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Bir bilişimci olarak

Piri Reis
Geçen yıl “Bir bilişimci olarak Evliya Çelebi” başlığı ile bir 
yazı yazmıştım. Yazıyı yazmamın nedeni genel geçer bir 
kanı olan “Evliya Çelebi üç beş tane olay anlatmıştır onlar 
da abartılıdır” yaygın kanısının ne kadar yanlış ve zavallı bir 
görüş olduğunu anlatıp seyahatnamenin içerdiği bilimsel 
bilgiye dikkat çekmek istememdi.

Değerli okurlar geçen yıl bizde yaygın kanı olarak abartılı 
hikâyeler anlatan biri olarak bilinen Evliya Çelebi, 
dünyada gereken saygıyı görmüş UNESCO 2012 yılını 
Evliya Çelebi yılı olarak ilan etmişti. 2011 Katip Çelebi yılı 

idi. Bu yıl ise yine UNESCO tarafından Piri Reis yılı ilan edildi. Oysa 
kimi tarihçilere göre seksen yedi, kimi tarihçilere göre de seksen 
dokuz yaşında iken Hint Kaptanı Deryası Piri Reis, Kanun-i Sultan 
Süleyman’ın hattı hümayunu ile kafası vurularak öldürülmüştü.
Evliya Çelebi’nin neden zamanına gör çok iyi bir bilişimci olduğunu 
önceki yazımda anlatmaya çalışmıştım. Şimdi ise Piri Reis’in bizim 
için ne kadar önemli bir bilişimci olduğunu anlatmaya çalışacağım.
NASA tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen mektupta 
uzayda uydulardan çekilen bir fotoğrafın Piri Reis’in Amerika 
kıyılarını gösteren haritası ile bire bir uyuştuğu belirtilmektedir. 
Piri Reis, yaşadığı çağın teknikleri ile uzaydan çekilen bir harita ile 
bire bir uyuşacak kadar kesin bir haritayı nasıl çizmiş olabilir. Biz 
bilişimcileri ilgilendiren tarafı budur.
Fatih Sultan Mehmet, yaşadığı yıllarda dünyanın en büyük 
Astronomu olan Ali Kuşçu’yu İstanbul’a davet ederken kendisine 
Osmanlı topraklarında attığı her adım için bir altın vermeye söz 
vermişti. Ali Kuşçu’dan ders alan astronomlar bir derecelik 
açının sinus’ünü virgülden sonra yedi basamağa kadar doğru 
hesaplamayı başardılar. Yıllar sonra ikinci Bayazid döneminde bu 
başarıyı yakalayanlardan birisi olan  Mirim Çelebi de Piri Reis’in 
Çanakkale’de eğitmeni oldu.
Birlikte haritacılık biliminin gelişmesine büyük katkılar verdiler 
ama en önemlisi çizgisel haritaların doğru bir biçimde eğik olan 
dünya yüzeyi üzerinde nasıl gösterebileceklerin hesaplayarak 
bulmuş olmalarıydı. Bu o çağda bilim alanında yapılan en önemli 
buluştu.
Portekizliler Kitab-ı Bahriye’yi kendi dillerine çevirerek bir klavuz 
olarak kullanmaya başladıklarında Piri Reis, Kahire’deki zindanda 
İstanbul’dan gelecek olan ve kendin af edeceğini sandığı fermanı 
bekliyordu. 
Ama zaman değişmiş matematik, astronomi ve felsefe 
medreselerde okutulması yasak olan dersler arasında kabul 
edilmeye başlanmış bu dallarla ilgilenen bilim adamları en iyi 
şartlarla sürgün edilmeye başlanmıştı.
Astronomi ve matematiği bir denizcilik kitabımda bu derece başarı 
ile birleştiren bir düşün insanını herkesten önce biz bilişimcilerin 
anlaması ve anması gerektiğine inandığım için öyle bir yazı yazmak 
gereği duydum. Bir başka yazıda görüşmek üzere.
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