Bizim AHISKA

MUHACERETTE AHISKALI BABA-OĞUL
İKİ BİLİM ADAMI
Furkan FIRATLI
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ders
vermek üzere Avrupa’dan Türkiye’ye birçok bilim
adamı göç etmiştir. Bu akademisyenlerin birçoğu
Almanya ve Avusturya’dan gelmiştir. Onlarla
ilgili birçok makale ve kitap yayınlanmıştır. Fakat
nedense aynı ilgi diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen
akademisyenlere gösterilmemiştir. Onlar hakkında
ciddî yazılar yazılmamıştır. Biz, buna bir örnek
olmak üzere baba oğul iki bilim adamını biliyoruz.
1943 yılında Odesa üzerinden Türkiye’ye göç eden
baba oğul Türk asıllı iki akademisyeni tanıtmak
istiyoruz.

Baba-oğul Palavanlar.

Prof. Dr. Haydar Palavan

incelemelerde bulunmuştur. Hatta burada bazen
Haydar Palavan, Pehlivanoğulları olarak bilinen hasta insanları da tedavi etmiştir. O zamanlar
varlıklı bir aileye mensup Kemal Bey’in oğlu olarak Dr. Palavan, aynı zamanda Odesa Müslüman
1879 yılında Ahıska’nın Zeyiban köyünde dünyaya Cemiyeti’nin başkanıydı. Kendisi çok dindar biri
gelmiştir. Yasin, Haydar ve Murtaza olmak üzere değildi. Fakat cuma namazlarına gittiği biliniyor.
üç erkek kardeştirler. Kız kardeşleri hakkında Hatta okumuş insanların bu cemiyette faaliyet
göstermesini desteklemiştir.
bilgimiz yoktur.
Dr. Haydar Bey, kendisinden daha önce
Odesa’ya gelip yerleşmiş Kırım Türklerinden
1915-1917 Ermeni olayları sırasında
bir ailenin kızı ve kendisinin de hemşiresi
Kemal Bey dâhil bütün aile Ermeniler
olan Edibe Hanım’la evlenmişti.
tarafından katlediliyor. Murtaza Bey,
Haydar Palavan, 1943 senesinde
bu vahim olaydan önce hukuk tahsili
Romanya’ya geçmiş ve daha sonra da
yapmak üzere Moskova’ya gitmişti.
Türkiye’ye gelmiştir. Dr. Palavan ve
Okumuş, avukat olmuş ve bir Rus’la
ailesinin Türkiye’ye gelişi o zamanki
evlenmiştir. Bu evlilikten bir çocuğu
Romanya Büyükelçisi Hamdullah
olduğu bilinmektedir. Kendisinden
Suphi
Tanrıöver’in
özel
izin
daha sonra haber alınamamıştır.
çıkartması
sayesinde
gerçekleşmiştir.
Haydar Palavan’ın ağabeyi Yasin,
Hamdullah Suphi, o zamanlarda
Ermenilere karşı savaşıyor, daha
yurt dışındaki Türklerin Türkiye’ye
sonra İstanbul’a geliyor ve ömrünün
dönmeleri için çaba sarf etmektedir ve
son zamanlarını burada yaşıyor.
ayrıca Haydar Beyle de yakın arkadaştı.
Haydar Palavan da İstanbul’a gelince iki
Bu
sebepledir ki Hamdullah Suphi, Palavan
kardeş tekrar görüşüyorlar.
Haydar Palavan
ailesine özel izin çıkartmak için çaba sarf
Haydar Palavan, ilk ve orta tahsilini Gürcistan’da etmiştir.
Palavan ailesi Alman işgali altındaki Odesa’dan
ikmal ettikten sonra Odesa Tıp Fakültesinde
ilk
önce Romanya’ya göç ediyor. Burada fazla
okumuştur. Odesa Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Mikrobiyoloji ve Kuduz Hastalıkları uzmanı kalamayan aile, Dr. Haydar Bey’in torunu Gülnar
olarak çalışmıştır. Odesa’da alt katı laboratuvar Hanım’ın küçük yaşta rahatsızlanması üzerine
olarak kullanılan iki katlı bir evde ailesiyle kırk gün kadar Romanya’da kalmıştır. Daha sonra
beraber yaşamıştır. Dr. Haydar Palavan veya o 1943’te Türkiye’ye gelen aile, o zamanlar fazla
zamanki soyadı ile Palavandov, evinin altındaki gelişmemiş ve nispeten tenha bir yer olan İstanbullaboratuvarda kuduz hastası hayvanlar üzerinde Maçka’da bir bodrum katına yerleşmiştir.
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Dr. Haydar Bey’in diğer doktor arkadaşları
Odesa üzerinden başta Amerika ve Fransa olmak
üzere diğer ülkelere gitmişlerdir. Hayat şartlarının
daha iyi olduğunu ve hatta kendilerine sağlanan
imkânları bilmesine rağmen Dr. Haydar Bey,
Amerika ve diğer ülkeleri değil Türkiye’yi tercih
etmiştir. Bunun sebebi, kendisinin Turancı bir
düşünceye sahip olmasıdır.
Ailenin Odesa’da sahip oldukları hayat
şartları ile Türkiye’deki şartlar kıyas kabul etmez.
Odesa’da alt katı laboratuvar olan iki katlı bir
evde yaşayan aile, Maçka’da bir bodrum katında
yaşamaktadır. Hatta Dr. Haydar Bey’in torunu
Gülnar Hanım bu evde rutubetten dolayı bir
ciğer hastalığına yakalanmıştır. Prof. Dr. Haydar
Palavan, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldikten sonra
o zamanlar Çemberlitaş’tan Kadırga’ya dönen
sokağın başında bulunan Kuduz Hastahanesi’nde
başhekim yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.
Aynı zamanda Dr. Haydar Bey merkezi İtalya’da
bulunan Pastör Enstitüsü (Instıtuto Pasteur)’ndeki
tek Türk hekimidir.
Odesa’dayken Sovyet Rusya’da kuduz hastalığı üzerine uzman olarak bilinen sayılı insanlardan
biri olması ve Pastör Enstitüsü’ndeki tek Türk hekimi olmasına rağmen İstanbul’daki Kuduz
Hastanesi’nde
başhekim
yardımcısı
olmasına biraz içerlemiştir. Çünkü
mevcut başhekim, kendisine göre
meslekte çok daha yenidir. Fakat hem
hayat şartları hem de meslekî hayatta
karşılaştığı bu olumsuzluklara
rağmen Türkiye’den ayrılmamıştır.
1958 yılında İstanbul’da caddeden
karşıya geçerken bir arabanın
çarpması sonucu 82 yaşında vefat
etmiştir. Haydar Palavan’ın Türk
Dili ve Terminalojisi ve 1950 yılında basılan “Kuduz Hastalığı Hakkında
Önemli Bilgiler ve Öğütler” adlı kitapları
mevcuttur.
Prof. Selim Palavan

S. PalavanOdessa, 1939

1909 yılında Haydar Palavan ve Edibe
Hanım’ın oğlu olarak Ahıska’da dünyaya gelen
Selim Palavan, beş yaşındayken ailesiyle birlikte
Odesa’ya gitmiştir. Sekiz yaşına geldiğinde
Rusya’da Bolşevik Devrimi vukua gelmiştir. Selim
Palavan, ilk ve orta eğitimini 1924’te Odesa’daki
Alman okulunda tamamlamış, sonra teknik alanda
eğitim veren üç senelik bir liseye girmiştir. 1927’de
lise öğrenimini tamamlamış, beş senelik eğitim
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Selim Palavan derste.

veren Odesa Yüksek Mühendis Okuluna girmiştir.
Bu okuldan 1931 yılında yüksek makine mühendisi
olarak mezun olmuştur. Yine bu senelerde
Odesa’da konservatuvar eğitimi görmüş ve piyano
çalmayı öğrenmiştir.
Atatürk’ü seven biri olarak bilinen Selim Bey,
üniversitede öğrencilik yıllarında Atatürk fotografı
taşıdığı için KGB tarafından sorguya çekilmiştir.
Ancak idealist bir genç olduğu anlaşılınca serbest
bırakılmıştır.
Selim Bey, 1931-1932 senelerinde Kafkasya Pamuk Entitüsü’nde doçent vekili
sıfatıyla “Makine Teorisi” dersleri verdi. Eş zamanlı olarak Gence’de inşa
edilen bir dizel-elektrik santralinde
makine montaj işlerinde mühendis
olarak çalıştı. 1932-33 seneleri arasında Moskova’da Sanayi Bakanlığına bağlı teknik bir büroda başmühendis olarak çalışmıştır. Hatta
bu görevi sırasında Stalin’i görmüş,
fakat kendisi hiçbir zaman Stalin’le
konuşmamıştır. Bakan, Stalin’e rapor
verirken elindeki evraklarla hep arkada
beklermiş. Bakanlıkta çalışırken Ural, Ukrayna, Volga ve Kazakistan’da dizel motorları üzerinde çalışmıştır. Bu sebeple kendisi dizel
motorlar üzerine ihtisas yapmaya karar vermiştir.
1934 yılında “Kırım” isimli dizel motora sahip
bir gemide çarkçı olarak çalışmıştır. Pratiğini
geliştirdikten sonra Ekim 1934’de akademik
kariyere giremeye karar vermiş ve Odesa Deniz
Nakliyat Yüksek Mühendislik Enstitüsü’nde
motorlar kürsüsüne asistan olarak girmiştir.
1935’te başarıyla geçtiği sınavlar sonucunda
tez çalışmalarına başlamış ve 1938’den itibaren
vekâleten “gemi dizel motorları” dersleri vermeye
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başlamıştır. 1940 senesinde “teknik bilimler
adayı” unvanını kazanmış ve yine bu sene doçent
olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların
Odesa’yı işgalinden sonra kurulan üniversitedeki
Politeknik Fakültesi’nde “içten yanmalı motorlar”
dersini vermiştir.
Odesa Üniversitesi’nde öğrencisi olan Meryem
Hanım’la daha sonra evlenmiştir. Meryem
Hanım’dan nakledilen bilgilere göre üniversite
balolarında Selim Palavan bir köşeye oturup
Meryem Hanım’ı dans ederken izlermiş. Meryem
Hanım mezun olduktan sonra Moskova’da staj
yaparken Selim Bey bir gün Odesa’dan Moskova’ya
gelmiş ve Meryem Hanım’ı bulup evlenme teklif
etmiştir. 1938 senesinde Odesa’da evlenmişler ve
bir sene sonra da kızları Gülnar Hanım dünyaya
gelmiştir.
Selim Palavan, 1943’te babası Haydar Bey, annesi Edibe Hanım, eşi Meryem Hanım ve kızıyla birlikte Bükreş’e daha sonra da İstanbul’a göç etmiştir. 22.07.1943 tarihinde Maçka’da bulunan Yüksek
Mühendis Mektebi’nde -ki bu okul üniversiteye
dönüştürülmüştür- Motorlar Kürsüsü’nde doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Selim Bey, daha
sonra bu kürsüde profesör olmuştur. Selim Bey,
Türkiye’de işe başladıktan sonra İTÜ Makine Fakültesi Motorlar Enstitüsü Müdürlüğü, İTÜ Teknik
Okulu Makine Şubesi Öğretim Üyeliği, İTÜ Makine Fakültesi Ziraat Makineleri Muayene ve Araştırma Merkezi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ancak 1960 darbesinden sonra Selim Palavan
147’ler arasına alınmıştır. Bu vahim durum kendisini çok üzmüş ve daha sonraları üniversiteye geri
çağırılmasına rağmen önce kabul etmemiş ve üniversiteye en son geri dönen hocalardan biri olmuştur. Fakat üniversiteye geri döndükten sonra bifiil
lisans dersi vermemiş, kendi asistanlarını yetiştirmiş ve akademik çalışmalarda bulunmuştur. Selim
Bey, 21.08.1971 tarihinde Makine Fakültesi’nden
ayrılarak İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’nde Gemi
Makineleri Kürsüsü’nde profesörlüğe başlamıştır.
Selim Palavan, YÖK’ün kuruluşuna itiraz eden hocalar arasındadır.
Selim Palavan Türkiye’deki akademik hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirmiştir. Özellikle kendi
ihtisası olan vibrasyon ve gemi motorları hakkındaki dersleri dışında dinamik gibi bütün mühendislik öğrencilerinin aldığı dersleri verdiği için çok
sayıda öğrencisi olmuştur. Bu öğrencilerinden bazıları, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin
Erbakan ve Üzeyir Garih gibi tanınmış kişilerdir.
Bu insanlar üniversiteden sonra Selim Palavan ile
irtibatlarını koparmamışlar ve Selim Bey’den nak-
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ledilen bilgilere göre her zaman hocalarına saygı
göstermişlerdir. Necmettin Erbakan İTÜ’den mezun olduktan sonra Selim Bey kendisini asistan
olarak yanına almıştır. Selim Palavan, Erbakan’ı
çalışkan ve zeki bir öğrencisi olarak tanımlarmış.
Hatta siyasete atıldıktan sonra kendisi için “Siyasete
atılmasaydı dünya çapında bir akademisyen olurdu.”
demiştir. Ayrıca Selim Palavan, Erbakan’ı pratiğini
geliştirmesi için Almanya’ya Büssing firmasına
göndermiştir. Birlikte yurt dışı gezileri de olan
Erbakan ile Selim Bey arasındaki ilişki, bir profesörle
asistanı arasındaki ilişkiden çok daha fazlaymış.
Nitekim bunları aralarında geçen kısa hikâyelerden
anlayabiliriz.

1992 yılında çıkan bir gazetede Selim Palavan.

Selim Palavan, siyaset yıllarında bir süre ceza
evine giren Erbakan’a yazdığı bir mektubun
sonuna “İmza: MSP” yazar. Altına yazdığı notta
da, “ Necmettin, sanma ki bu Milli Selamet Partisi
demektir! Bunun anlamı Meşhur Selim Palavan’dır”
der! Aralarındaki ilişkinin bu kadar samimî olması
sebebiyle Selim Palavan’ın babası Prof. Dr. Haydar
Palavan 1958’de vefat ettikten sonra duasını
Necmettin Erbakan yapmıştır. Fakat Erbakan ile
Selim Bey arasındaki ilişki hiçbir zaman siyasî
boyutta olmamıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki kariyeri
dışında Selim Palavan ayrıca Eskişehir Devlet
Mühendislik ve Mimarlık akademisinde 1973
senesinden itibaren dersler vermeye başlamıştır.
Aynı zamanda Kayseri ve İzmir’de de dersler
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vermiştir. Akademik hayatının dışında Selim
Palavan birçok firmada bifiil çalışmıştır. Türkiye’ye
geldikten sonra yaz ayları boyunca Sulzer
firmasında çalışmıştır. Ayrıca Man, Büssing ve
B&W firmalarında da çalıştığı bilinmektedir.
Hatta Selim Bey, Eskişehir Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi’nde ders verdiği senelerde eş
zamanlı olarak Büssing firmasında da çalışmıştır.
1976 senesinde Büssing firmasının İran’da bulunan
fabrikasında üretilen otobüslerdeki vibrasyondan
kaynaklanan teknik bir sorunun çözümü için Selim
Bey’in yardımına başvurulduğu bilinmektedir.
Selim Palavan, akademik hayatı boyunca
verdiği derslerin yanı sıra 1962 senesinde “Gemi
Dizel Motorları” ve 1971 senesinde “Mekanik
Titreşimler” adlı kitapları yazmıştır. Selim Bey’in
Türkçe, Almanca, Rusça ve Fransızca dillerini
çok iyi bildiği ve on iki dilde teknik çeviri yaptığı
bilinmektedir.
Selim Palavan, akademik ve iş hayatının dışında
çok iyi bir satranç oyuncusudur. 1925 senesinde
Moskova’da Emanuel Lasker, Capablanca ve
Akiba Rubinstein gibi ünlü satranç oyuncularının
katıldığı bir turnavayı izleme fırsatı bulan Selim
Palavan, turnuva sayesinde satrançla tanışmıştır.
Selim Bey turnuvadan sonra Capablanca’nın
satranç kitabını okuyarak satranç oynamaya
başlamıştır. 1927 senesinde ikinci kategoriye çıkan
Selim Bey, 1928’de Sovyetler Birliği’nde birinci
kategoriye çıkmıştır. 1943 senesinde İstanbul’a
geldiği o sene içerisinde düzenlenen satranç
turnuvasına katılmış ve birinci olmuştur. Kendisi
1944-45-46 senelerinde de birinciliği kimseye
kaptırmamıştır. İstanbul Satranç Kulübü’ne üye
olan Selim Bey, aynı zamanda kulüpte dersler de
vermiştir. Satranç üzerine kitaplar yazan Selim
Bey’in, Modern Satranç 1943 yılında, Sistematik
antreman, Satrançta piyon finalleri, Satrançta
kombinezonlar ve varyantların hesaplanması,
Satrançta
Dünya
şampiyonluğu,
Satrançta
ustalık dersleri, Satrançta kale finalleri, Satrançta
beraberlik, Satranç kitabım, Gençler için satranç
adları altında kitapları bulunmaktadır. Kendisi için
satranç hayatı boyunca unutamadığı oyun, 1934
yılında Odesa’da Max Euwe ile oynadığı oyundur.
Son olarak kendisi 81 yaşında Almanya’da satranç
şampiyonu olmuştur.
Selim Palavan’ın edebiyat ve müziğe karşı
ayrı bir ilgisi olduğu da bilinmektedir. Nitekim
kendisi çok iyi piyano çalmaktadır. Odesa’da
konservatuvar eğitimi sırasında piyano çalmayı
öğrenen Selim Palavan, kendisine ait kuyruklu
piyanoyu
Türkiye’ye
gelirken
Hamdullah
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Suphi Tanrıöver’in piyanosu diyerek Sovyetler
Birliği’nden getirtmiştir.
Selim Palavan’ın bir diğer yönü ise nüktedan
kişiliğidir. Eskişehir Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi’nde ders verirken dört
öğrencisinin sınıfın arkasında poker oynadığını
gören Selim Hoca, bir poker meraklısı olarak
sessizce yanlarına sokulup onları izlemeye
başlamıştır. Bir süre sonra öğrencilerden birisine
sınıfı acilen terk etmesini söylemiş ve hocalarını
önceden fark etmeyen öğrenciler, Selim Hoca’dan
özür dilemeye başlamışlardır. Selim Hoca
öğrencisine dönüp “Elinde üç tane as olup da pas
diyen adam benim dersimi anlayamaz!” demiştir.
Selim Palavan’ın ayrıca kendine özgü ders anlatım
metotları olduğu bilinir. Ders anlatırken tepegöz
makinesi kullandığı ve asetatlar arasına dersle
alâkası bulunmayan bir bayan resmi koyarak kendi
tabiriyle öğrencilerin derste kafalarını yenileyip
derse tekrardan adapte olmalarını sağlarmış.
Sonuç olarak diyebiliriz ki Türkiye, Hamdullah
Suphi Tanrıöver’in yardımları sayesinde çok
değerli iki Türk akademisyen kazanmıştır. Kuduz
üzerinde uzman olan Pastör Enstitüsü üyesi
Prof. Dr. Haydar Palavan ve gemi dizel motorları
ile vibrasyon konusunda uzman Prof. Selim
Palavan’ın Türk bilim hayatındaki önemli yerlerini
unutmamalıyız.
Palavan ailesinin bir kolu da Ahıska’dan
Posof’un Cilvana (Eminbey) köyüne gelip
yerleşmiş, daha sonra da İstanbul’a göç etmiştir.
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Not : Bu yazıyı hazırlarken bize doküman sağlayan Alev Gönçer
Köse Hanımefendi, Selim Palavan’ın torunudur. 1969 yılında
İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej ve İTÜ İşletme Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. Birmingham Üniversitesinde İşletme
dalında yüksek lisans yaptı. Öğrenim gördüğü alanlarda birkaç yıl
çalıştıktan sonra pilot olmaya karar verdi ve Amerika’da eğitimini
tamamlayarak ticarî pilot lisansı aldı. Halen
bir havayolu şirketinde yardımcı pilot
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk
annesidir.

FURKAN FIRATLI
1992 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı.
İ. D. Bilkent Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü üçüncü sınıf
öğrencisidir.
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