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PROF. DR. CELAL ŞENGÖR BİZLERLE BİRLİKTEYDİ

Emre Başatlı : Öncelikle hoş geldiniz. Bilim 
insanı olmaya ne  zaman ve nasıl karar 
verdiniz?
Celal Şengör : Ben ilkokuldayken, Jules 
Verne diye çok meşhur bir Fransız yazar 
vardı, bilmem sizler bilir misiniz. Yazarın 
“ Dünyanın Merkezine Seyahat” kitabını 
okumuştum. Orada bir profesör vardı, 
o beni çok etkilemişti. Sonra “ Denizler 
Altında 20.000 Fersah”’ı okudum. Orada da 
Kaptan Nemo çok etkilemişti beni. Ortaokula 
geçtiğimde bir öğretmenle tanıştım. 
Ukraynalı bir öğretmendi Nuriye hanım. Bana 
“ Sende kabiliyet var, sen jeolog ol” demişti, 
hiç unutmuyorum onu. Bir ara asker olmayı 
düşündüm ama gözlük takmaya başlayınca 
hava askeri olamayacağımı söylediler. Ben de 
jeolog olmaya kesin karar verdim o noktada.
Eda Bekar : Bilim insanı olma kararınızda 
size rol model olmuş, hayatınıza yön veren 
biri var mıydı?
Celal Şengör : Edward Suess adında 
Avusturya’lı bir jeolog. Gelmiş geçmiş en 
başarılı jeologlardan biridir. Onun kitaplarını 
ve hayatını okuyunca gerçekten hayran 
oldum ve onun gibi olmak istedim.
Emre Başatlı : Neden farklı bir bilim dalı değil 
de jeoloji diye sorsak?
Celal Şengör : İlk defa onunla tanıştım 
çünkü. Öteki bilim dallarında bir laboratuara 
veya bir ofise hapsoluyorsun. Halbuki jeoloji 
tüm dünyayı gezmeyi gerektiriyor. Jeolojide 
canlı, cansız, tüm dünya ile uğraşıyorsun. 
Hatta dünyanın da dışına taştı jeoloji, 

farklı gezegenlerde jeoloji çalışıyoruz artık. 
Geçenlerde Merkür’de jeoloji çalışmaları ile 
ilgili bir yazım Nature Dergisi’nde yayınlandı 
örneğin. Jeoloji çok kapsamlı bir bilim dalı.
Eda Bekar : Eğitiminizin büyük bir kısmını 
yurtdışında, A.B.D.’de tamamladınız. 
Sonrasında Türkiye ‘ye dönme kararında 
zorlandınız mı? Kararınızdan pişmanlık 
duyduğunuz zamanlar oluyor mu?
Celal Şengör : Hiç zorlanmadım. Dönmek 
niyetiyle gitmiştim. A.B.D.’de okudum 
ama oradaki esas hocalarım Avrupalı idi. 
Avrupalıların eğitim sistemi Amerikalılara 
göre çok daha geniş. Avrupalı tarzı bir eğitimi 
Amerika’da gördüm. Hocalarım da beni 
Türkiye’de olmam konusunda teşvik ettiler.   
Hiç pişman olmadım. İTÜ çok ayrıcalıklı bir 
üniversite çünkü çok eski bir kurum. 250 
seneyi devirdik. O eskiliğin verdiği bir atalet 
vardır İTÜ’de, okulu yerinden kaldırmak çok 
zordur. Türkiye’de olan ani değişikliklere 
İTÜ pek uymaz. Bu yüzden öyle bir okulda 
hocalık yapmak rahattır. Ülkemizdeki sert 
dalgalanmalardan İTÜ etkilenmez. Bugün 
bana sorsalar yine aynı şeyleri yaparım.
Emre Başatlı : Dünyanın en saygın bilim 
adamları arasında gösteriliyorsunuz. 
Türkiye’de sizin seviyenizde yeterli sayıda 
bilim adamına sahip miyiz sizce?
Celal Şengör : Hayır, hiç değiliz maalesef. 
Birkaç tane gerçek bilim adamı var. Onları 
siz tanıyorsunuzdur, mesela İlber Ortaylı, 
Ekrem Akurgalı, Sırrı Erinç gibi isimler büyük 
isimler. Dolayısıyla ülkemizde yetişen iyi bilim 
insanları var ama yeteri kadar yok maalesef.

K
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Eda Bekar : Türkiye bilim ve teknoloji 
alanında uluslar arası platformda nasıl bir 
konumda size göre?
Celal Şengör : Çok çok kötü bir konumda, 
Pakistan’ın bile arkasında yer alıyoruz bu 
anlamda. 
Emre Başatlı : Ülkemizde bir bilim adamının 
sizin kadar popüler bir sima olması alışık 
olduğumuz bir durum değil. Bunu neye 
bağlıyorsunuz siz?
Celal Şengör : 
Deprem olana kadar 
ben de popüler 
değildim. Tamamiyle 
depreme bağlıyorum. 
Deprem olunca TV’ye 
çıkmaya başladım 
ve herkes yüzümü 
tanıdı. Cumhuriyet 
Gazetesi’nde de 
1998’den 2014 yılına 
kadar da düzenli olarak 
yazı yazdım. Oradaki 
okuyucular da beni 
tanıyorlar tabi. 
Emre Başatlı : 
İstanbul’u bekleyen 
büyük depremden 
bahsediyor birçok 
bilim adamı. Siz 
İstanbul’da olası bir 
büyük depremle ilgili 
neler düşünüyorsunuz 
bu konunun duayeni 
olarak?
Celal Şengör : 
İstanbul’da büyük bir deprem olacak. 
Türkiye’de depremle ilgili konuşan kişilerin 
çoğu profesör ama bilim adamı değiller 
maalesef. %60 ihtimalle önümüzdeki 35-
40 sene içerisinde ve yine % 60 ihtimalle 
de şiddeti 7’den büyük bir deprem bekliyor 
İstanbul’u. Ve büyük bir felaket olacak 
İstanbul’da.
Eda Bekar :  Türk halkını cahil olmakla, kendi 
tarihinden habersiz olmakla eleştirdiniz ve 
bu yüzden siz de çokça eleştirildiniz. Sizi bu 
şekilde düşünmeye iten etkenler neler peki?
Celal Şengör : Gazete ve TV’ye bakıyorum, 
insan gerçekten korkuyor. Düzgün kelimeleri 
yazmaktan acizler. Mesela bizim gazetelerimiz 
kelime nereden bölünür bilmiyorlar, 
dahi anlamındaki de’yi ayrı yazmaktan 
vazgeçmişler artık. Hiçbir konuda doğru 
fikirleri yok. 
Emre Başatlı : Atatürk’le 
ilgili yazmış olduğunuz “ 
Dahi Diktatör” kitabınız 
sosyolojik bir tarih kitabı. 
Kendi uzmanlık alanınızdan 
uzak bir içerikte kitap 
yazmak sizi zorlamadı mı?
Celal Şengör : Hayır hiç 
zorlamadı. Ben bilim adamı 
olmadan önce 6 sene 
askerdim. O dönemde Atatürk 
hakkında çok şey okudum 
ve öğrendim. Ailemde de 
Atatürk’e meraklı olan çok 

kişi vardı. Ailemin pek çok üyesi Atatürk’ün 
arkadaşlarına epey yakındı. İkincisi ben 
Atatürk’e bilim adamı gözüyle baktım ve o 
şekilde inceledim onu uzun zaman. Dolayısıyla 
benim için zor olmadı. 
Eda Bekar : Evinizin tamamının kitaplarla 
dolu olduğunu, evinizde kütüphane değil 
kütüphanenizde eviniz olduğunu duyduk. 
Toplam kaç kitabınız vardır sizce? Sayısını 
biliyor musunuz?

Celal Şengör : En son saydığımızda 30.000’i 
geçmişti. Şimdi bu sayıdan da çok daha fazla 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
Emre Başatlı : 23 yıllık profesörsünüz, bir 
bilim adamı olarak neden Türkiye’nin politik 
ve sosyolojik gündemi ile ilgili bu denli radikal 
çıkışlarınız oluyor? Kendinizi bu konuda 
nerede görüyorsunuz?
Celal Şengör : Ben radikal 
değil doğru görüşlerim 
olduğunu  zannediyorum. 
Benim görüşlerimin radikal 
olarak algılanmasının 
nedeni ülkemizin yalanlar 
dünyasında yaşıyor 
olmasıdır. Benim niyetim 
Türkiye’yi uyandırmak. Bilim 

mentalitesini 
yerleştirmek 
için halkı 
uyandırıp belli 
bir seviyeye getirmek lazım. 
Eda Bekar : Bilimsel 
merakınız üst düzeyde. 
Herşeye, hatta Atatürk’ün 
milli mücadele sürecindeki 
kararlarına da bilim 
gözlüğüyle bakıyorsunuz. 
Sizce hayatta bilimin 
içinde olmadığı herhangi 
bir nokta yok mu?

Celal Şengör : Hayır yok. Herşey, aşk 
dahil bilimin içindedir.

Emre Başatlı : Şu anda bile yetişkin bir insanın 
zorlukla okuyabileceği kitapları daha ortaokul 
yıllarınızda iken okumuşsunuz. Mesela savaş 
konusu sizin için gerçekten ilginizi çeken bir 
konu olmuş ortaokul yıllarınızda. Kitaplar sizin 
siz olmanızda nasıl bir rol oynuyor? Hem iyi 
bir okur hem de yazar olarak bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Celal Şengör : Kitaplar benim en önemli 
bilgi kaynaklarım arasında. Dünya hakkında 
bildiklerimi kitaplardan öğreniyorum. Bazen 

de yerinde görmeye 
çalışıyorum ama dünya çok 
büyük. Bu yüzden de ben 
dünyayı evime getiriyorum 
kitaplarla ve onların 
vasıtasıyla öğreniyorum her 
yeri gezemeyeceğim için. 
Kitapları fazla okuduğum 
için yazarlık da kolay geliyor. 
Eda Bekar : “Ya bilimi adam 
gibi öğreneceksin, ya da 
bilimden gelen adamlara 
saygı göstereceksin” 
söyleminiz tarihe geçer. 
Sizce Türkiye’de bilim 
adam gibi öğreniliyor mu? 
Öğrenemeyenler de sizlere 
olması gereken saygıyı 
gösteriyorlar mı?
Celal Şengör : Hayır. Ne 
adam gibi öğreniliyor, ne de 
bu sebepten dolayı halkın 
bilime beş paralık saygısı 
var. Çok cahiliz. Türkiye 
Afganistan düzeyinde, o 
gerilikte bir ülke. Dolayısıyla 

farklı bir şey de bekleyemezsiniz. 
Emre Başatlı : Bundan 20 yıl sonra kendinizi 
nerede ne yaparken görüyorsunuz?
Celal Şengör : Herhalde mezarda olurum. 
Şu an 60 yaşındayım, bu vücutla 80 yaşıma 
varabileceğimiz zannetmiyorum. 
Eda Bekar : İleride sizin gibi bilim adamı 

olmayı hayal 
eden çocuklara 
önerileriniz 
nelerdir? Ne yapıp 
ne yapmamaları 
gerekiyor?
Celal Şengör : 
Herşeyden önce 
bol bol okumaları 
lazım. Gerçek bilim 
adamlarına bir 
şekilde ulaşmaları, 
onlarla konuşmaları 

lazım. Hocalarınız da bu yüzden beni 
okulunuza çağırdılar zaten. Yabancı dil 
öğrenmeleri lazım. Türkiye’de okuyacağınız 
kitap sayısı giderek azalıyor. Dünya kitap 
piyasasında 16. Sıradayız. Ne kadar kitap 
satıldığını gösteriyor bu durum. İngilizce, 
Almanca ve Fransızca’yı öğrenmeniz lazım. 
Bu üç dili bilmiyorsanız okuma yazmanız yarı 
yarıya demektir.  
Emre Başatlı : Son olarak kendinizi bir kelime 
ile ifade etmenizi istesek o kelime ne olurdu ?
Celal Şengör : Merak olurdu. 


