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A

bdülhak Adnan Ad›var (1882-1955) Cumhuriyetimizin kurucu kuﬂa¤›ndand›r. 1905’te Mekteb-i
T›bbiye-i Mülkiyeyi (Sivil T›p Mektebi) bitiren
Ad›var iç hastal›klar› ihtisas› yapar, 1917’de Halide Edip
ile evlenir. Son Heyet-i Mebusan’da yer alan Ad›var, ‹stanbul’un iﬂgali üzerine eﬂiyle birlikte Anadolu’ya geçer.
BMM’nde yer al›r, Ad›var ilk Sa¤l›k Bakanl›¤› görevini
üstlenir. Kurucular›ndan oldu¤u Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas›’n›n kapat›lmas› üzerine Avrupa’ya giden Ad›var
kendini bilim tarihi araﬂt›rmalar›na verir: Çok bilinen klasikleﬂmiﬂ kitab› “Osmanl› Türklerinde ‹lim” bu dönemin
eseridir.
Elimizdeki kitap, Ad›var’›n bilim ve edebiyat konulu, “kritik zihniyetle” yaz›lm›ﬂ, 1943-1954’e tarihlenen ama bugün kaleme al›nm›ﬂ kadar taze 55 makalesini ve kronolojik
biyografisini içeriyor.
Ad›var, “Akademik Hürriyet” makalesine, 1940’ta
New York Yüksek
E¤itim Komitesi
taraf›ndan College
of the City of New
York’a matematik
felsefesi profesörlü¤üne atanan ‹ngiliz filozofu Bertrand Russel’in hikayesiyle baﬂlar:
“Dinsizli¤i müdafaa eden ahlâks›z
bir ecnebî” oldu¤u
gerekçesiyle suçla-

nan Russell, aç›lan dava ile azledilir. Ne var ki olay
ABD’de akademik hürriyet konusunda önemli bir tart›ﬂma
baﬂlat›r. Russell’›n taraftar›, hatta aleyhtar› olan Einstein
gibi âlimler, A. N. Whitehead, John Devey gibi filozoflar,
gazeteciler ve en hoﬂu hakikati seven bir tak›m piskopos ve
papazlar da akademik hürriyeti savundular. New York Times “mahkemenin karar› bozulmazsa bütün Amerika mekteplerindeki hocalar›n emniyet ve fikri ba¤›ms›zl›klar›na
darbe vurulmuﬂ olaca¤›n›”, New York Herald gazetesi ise
“Lord Russell XX. As›rda gözlerimizin önünde Sokrates’i
diriltti. Piskopos ise ona zehri uzatan zindanc›d›r.” diye yazar. Makale ﬂöyle sona erer:
“‹ﬂte XX. Asr›n ortas›nda (...) akademik hürriyete yönelmiﬂ
bu tecavüz ve bu tecavüzden do¤an karﬂ›t giriﬂimlerin çok
parlak di¤er bir ﬂeklini de, XV. As›rda Do¤u’da buluyoruz.
Olay, Semerkand’da geçer. Sahne, meﬂhur büyük Türk astronomu Maveraünnehir hükümdar› Ulu¤ Bey’in (13931494) Medresesidir. O medresenin baﬂmüderrisi, yani rektörü bizim Yeﬂil Bursa’dan Kad›zâde-i Rumî idi. Ulu¤ Bey,
bir gün s›k s›k ziyaret etti¤i rasathanesine ve medresesine
gelmiﬂ ve Kad›zâde’yi yerinde bulamay›p, birkaç günden
beri gelmedi¤i haberini al›nca, hemen evine kadar gitmiﬂ
ve devams›zl›¤›n›n sebebini sormuﬂtur. Kad›zâde, bir müddet evvel kendi yönetiminde bulunan medresenin dört baﬂhocas›ndan birinin, kendisine dan›ﬂ›lmadan azledilmesi
üzerine evine çekildi¤ini ﬂu suretle ifade etmiﬂtir:”
“Biz e¤itim görevini, uzaklaﬂt›rmadan korunmuﬂ bir görev
san›rd›k; ondan ötürü kabul ettik. Halbuki dostumuz görevinden al›n›nca, gördük ki e¤itim yolu da bizim umdu¤umuz gibi de¤ildir; (onun için) bu mesle¤i bir yana
b›rakt›k.”
“Hakikî bir âlim olan hükümdar, derhal müderrisi vazifesine iade etmiﬂ ve Kad›zâde’nin gönlünü alarak derse
devam›n› sa¤lam›ﬂt›r. Akademik hürriyete, yüksek e¤itim
kurumlar›n›n özerkli¤ine karﬂ› âlim bir Türk beyinin gösterdi¤i âlakay›, son senelerde en serbest memleketlerden
birinde geçti¤ini hikâye etti¤im olaydan sonra yazarken,
geçmiﬂte gelece¤i görerek, büyük bir haz duydu¤umu gizlemek istemiyorum.”
Temmuz 1944
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