözümleme, eleştirme yetisidir. Descartes, zekâ için, “iyi hüküm vermek
için doğruyu yanlıştan ayırma yetisi” der. Hegel de “farklılıkları
kavrama” der.
Descartes, “soyut nesnelerin, mantıkla kavranışı” diyor. Emmanuel Kant ise “bütün bilgilerimiz duyularımızla doğar, oradan
zekâya geçer ve akılla tamamlanır” der.
Görüldüğü gibi, duyudan akla, akıldan duyuya gidip gelen
uzun bir yol, yani upuzun bir yolculuk... Şimdi burada, bu süreci
çok iyi anlatan bir atasözünü analım: “Göz bakar, gören ise akıldır.” denir. Sadece göz mü? Tabii ki hayır. Bütün duyu organlarımız
buna dâhildir. Söz gelimi; kulak dinler, ama duyan akıldır gibi.
Peki, akıl nedir? Akıl; bilmenin, anlamanın en yüksek biçimi,
yani karar verme organıdır. Akıl denen cevher nasıl karar verir?
Ne olur da ve ne yapılırsa akıl işler? Aklın beş öğesi vardır. Beş!
Bunlar; hafıza, tahayyül, zekâ, duygular ve iradedir. İşte Tanrı’nın
insanlara en büyük armağanı olan aklın beş elemanı...
Şimdi, bu beş öğenin işleyişine, yani birbirleriyle olan bağıntısına bakalım. Akıl, herhangi bir konuda yargıda bulunurken, önce
bellek ilk adımı atar, daha sonra sırayla tahayyül, zekâ, duygu ve
irade devreye girer. Şimdi de aklın işleyiş sürecini şöyle bir örnekleyerek devam edelim…
Diyelim ki kırsal bir yerdeyiz. Önümüzde uzayıp giden bir
tren yolu... Bu yolun, yani rayların tam ortasında biri oturmakta... Epey uzaklardan tren gelmektedir. Bir süre sonra ne olur? Ne
olacak? Tabii ki raylar titreşmeye başlar. Bu durumda, söz konusu
kişide ilk, bellek devreye girer. Bellek, yani hafıza... Daha sonra,
bu kişinin belleğinde ilk, “tren” kelimesi hatırlanır. Sonra tahayyül. Tahayyülden düşünceye geçer ve ardından zekâ, devreye girer.
Zekâ devreye girer girmez kişide emel duygusu, yani yaşama isteği
depreşir. Yaşama duygusu iradeyi etkiler ve kişinin, rayların arasından çıkması için irade devreye girer. Böylece, bu kişi, rayların
arasından çıkıp, yaşamaya devam eder…
Şimdi burada duruyor ve düşünüyoruz... Eğer bu kişinin belleğinde “tren” sözcüğü olmasaydı böyle bir etkileşim de olmayacaktı.
Kişi belki treni görür görmez korkup ürkecek ya da yerinde öylece
donakalacaktı. Demek ki bilgi, akıl etmek için olmazsa olmaz bir
olgudur. İnsan ne kadar bilirse o kadardır. O zaman önce bilgi ama
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doğru bilgi. Çünkü doğru bilgi olmadan doğru tahayyül; doğru tahayyül olmadan doğru düşünüş; doğru düşünüş olmadan doğru
duygu ve doğru duygu olmadan da doğru karar olamaz. Bu böyledir. İşte bunun doğru sonucu da tabii ki doğru hayattır… Doğru
hayatsa, kişinin kendiyle ve çevresiyle barışık olma hâlidir…
Şimdi böyle bir girişten sonra yeniden Atatürk zekâsına dönüyoruz. Atatürk’ün, hayatı boyunca en çok üzerinde durduğu
şey; akıl ve ilimdir. Zaten ilim, doğru düşüncenin bir ürünü, yani
verimidir. Büyük bilgelerden İbn-i Haldun, aklı, sürekli dönen değirmen taşlarına benzetir. Der ki: “İnsan beyni, değirmen taşına
benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, o zaman kendi kendini
öğütür.” Evet, öyleyse, beyni sürekli, öğütülmeye değer şeylerle
meşgul etmeliyiz… Bu harika değirmene zanlardan, vehimlerden,
kuruntulardan mülhem şeyler atmamalıyız. Çünkü vehim de bir
tür hastalıktır. Hastalık! Eğer beyin hasta olursa bütün organların
işleyişi etkilenir. Sonra ne mi olur? Ne olacak? Düşünemeyen, âciz,
zorba ve alil bir kişilik ve bu kişilerden meydana gelen acuze bir
toplum.
Bilenler bilir ki hayatta en büyük felaket; ne şu uzvunu ne de
bu uzvunu kaybetmektir. Hayatta en büyük felaket, aklını kaybetmek ya da var olan aklını kullanamamaktır. Aklını yeteri ve gereği gibi kullanmayanlar; önce kendi kendilerinin ve daha sonra da
yakınlarının üzerine bir amansız karabasan olup çıkarlar. İşte tam
da bu yüzden olmalı, Atatürk; o büyük dehasıyla; “Efendiler! Sorgulamayan insan cahildir; sorgulatmayan ise zalimdir!” demiştir…
İnsanı insan, insanı büyük, yani değerli yapan; aklını doğru ve
sağlıklı kullanma becerisidir. Her kim aklını ne kadar doğru kullanabilirse o oranda insan olur. Bilenler bilir ki dâhilik, doğuştan gelen bir armağan değil, daha çok alın ve akıl terinin bir sonucudur.
Şimdi burada durup bir güzel düşünüyoruz. Atatürk ne yaptı
da bu denli zeki oldu? Ne dedik? Önce bellek! Yani doğru bilgi. Her
şeyden önce Atatürk, iyi ve güzel bir ailede dünyaya geldi. Güngörmüş, yaş yaşamış ve her tür acıların ateş çemberinden geçmiş
bir aile... Yani yaşamı ve ölümü bilen bir aile. Devletin işleyişine ve
ticaretin cilvelerine tanık olmuş bir baba... İçi evlat acılarıyla yanık
bir anne... Varlıkla yokluk arasında gidip gelen bir ev, yani bir sığınak. Kendine güvenen ve erdemli bir anne, yani hami. Geleneksel
bilgeliğin ve uygarlıkların şehri... Gurbeti ve sılayı iç içe yaşayan
bir çevre... İşte Atatürk, böyle bir yerde dünyaya geldi. Hani derler
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ya: “İnsan yaşadığı yere benzer. Suyuna, toprağına ve havasına ve
de kurduna, kuşuna ve insanlarına.”
Mustafa Kemal, asırlar süren koca, koskoca bir imparatorluğun anbean çöküp dağılışına tanık olmuş bir çocuk, bir genç ve bir
olgun insan. Belleği yer ile yeksan olan bir toplumun toz duman
oluşuna, al alevler içinde yanıp kavruluşuna, yok yoksulluktan, kıran kırana hastalıklardan, kan revan içinde çırpınan, çırpınıp çığlıklar içinde ahları ayyuka çıkan ilenmelerden mustarip bir toplumun içi yanık çocuğu... İşte bu yaşantılarla belleği oluşagelmekte.
Her anlamda yıkılışlara, yıkılıp yok oluşlara tanık olan bir bellek...
O; ihtişam içinde olanlarla, sefalet içinde debelenenlerin yaşadığı bir dünyanın savaşlarına tanık bir asker ve bir bilge... Daha
küçücük yaşlarında bu onursuz gidişe tavır almış bir kahraman.
Yaşamı boyunca en nefret ettiği şey; cehalet ve cehaletin tezahürü
olan her şey! Fiziksel gücü olanın, zayıfı ezme zorbalığı... Zorbalık!
İşte bunlardan en başta gelen... Henüz çocukken yaşadığı, yaşamında çok önemli bir kırılma anı...
Evet, bir kırılma... Bir hayatın seyrini değiştiren olay. Mustafa Kemal, bir arkadaşıyla kavga eder. Hocası olan Kaymak Hafız,
Mustafa’yı kanlar içinde bırakıncaya kadar döver. O da bu dayağı
bir türlü onuruna yediremez ve en sonunda bu okulu terk eder ve
gidip askerî rüştiye sınavlarına girer. Kazanır. Artık bundan sonra
bütün bir yaşamı, bu okula göre evrilmeye başlar.
Her kim ne derse desin, Atatürk, 20. yüzyılın yetiştirdiği en
büyük dâhidir. Atatürk’ün hangi süreçlerden geldiğini öğrenmek,
onu gerçekten anlamak için, onun beyin yapısını şekillendiren,
analitik düşünce alışkanlığını geliştiren okuduğu ve altını çizdiği
kitapları incelemek yeterlidir.
Atatürk’ü Atatürk yapan, en başta, çok yönlü okumalarıdır. O,
kitap okurken okuduğu kitapların kimi satır altlarını kendine özgü
renkli kalemlerle çizer, sayfa kenarlarına notlar düşer, özel işaretler koyar ve açıklamalar yapar… Bugüne kadar tespit edilen Atatürk’ün okuduğu kitapların sayısı, 3.997’dir. Okurken sadece altını
çizdiği bölümler ise, 12 bin sayfayı geçmektedir…
O en çok, ısrar ve inatla “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” der. Eğitim ve öğretim meselelerine çok önem
verir. Her zaman “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” der ve “en
hakiki” sıfatını eklemek lüzumunu hisseder. Neden? Atatürk’ün
yetişme tarzı, öğrenim hayatı ve sosyal çevresi, okumasında çok
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etkilidir. Okumaya düşkünlüğü ve kitap sevgisi, Şemsi Efendi Mektebi’nde okuma yazma öğrenmesiyle başlar ve yaşantısı boyunca
da hep sürer gider. Askerî ortaokulda, henüz 13 yaşındayken, öğrenmek ve bilgilenmek isteği daha da güçlenir. Matematik ve fen
derslerinde çok başarılıdır, bu başarıları, matematik öğretmeni,
Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Efendi tarafından adına “Kemal” eklenerek ödüllendirilir. Kitaba ve okumaya olan ilgisi, dönemin olumsuz
koşullarına karşın derinleşip büyür.
Bu yıllarda, çok yönlü kaynaklarından yararlanma olanağını
sağlayacak olan Fransızcayı öğrenir. Ömer Naci ile tanışması ise,
kitap ve okuma tutkusuna yeni boyutlar getirir. Ömer Naci’nin de
etkisiyle şiir yazmaya yönelir. Güzel yazı yazmak, güzel söz söylemek isteği ise, yaşamı boyu hep sürer. Hep! Ders kitapları dışında
okuduğu, dönemin baskıları sonucu, çoğu yasaklanmış kitaplardır. Arkadaşı Ali Fuat Cebesoy der ki: “Büyük vatan şairi Namık
Kemal’i, okul idaresine rağmen okuduk. Mustafa Kemal, bir gece
sessizce yanıma geldi. Namık Kemal’in, Hürriyet Kasidesi’ni teksir
edip ‘Fuat kardeşim, bunu ezberleyelim!’ diye gizlice bana verdi.”
der.
Burada sırası gelmişken şunu özenle ve önemle belirtelim: Tarih okumak onun en büyük hevesi ve hırsı idi. Üstelik Fransızcayı
da onun için çok iyi bilmek istiyordu. Harp okulunda iken, sınıfta
el yazısı ile bir gazete çıkarırlar. Bu görevi başta Mustafa Kemal
olmak üzere Ömer Naci ile İsmail Hakkı ve birkaç arkadaşı üzerlerine alırlar. O, okur, öğrenir ve öğretmek için de yazar. Evet, o,
okur ve yazar…
Şimdi burada şunu da anmadan geçmeyelim... Atatürk, Anafartalar Komutanı’dır. Ruşen Eşref Ünaydın, cepheye gelir ve karargâhtaki odayı anlatırken: “Odasında bir Çerkez kaması ve yanı başında Balzac’ın Colonel Chabert’i, Maupassant’ın Boule de Suif ’i,
Lavedan’ın Servir’i duruyordu…” der.
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarında bile okumalarına ara
vermez. Madam Corrine’ye gönderdiği mektubunda; savaş içindeki durumu anlatır ve kendisine uğrayacak olan karargâh kâtibine,
satın alıp getirebilmesi için kitaplar önermesini ister...
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’ya gelen, İngiliz kadın
gazeteci Grace M. Ellison, bir süre başkentte kalır. Atatürk’ü gözlemler ve onunla ilgili: “Hayatı sürekli kafa ve vücut çalışmalarıyla
doluydu, okuyor, planlamalar yapıyor ve insanlarla görüşüyordu.”
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der. Enver Ziya Karal da: “Atatürk, tarih tetkiklerini, büyük devlet
işleri arasına alıp, belli bir vaktini bu işe ayırıyordu…” der.
Atatürk’ün kitaplara olan ilgisi, belirli zamanlara bağlı değildi.
O, yaz aylarında Ankara’dan İstanbul’a giderken, sandıklar dolusu
kitaplarını da yanında götürürdü. Bu sanki onun için coşku dolu
bir törendi. Askerî savaş kazanılmış, şimdi bilim savaşı başlamıştı.
Atatürk, okuduğu bu kitapları, sık sık, sofrasında bulunan bilim
adamlarıyla konuşup tartışırdı. Aslında yemek bir bahane, asıl olan
bilim, bilgelik şöleniydi.
Atatürk’ün sofrası, nasıl yurt ve dünya sorunlarının görüşülüp
tartışıldığı, sanat ve edebiyat konularının irdelendiği bir bilgilenme şöleni ise, kütüphanesi de çevresinin yararlanmasına açık bir
bilgi definesi, bir koca bilgelik bahçesiydi.
Afet İnan der ki: “Devlet adamlarının birçoğu, Atatürk’ün kütüphanesinden ellerinde kitaplarla çıkarlardı.” Kitap bilginin, bilgilenmenin kaynağıdır. Gerçek bir kitapsever, ciddi bir okur olan
Atatürk’ün, bu nitelikleri ile çevresini etkilediği bellidir.
Tevfik Rüştü Aras: “Atatürk, bilmeye çok önem verirdi. Kendisi çok okur, okuyanları ve bilginleri de çok takdir ederdi. Okuduğu
kitaplarda önemli bulduğu satırların altlarını, kendine özgü renkli
kalemlerle çizer, kitap üzerine çizgi ve işaret yapar, bazen de kurşun kalemlerle sayfalara notlar düşerdi.”
Vasıf Çınar, bir gün, Atatürk’ün tarihle ilgili kalın bir kitap
okuduğunu görür ve der ki: “Paşam! Bu kadar çok tarihle uğraşıp
kafanı yorma. 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?”
Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek: “Ben çocukken çok fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun
bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hemen hiçbirini yapamazdım,” der.
Atatürk, bir yazısında aynen şöyle der: “İnsanlar, doğaları gereği, içinde yaşadığı cemiyette hayatın en mesut, en kolay, en tatlı
yanlarının kendine düşmesini isterler. Güçlü olanlar, zayıf olanları
hiçe sayar. Böylece huzur, sükûn, güven ve düzen kalmaz. Oysa
kavga yerine yardımlaşma, karşılıklı saygı, hak ve hukuk gözetilse
daha iyi olur. Ama olmaz. Neden? Çünkü bunların gerçekleşmesi
için hak ve görev bilincinin olması gerekir.”
Afet İnan: “Atatürk, yaşamı boyunca en çok, özgürlük üzerine
okuyup yazmıştır. Yüzlerce tarih kitabı okumuştur. Bazen çok az
uyur ve üst üste üç gün kütüphaneden çıkmadığı bile olurdu. ÖzelDÜNYANIN EN ZEKİ 101 KİŞİSİ
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likle yirmili yaşlarının sonunda ve otuzların başlarında, dil ve tarih
üzerine çalışmalar yapmıştır. Sadece araştırıp okumakla kalmayıp,
çok sayıda tarih kitapları okuttuğu, çevirttiği ve yayımlattığı da bilinmektedir.” der.
Falih Rıfkı Atay: “İzin alıp Atanın odasına girdim; beyaz keten gecelik entarisi ile geniş koltuğa bağdaş kurmuş dinleniyordu;
elinde, bitirmek üzere olduğu bir kitap vardı, bana: ‘Hoş geldin,
otur bakalım… Bak. Elime bir tarih kitabı geçti… Bilmem ne zamandan beri okuyorum.’ dedi.
Hayretle sordum: ‘Yorulmadınız mı Paşam?’ dedim.
‘Hayır; yalnızca gözlerim yaşarıp duruyor, fakat onun da bir
çaresini buldum. Birkaç metre tülbent aldırdım, işte gördüğün
gibi, parça parça kestirdim; ara sıra bunlarla gözlerimi kuruluyorum.’ dedi.”
Atanın Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak diyor ki: “Bir geziden Ankara’ya döndüm. Köşke uğradım. Atanın özel hizmetinde
olanlara, ne durumda olduğunu sordum. ‘İki gün iki gecedir sürekli kitap okuyor; yalnız birkaç kere banyo yaptı ve koltuğunda
dinlendi.’ dediler.”
Şimdi yine en başa, insan aklının en önemli öğesi olan belleğe
dönelim. Aklın birinci öğesi olan belleği en güçlü kılan şey, kelimeler ve rakamlardır. Yani bilgidir. Bilgi ise en çok, en kolay, okumalarla elde edilen bir olgudur. Her kelimenin bir rengi, bir boyutu, bir enerjisi, bir resmi ve bir çağrışımı vardır. Söz gelimi, “dağ”
dendiğinde, belleğimizde bir sürü çağrışımlar, hatıralar ve resimler
canlanıverir. Öyleyse hayatın gizleri olan matematik ve edebiyatın dilini çözüp öğrenmeye çalışmalıyız… Ne kadar çok bu soyut
kavramları bilip anlarsak, yaşamın da o kadar gizini çözüp haz almış oluruz… Çünkü her şey, insanın daha sağlıklı düşünmesi ve
düşünce üretmesi için vardır. Düşünmek, çözmektir. Çözmek ise,
evrende var olan ya da var olacak bir şeyi bulup paylaşmaktır. Asıl
olan şey; paylaşmaktır. İnsan, gerçek anlamda paylaşmanın gizini
anladığı oranda mutluluğa, yani iyi ve güzel insan olmanın da ereğine erecektir. Bunun dışında her şey; ya gerçeğe giden bir araçtır
ya da kendi istencinle kendi zihinsel edimlerine dolanıp kalmaktır.
Düşünmek, insan olmanın en vazgeçilmez anlamıdır. Düşünüp çıkarımlarda bulunmak, insanın kendi kendiyle buluşup kendi özüyle biliş olmasıdır. Bir başka deyişle; her birey, anne rahmine
düştükten sonra hep o ilk özünü aramaktadır. Şöyle de diyebiliriz;
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insan ya kendini arayıp bulduğu oranda anlam kazanacak ya da
kendi kendine yabancılaşıp, hep bir içsel gurbet yaşayacaktır.
Onun için, bütün büyük bilgeler “Kendini bilen Rabb’ini bilir.”
ya da “Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.” demişlerdir. İşte
kendini bilmek, kendi özüne vâkıf olmaktır. Zaten öğretim ve eğitimin de biricik amacı budur. İnsanın, kendi biricikliğinin ayırdında olmasıdır. Çünkü her insan, bu evrende biriciktir. Hiçbir insan,
diğer hiçbir insanın aynısı değildir. Aslında her canlı da böyledir.
Botanikçilere göre, hiçbir yaprak da bir diğer yaprağın aynısı değildir. Çünkü yaşamda aynılık, yaşamı çekilmez hâle getirir. Her
insan biriciktir. Tepeden tırnağa biriciktir. Yani saçının telinden
tırnak ucuna kadar biriciktir. Öyleyse her birey özgür olmalı, kelimenin tam anlamıyla özgür ve bağımsız kişilikler olmalıdır.
İşte büyük insan Atatürk, bu olguyu çok iyi anlayıp, dile getirip dilendirmiştir. O hep, insanları özgürlüğe ve bağımsız kişilikler
olmaya çağırmıştır. “Özgür olmadan yaşamaktansa ölmek daha
iyidir.” Bir de her fırsatta: “Benim karakterim, özgürlük ve bağımsızlıktır.” demiştir.
Demek ki özgürlük, kişinin kendi özüyle buluşmasıdır. Bu da
insanın aklını salt kendisinin kullanmasıyla doğru orantılıdır. Kendinde olmak, kendiyle barışık, dost olmak, ancak ve ancak doğru
bilgiyle bilgilenip parazitlerden uzak durmakla mümkündür.15

15 Ekmel Ali Okur
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ünümüzde çok kaliteli eğitimler verilmesine, lüks ve konforun
da en üst düzeylerde bulunmasına rağmen yetişen yeni nesil,
bencil, doyumsuz, saldırgan, duyarsız, saygısız tutumlar sergileyebilmektedir. Bu tür insanlar birbirlerinin hatalarını hoş görmekten çok,
kendisine hata yapıldığını düşündüğü anda karşısındakini yok etmek
istemektedir. Güzel okullar bitirmekte ama istediği başarıyı yakalayamamakta ve hayal ettiği yaşam şeklini elde edememektedir. Özenli ve
pahalı eğitimlere rağmen istenilen seviyede insanî değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmekte sektelere uğranılmaktadır. Bir kısım bilim
adamları, psikologlar ve eğitimciler: “Biz nerede yanlış yapıyoruz?”
diye sormaktalar. Sebebini de özetle şöyle açıklamaktalar: “Biz sadece
maddi eğitim veriyoruz. Beynin daha çok sözel-matematiksel-mantıksal özelliklerini taşıyan sol yarımküresine hitap ediyoruz. Sıradan
bilince önem verdiğimiz halde sezgisel bilinci hesaba katmıyoruz. Hayal kurma, sezme, düşünme, ilişki kurma, bütünü algılama, ilham gibi
yetenekleri barındıran sağ beyin yarımküreyi aktive edemiyoruz. Çok
mantıklı adamlar yetiştiriyoruz ama dahiler yetiştiremiyoruz. Bedenleri ve mantığı eğitiyoruz ama gönülleri eğitemiyoruz.”
Prof. Robert Ornstein, bu konuda şunları ifade etmekte:
“Batı eğitim sistemleri esas olarak sözel ve zihinsel biçim üzerinde yoğunlaşırlar. Öteki biçimin eğitimine ilişkin büyük ölçekli bir eğitim
sistemimiz yoktur ve çağdaş Batılı eğitimin tamamlayıcısı olarak Bâtıni
(Doğu) psikolojilerin uzmanlık alanı tam da bu eğitimdir. Batı eğitimi
ağırlıklı olarak sözel-analitik bilime dayandığı için geleneksel Bâtıni psikolojilerin (doğu geleneklerinin) yöntemleri ilk başta bir parça garip görünebilirler. Ancak bu psikolojilerin işlevi normal bilgi biçiminin tamamlayıcısı olan diğer bilgi biçiminin kapılarını açmaktır. Bunlar, esas olarak Batı
geleneğinin gündeme getirmediği ya da ihmal ettiği, tek başına doğrusal
ve bilimsel terimlerle cevaplanamayacak sorularla ilgilenirler. Bu sorular
arasında ‘Hayatın anlamı nedir, insan nedir, bilincin doğası nedir?’ gibi
derin ‘gece’ düşünceleri vardır. Oysa deneysel olarak sınanamayacakları
için mantıkçı pozitiviste göre bu soruların kesin cevabı yoktur.”
Hani meşhur bir hikâye vardır. Bir baba, çocuğunu yetiştirirken
ona hep “oğlum sen bu gidişle adam olamazsın” der. Hâlbuki çocuk
çok başarılıdır ve eğitim sürecini başarı ile tamamlamıştır. Başarılarından dolayı bir şehre vali olarak atanır. Atandığı makamın koltuğu276
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na otururken, babasının “oğlum sen adam olamazsın” sözleri kulaklarında çınlar. Babasının bu sözünün ne kadar yanlış olduğunu göstermek için emrindeki birkaç kişiye babasının adresini verir ve onu
valilik makamına çağırtır. Babası bir süre sonra makama gelir. Valilik
makamında oturan dünkü çocuk babasına seslenir:
“Baba, hani ben adam olamazdım? Bak koca bir vali oldum. Gördün mü?” der. Baba, acı bir tebessümle oğluna bakar: “Oğlum, ben
sana ‘vali olamazsın’ demiyordum ki... Ben sana ‘adam olamazsın’ demiştim. Eğer adam olabilmiş olsaydın, babanı ayağına çağırtmaz, bir
vefa borcu olarak kendin benim yanına gelirdin.” der.
Prof. Dr. Kazuo Murakami ise konuya şöyle bir açıklama getirmektedir:
“Günümüzde gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, genlerimizin
çeşitliliğine dayanan doğasına aykırı hareket etmektedir. Bu sistemler
standart hale getirilmiş testlere ve üniversite giriş sınavlarına odaklıdır.
Öğrenciler, belli bir bilgiyi ezberleyip tekrar edebilme yeteneklerini ölçen
sabit standartlara göre değerlendirilmektedirler. Ancak her birey benzersiz ve çeşitlilik gösteren genlerle donanmıştır. Bu genlerin harekete
geçirilmeleri için uygulanacak zamanlama ve yöntemler de farklıdır. Bu
yüzden, standart hale getirilmiş bir sistemin her öğrencinin yeteneklerini geliştirmesi mümkün değildir.
…
Yukarıda sözü edilen eğitim sistemlerince üstün başarılı sayılan
öğrencilerin, iş bilinmeyeni keşfetmeye gelince kafaları karışmaktadır.
Ezberleyebilmek önemli bir beceridir ama her zaman keşif yapma yeteneğine ve yaratıcılığa işaret etmez.”
Dr Alexis Carrel, “Dua” isimli eserinde şunları dile getirmekte:
“Biz batılı insanlara akıl sezgiden daha üstün görünüyor. Zekâyı,
hislerimize daha çok tercih ediyoruz. Hayatta başarılı olmak için akıl ve
madde kadar maneviyatın da bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. O halde
zekâdan daha çok kişiliğe kuvvet veren beyinsel ve zihinsel faaliyetleri
kendimizde süratle diriltmeliyiz.”
Hani deriz ya, “çok zeki insan” diye… Gerçekten çok zeki insanlar hayatta başarı ve mutluluğu yakalamış ya da kişisel mükemmelliğe ulaşmış insanlar mıdır? Eskiler hatırlar; “Uzay Yolu” filminde çok
mantıklı bir adam vardır: Mr. Spock… Her olayı mantık çerçevesinde
yorumlayan bir deha olarak hatırlarız onu… Ancak iş duygusal tecrübeye geldiği zaman pek de başarılı olduğu söylenemez…
Zekâ oldukça önemli! Peki ya sevmek, üzülmek, sevinmek, mutlu olmak, öfkelenmek, şefkat duymak, hissetmek, sezmek, âşık olmak,
nefret etmek, niyet etmek, heyecanlanmak, coşmak, korkmak, cesaretlenmek, empati duymak, hayal etmek, rüya görmek, dua etmek,
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huzur bulmak, mutlu olmak, mutsuz olmak, vicdan sahibi olmak,
ilham almak gibi yaşanan gerçekleri nereye koyacağız? Çok zeki ve
mantıklı bir adam her zaman çok şefkatli bir adam mıdır? Ya da çok
mutlu mudur? Her zaman akıllı ve mantıklı olan bir insan her zaman
cesur mudur? İnsanlarla duygusal empati sağlayabilir mi? Çok akıllı ve mantıklı bir patronunuz ya da müdürünüz pekâlâ duygusuz ve
zorba biri olabilir… Öğrencilik yıllarınızda çok zeki, bilgili, akıllı ve
mantıklı bir öğretmeninizin dersi pek de zevkli geçmemiş olabilir ya
da o çok mantıklı öğretmeninize bir türlü ısınamamış olabilirsiniz.
Buna karşın aklını, mantığını, duygusal zekâsını ve vicdanını dengeli
bir biçimde kullanabilen, insanlarla sıcak ilişkiler kurabilen, empatik
ve lider özellikli bir öğretmeninizden gördüğünüz sıcaklık ve ilgi sayesinde çok daha mutlu ve verimli anlar yaşamış olabilirsiniz.
Karl Popper ve John C. Eccles bu konuda görüşlerini şöyle ifade
etmişlerdir:
“Öyle görünüyor ki insanlar arasında muhtemelen doğuştan zekâ
farklılıkları bulunmaktadır. Ancak böyle çok boyutlu bir sorunu, insanın sahip olduğu bilgi ve zekâyı (kavrama çabukluğu, sezinleme derinliği, yaratıcılık, sergileme berraklığı, v.b.) tek boyutlu olan zekâ bölümü
(IQ) gibi bir işlemle ölçülebilmek de imkânsız görünüyor.”
Sadece mantık kurallarına göre hareket edenler birer makine ya
da robot gibi yaşarlar; “yağmur yağdığı zaman şemsiye açılır ve yağmurdan korunulur” gibi… Peki, ya doğayla baş başa kalmanın huzurunu duymak, sevdiğiyle el ele bir Nisan yağmurun altında şarkılar
söyleyerek iliklerine kadar ıslanarak keyifle, mutlulukla yürüyen bir
kişinin davranışlarını mantığın hangi kefesine koyacağız? Herkes ıslanmamak için köşe bucak kaçarken ya da şemsiyesini açarken siz
hangi mantık kurallarına göre böyle bir şey yaparsınız? Bence böyle
bir örnekte mantıktan çok duygular ağırlıkta… O anda yaşanan mutluluk seviyesini o insanlara sormak gerek… Peki, ya suyun kaldırma
kuvvetini hamamda banyo yaparken keşfeden ve keşfettiği anda çırılçıplak sokaklara fırlayıp “ Evraka! Evraka!” diye bağıran ünlü bilim ve
düşünce adamı Arşimed’in bu hareketini akıl-mantığın neresine koyacağız? Ya Hezarfen Ahmet Çelebi’ye ne dersiniz? O devirde yapma
kanatlarla Galata Kulesi’nden atlayarak uçmaya kalkmak akıl-mantık
işi miydi? Bir ışık demetinin üzerine binip Evren’e yolculuk yaptığını hayal eden ve E=mc2’yi bulup fizikte devrim yapan Einstein’a ne
demeli? Akıllı, uslu, mantıklı kaç kişi, bir ışık demetinin üzerine binip Evren’in sonsuzluklarına uçmayı ve ardından büyük bilimsel buluşlara imza atmayı başarabilir? Belki de başarılı bilim adamları için
genellikle kullanılan “Uçuk-kaçık biri” tanımlaması, akıl ve mantıkla
birlikte bunların çok ötesindeki potansiyel zekâlarını da devreye sokan kişiler olmalarından kaynaklanmaktadır.
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Sadece mantık kurallarına ve bilinçli zihne bağlı olarak resim
çizmeye çalışan bir ressam, belki de hayal, sezgi ve ilham güçlerinden
esinlenerek çizilmiş bir resim kadar kaliteli ve özgün bir eser ortaya çıkaramayacaktır. Sadece mantık kurallarından bir nota kombinasyonu
çıkarmaya çalışan bir müzisyen, rüyasından aldığı ilhamla yüzyıllarca
tüm insanlığın dinlediği evrensel yapıtlar çıkarabilen bir müzik adamı kadar başarılı olamayacaktır. Örneğin, aşk için canını vermek hiç
bir mantıksal temelle bağdaşmaz. Ama insanın doğasında bu ve buna
benzer bir dizi garip özellikler vardır. Sorun, bunların kaynağının nesnel veya mantıksal olmaması da değildir. Sorun, insanoğlunun Evren’i
bunlar olmadan, sadece akılla anlamaya çalışmasıdır.
Bizim anlatmak istediğimiz, kesinlikle akıl ve mantığın bir kenara koyulması gerektiği anlamında bir şey değildir. Dr. Carrel, “Akıllıca
hareket edebilmek için hem duyguya, hem de akla ihtiyacımız vardır.
Akıl olmadan duygu bizi okyanus diplerine de batırabilir, gökyüzüne
de çıkarabilir.” diye düşüncelerini ifade etmiş. Söylemek istediğimiz,
sadece IQ testlerine dayanan akademik zekânın bir insanın başarısı,
mutluluğu üzerine tek başına etkili olmadığıdır. Tabii ki mantığı bir
kenara koyarak sadece duygularla hareket etmek kişiyi insanlıktan
uzaklaştıracaktır. Sadece duyguları, dürtüleri ve sezileriyle hareket
edenler de hayvanlar âleminde yaşamış gibi olurlar. Sadece duyu ve
dürtüleriyle hareket eden bir kişi acıktığı anda yoldan geçen birinin
elindeki yiyeceği kapabilecek ya da bir dükkândan rastgele ve zorbalıkla yiyecek temin etmeye çalışacaktır. Trafikte tüm yolların kendisine ait olduğu hissine kapılarak önüne çıkan herkese saygısızca davranabilecektir. Çok zengin olma dürtüsüyle hareket eden biri “amaca
giden her yol mubah” felsefesi gereği, dolandırıcılık, hırsızlık, hortumculuk yapabilecek, hatta cinayet işleyebilecektir. Tabii ki bu işleri
yapan kişilerin bir kısmı çok mantıklı insanlar da olabilir, akademik
başarıları da yüksek olabilir. Yani sadece duygularıyla hareket edenler
değil, sadece mantığıyla hareket edenler de suç işleyebilir. Mesela bir
hırsız, hırsızlık konusunda mantığını çok iyi kullanan zeki biri olabilir.
Bir katil, işleyeceği cinayetler için sıradan bir insanın akıl ve mantığını
aşan cinayet senaryoları hazırlayabilir. Üstün IQ’ya sahip birçok bilişim suçlusu var. Bu kişilerin matematiksel-mantıksal düzeyleri bizlerin belki de çok üzerinde… Dolandırdıkları insanlara acımasız olan
bu kişiler, ailesine karşı pekâlâ merhamet ve şefkat dolu olabilirler. Bu
örnekte de akıl-mantığın yanında duygusal özelliklere sahip olan, ancak yine suç işleyen biriyle karşılaşıyoruz.
Bir bayan profesör kendi kızı tarafından öldürülüyor; geçmişte
medyadan izlemişsinizdir bu haberi belki de… Akademik başarısı
yüksek birinin yetiştirdiği çocuk bunu nasıl yapabiliyor? Sadece yüksek IQ’ya sahip olmak, iyi bir aile kurmaya, mükemmel çocuk yetiştirmeye yetiyor mu?
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Dr. Alexis Carrel: “Zekâyı duygudan ayırmak, muhakeme gücünü
azalttığı gibi arzu edilen sonuca da ulaşmamızı engelliyor.” diyor.
Akıl, elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir. Veya en azından
şimdilik öyle düşünelim. Akıl, mevcut verilerden hareketle bir takım
sonuçlar çıkarmaya çalışır. Genellikle nedenselliğe yani neden sonuç
ilişkisine göre çalışmaya şartlanmıştır. Genel bir akıl çalışma şeması,
mantık derslerinde gördüğümüz önermelerin tümünü sınayabilecek
bir takım sorgulama devreleri içerir. Akıla göre “şu şudur, bu budur,
öyleyse şu da bu olmalıdır” şeklinde bir mantık işler. Sonuca gitmek
için tek araç, değişik yollardan toplanan verilerdir.
Kısaca, akıl-mantık ile duyu-sezi araçlarımızı ayrı ayrı kul-anmak
kadar bu ikisinin bir arada ancak koordinasyonsuz kullanılması da insana ve çevresine zarar verecektir. Akıl-mantık ile duyu-sezi özelliklerimizle birlikte başka bazı şeylerin de devreye girmesiyle mükemmel bir
koordinasyonun sağlanabilmesi için bilmemiz gereken birtakım şeyler
var. Anlatmak istediğimiz, tek başına akıl-mantık ya da tek başına duygusal araçlar ya da bunların her ikisini de koordinasyonsuz ve ilişkisiz
kullanmanın insanı mükemmelleştirmediği… Burada “kalp” değimiz
olgu da devreye girmeli… Belki de akıl-mantık ile duyu-sezi koordinasyonunu sağlayan en önemli insanî araçlarımızdan biridir kalp…
Kalpten kastetmek istediğimiz, sadece vücudumuza kan pompalayan o
mükemmel organımızın fiziksel varlığı değil tabii ki… Kalbin fizik ötesi
boyutlarından bahsetmek istiyoruz burada. Hani “kalpsiz insan” derler
ya… O insanın gerçekten bizim anladığımız anlamda kalbi olmasaydı
zaten hayatta olmazdı. Bu durumda yaşamasına rağmen, “kalpsiz” olan
birinin sahip olduğu kalbin özelliklerini anlatmak istiyoruz burada…
Ya da “iyi kalpli bir insan” diye tasvir edilen bir kişiyi düşünelim: Burada
anlatılmak istenen, herhalde adamın kalbinin çok sağlıklı olduğu ve iyi
kan pompaladığı değildir. Burada mecaz bir kalp tanımlaması var… Biz
bu anlamdaki kalpten bahsetmek istiyoruz. Anatomik kalbimiz hayatî
fonksiyonlarımız açısından çok önemlidir. Kalp çalışmazsa insan da yaşamaz. Ya da bitkisel hayat yaşayan birinin her ne kadar kalbi çalışsa da
insani anlamda yaşıyor sayılmaz…
Değerli bilim ve tefekkür adamımız merhum Ord. Prof. Ali Fuat
Başgil ise ta 60’lı yıllardan konuyla ilgili şu tespitleri yapmış:
“İrade ve ruh terbiyesi ise ayrı bir iştir. Bu, ders ve kitap okuyup
ezberlemekle elde edilemez. Bununla beraber, herkes biliyor ki haddini
aşkın sınıf mevcudu ile dolup taşan mekteplerimizin hiç meşgul olmadığı işlerden biri budur.”
Yukarıda anlattıklarımızı Hz. Mevlâna ne güzel özetliyor:
Aklın yoksa yandın…
Ya kalbin yoksa?
O zaman zaten sen yoksun ki…
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