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Kİ ’ İ  su mühen-
disliği alanında kıymetli ve 
ekol sâhibi âlimlerinden 
biri olan Kâzım eçen,  
yılında lâzığ’da doğmuş

tur. ilesinin kökleri, üneydoğu Ana
dolu’da . ilâ . yüzyıllarda hükümran 
olmuş Artukoğullarına dayanmaktadır. 

tuzlu yıllarda Millî ğitim Bakanlığı 
Ankara’da bir eknik niversite kur
manın planlarını yapmaktaydı. Kâzım 

eçen, işte bu üniversite için öğretim 
elemanı yetiştirilmek üzere  yılında 
Bakanlık tarafından Almanya’ya su 
mühendisliği eğitimi görmeye gönderil
miştir. Berlin eknik niversitesi’ndeki 
eğitimini  yılında başarıyla tamam
layarak yurda dönmüştür. Ankara’da ku
rulması düşünülen eknik niversite’den 
vazgeçilince İstanbul üksek Mühendis 

kulu, İstanbul eknik niversitesi’ne 
İ  dönüştürülmüş ve  Kasım ’te 

açılmıştır. İ ’ye asistan olarak giren 
Kâzım eçen, kısa bir süre içinde, başarılı 
bir hoca ve bilim adamı olarak temâyüz 

etmiş ve ’de İ  Su apıları Kürsü
sü’ne tâyin edilmiştir.

. Dünya Savaşı’nın bitmesine az 
kaldığı ve Almanya için acı bir hezîmetin 
iyice yaklaşmış olduğunun bilinciyle dok
tora yapamadan yurda dönmüş olması 
onu tedirgin etmekteydi. niversitenin 
sağladığı bir imkânla  yılında incele
meler yapmak üzere gittiği raz ni
versitesi’nde bir yıl gibi, herkesi şaşkın
lıkta bırakan, kısa bir sürede hacimli ve 
ori inal bir çalışmayla doktor mühendis 
unvânını iktisap edince bu yalnızca raz 

niversitesi’nde değil, İ ’de de büyük 
hayranlık uyandırmıştı.

İ ’nün su mühendisliği laboratuvar
ları ve deneme tesisleri, onun sâyesinde 
gitgide gelişmiş ve yalnızca üniversitenin 
bilim ve eğitim ihtiyaçlarına değil, ayrıca, 

ürkiye’nin akarsularının, limanlarının 
ve yapımına başlanan irili ufaklı hidroe
lektrik santrallerinin model ve ön ince
leme çalışmalarının gerçekleştirilmesine 
cevap verebilecek şekilde fevkalâde etkin 
ve verimli bir düzeye ulaşmıştır.

Kâzım eçen  yılında profesör
lüğe yükseltilmiş ve İ ’nün idroe
lektrik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü’ne tâyin 
edilmiştir. aptığı ori inal çalışma ve 
incelemeleriyle artık yalnızca ürkiye’de 
değil, bütün dünyâda tanınmaktaydı. 
Bunu teslim edip de kendisini ilk defa 
mükâfatlandıran, Almanya olmuştur. 
Almanya’da su mühendisliği dalında 
dünyânın en îtibarlı kuruluşlarından 
biri olan Der Deutsche asser irtsc
haft  und asserkraftband zu Berlin, 
su mühendisliği dalındaki üstün bilimsel 
araştırmalarını teslim, tescil ve takdir 
ederek  yılında kendisine otthilf 

agen madalyası tevcih etmiştir.
ürkiye’nin rof. Dr. Kâzım eçen’in 

değerini takdir etmesi ancak Bİ AK 
Bilim Kurulu’nun  yılında kendisine 
Bilim dülü’nü tevcih etmesiyle müm
kün olmuştur.

 arasında İ  İnşaat 
Fakültesi dekanlığı görevinde bulunan 
Kâzım eçen,  su mühendisliği konu
sunda dünyânın en büyük ilmî kuruluşu 
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olan luslararası Su Araştırmaları Birli-
ği’nin Su irişleri Komitesi nin uzun yıllar 
başkanlığını yaptı. Bİ AK Mühendislik 
Araştırma rubu ürütme Komitesi’nde uzun 
yıllar üyelik yaptı. ’da büyük bir şevk ve 
gayretle ve de İ ’nün desteğiyle İ  bün-
yesinde Bilim ve eknolo i ârihi Araştırma 

nstitüsü’nü kurdu ve emekliye ayrıldığı  
yılına kadar da müdürlüğünü îfâ etti.  
yılında İ ’de yeni kurulan idrolik Anabilim 
Dalı başkanlığına getirildi. İrili ufaklı pek çok 
ilmî pro e yanında A  Science for Stabi-
lity çerçevesi içinde de büyük bir pro enin 
başkanlığını başarıyla yürüttü. mekliye 
ayrılmasından vefâtına kadar ilmî faâliyetle-
rine devam etti ve İ  Su ve Deniz Bilimleri 

eknolo i Araştırma Merkezi’nde sözleşmeli 
olarak çalıştı.

urdumuzda pek çok akarsu, hidroe-
lektrik santrali ve liman bugünkü verim-
li durumlarını Kâzım eçen’in ve özenle 
yetiştirmiş olduğu talebelerinden oluşan 
ekibinin yapmış oldukları kapsamlı etüt ve 
çalışmalara borçludur. ri inal yaklaşım-
larıyla bir ekol teşkil eden bu ekibin ürk 
ekonomisine görünmeyen katkısı milyarlarca 
dolara bâliğ olmaktadır. Söz konusu etütler 
arasında dremir limanını, İstanbul erkos 
gölü bağlama kanallarını, Atatürk Bara ı’nın 

rfa tünelini, Düzce’de  m düşümlü hid-
roelektrik santralini, İkizdere ve Doğankent 
hidroelektrik santralleri ile öksu erköprü 
ve Sızır hidroelektrik santrallerini sayabiliriz. 
Bu son iki örnekte Kâzım eçen ve ekibinin 
ortaya koydukları or inal inceleme metotları, 
dünyâda konuyla ilgili bütün bilim çevreleri-
nin ilgisini çekmiştir.

rof. Dr. Kâzım eçen gerek ilmî çalışma-
ları, gerek yetiştirmiş olduğu sayısız talebe ve 
pek kıymetli ilim adamı mühendisler, gerekse 
etütlerinin ürk ekonomisine katkıları bakı-
mından hakîkaten hocaların hocası unvânına 
lâyık, müstesnâ bir âlim mühendis olmuştur. 

ocanın ilmi ne kadar derin ve velût ise çele-
biliği, onu allâme sıfatına lâyık kılan geniş ve 
mütenevvi kültürü ve kendisine pek yakışan 
tabiî tevâzu da insanı kendisine kısa zamanda 
meftun edecek seviyedeydi. Bu tevâzusu onun 
medyatik bir tip olmasına mâni olduğundan 

ürk mühendisliğine ve ekonomisine katkıları 
ancak pek az kimse tarafından bilinir ve takdir 
edilirdi. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen 
hoca evliydi ve her biri doktora yapmış iki kızı 
vardı. Dîvan edebiyâtına hârikulâde vukûfuyla 
erbâbını kendine hayran bırakmış olan rof. 
Dr. Kâzım eçen, aynı zamanda ileri seviyede 
bir fotoğraf meraklısıydı. eride, kendisinin 
bizzat çekmiş olduğu  bin’den fazla dia 
pozitif bırakmıştır.

oca ömrünün son yıllarını ürkiye’de bir 
Bilim ve eknolo i Millî Müzesi kurulması ile 
İstanbul ve civârındaki eski su yollarının or-

taya çıkarılıp incelenmesi konularında üstün 
gayret sarf etmekle geçirdi. 

Merhum hoca İstanbul’un içinin ve civâ-
rının kadim su yollarının yeniden tespit ve 
teşhîsi hakkındaki tetkiklerini, beşi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kana-
lizasyon İdaresi enel Müdürlüğü ve biri de 

ürkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafın-
dan yayımlanmış olan battal boyda yaklaşık 

cm ebadındaki   ciltlik muhteşem 
bir külliyâtta toplamıştır.  yılları 
arasında yayımlanmış olan bu eser, olağanüs-
tü hacmi, kompozisyonundaki estetiği, hepsi 
kendisi tarafından çekilmiş olan resimlerinin 
nefâseti ve sanat yönü, takdîmindeki edebî, 
tahlillerindeki ilmî üslûbu, ortaya koyduğu 
ori inal tespitleri bakımından idrak ve insaf 
sâhibi her ciddî bilim adamını 
hayran bırakan olağanüstü 
bir şâheserdir. er aydının 
sâhip olamasa bile en azından 
bir kere olsun sayfalarını ka-
rıştırması gereken bu kültür 
âbidesi başlıklarıyla şöyledir:

¶ i ar inan ve ırk eş e 
Tesisleri, İSKİ, İstanbul . ¶ 

sküdar uları, İSKİ, İstanbul 
. ¶ alkalı uları  İSKİ, 

İstanbul . ¶ aksi  ve 
a idiye uları  İSKİ, İstanbul 

. ¶ a u llarının n 
unu  SKB AŞ, . ¶ II. 

aye id u lu aritaları  İSKİ, 
İstanbul .

Bu eserlerden a u 
llarının n unu başlıklı 

eserde omalıların şimdiye 
kadar bilinen en uzun isâle 
hattından ,  misli daha uzun 
olan bir isâle hattı ortaya çı-
karılmış ve güzergâhı ile zikî 
özellikleri tespit edilmiştir. 

 km uzunluğundaki bu 
isâle hattı, strancalardan 
başlayarak , ’lık bir 
eğimle İstanbul’da Valens kemeri yakınlarına 
kadar ulaşmaktadır. Bu, oma târihi açısından 
da teknolo i târihi açısından da çok mühim 
bir keşiftir.  km uzunluğundaki bir isâle 
hattında sâbit bir , ’lık eğimi muhâ-
faza etmek ise omalı mühendislerin insanı 
hayretlere gark eden bir başarısıdır.

Kâzım eçen’in ürk ilim târihine âit 
katkılarından bir başkası ve de çok önemlisi 
de İ  Bilim ve eknolo i arihi Araştırma 
Merkezi tarafından  yılında yayımlanmış 
olan üseyin ev k aşa ve inear Algebra  
isimli eseridir.

Biri Almanca, ikisi de İngilizce olarak ka-
leme alınmış  telif kitabı  ayrıca ürkçe ve 
yabancı dillerde yayımlanmış ’nin üzerinde 
ilmî araştırma, makâle ve bildirisi vardır.

.. eçen, hocalığı bir memûri-
yet olarak değil, içinden kaynayan 
bir aşkın ürünü olduğu için yapan, 
öğrencisine oradan buradan duy-
duğunu değil, kendi akıl süzgecin-
den geçirip hazmettiği ve kendi bu-
luşlarıyla zenginleştirdiği bilgileri 
vermekten haz duyan, araştırmayı 
.. dizgin vuramadığı sonsuz merâkı 
kendini mecbur ettiği için yapan 
büyük bir öğretmen, gerçek bir 
entelektüel ve üstün yetenekli, 
yaratıcı bir araştırmacıydı. ..

Kâzım Bey’in İstanbul çevre-
sindeki eski su yolları ve tesisleri 
hakkındaki çalışmaları .. titiz bir 
arşiv ve arâzi çalışmasının eleştirel 
aklın elinde nasıl verimli olabildi-
ğinin en güzel örnekleridir. 

Kâzım Bey, arkeolo ik kalıntı-
ları bir mühendisin sezgisi ile iz-
lemiş, bir bilim adamının hassâsi-
yetiyle belgelemiş ve bir târihçinin 
yansızlığıyla betimlemiştir. Bilim 
ve teknolo i târihî çalışmalarında, 
çalışmayı yapanın, târihi işleni-
len bilim ve mühendislik dalının 
temellerine mutlaka hâkim olması 
gerektiğini vurgulardı.

Bir gün ale İnan  bir öğren-
cisinin Side’deki eski su yollarıyla 
ilgili bir çalışmasını denetlemek 
için yardımımı istediydi. ittim, 
bulunan kanalları gördüm, daha 
sonra da bana bir ağız gösterdiler, 
‘Su buradan geliyormuş’ dediler. 
Ancak kanal debisi çok daha büyük 
bir su için yapılmış. ‘  küçücük 
ağız bu koca kanalı besliyor ola-
maz’ dedim. ‘Ama başka ağız yok’ 
diye cevap verdiler. ‘Vardır vardır, 
hele biraz daha geriye doğru kazın 
bakalım’ dedim. erçekten de 
biraz geride koskocaman ana ağız 
çıktı...

eçen’in bu gerçekçi, sorunları 
mümkün olan en basite indirge-
yerek vâzedip ona çözüm arayan 
mühendis kafası, her sorunun 
temeline inme arzusunu durma-
dan kamçılayan bilimsel merâkı ve 
her bulduğunu olduğu gibi anlatan 
dürüstlüğü, onu hem yetiştiği 
mühendislik dalında, hem de kendi 
kendini yetiştirdiği bilim ve tek-
nolo i târihçiliğinde eşsiz bir bilim 
adamı yapmıştır.

A. M. Celâl Şengör’ün Bilgiyle Sohbet
(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014) adlı 
eserinden derlenmiştir.
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