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DOGABİLİMct ALEXANDER
VON HUMBOLDT'UN (1769-1859)

YAŞAMı VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI(*)

Prof. Or.llhami KlZtROOLU (**)

ÖZET

Yaşadlg. döneme damgasımvuran bir dogabilimci,seyyah, politikacı, diplomat,
hatip ve demokratolan AvH, 90 yıllık ömıiineçok sayıda bilim eseri sıgdınnı§hr. Av-
rupa, Asya ve özellikle Güney Amerika gezilerinde önemli bilimsel veriler toplamış,
bunlan seri konferansıarve yayınlar halinde bilime kazandınnışbr. Gel~ek vadeden
birçok genç bilim adamımdesteklemiştir(GAUSS bunlardansadece biridir).

3600 bitki ve çok sayıda hayvan türününbilimsel tanımlamasını, çizimleri ile
birb yapmışbr. Özellikle Botanik, Vejetasyon Bilmi, Zooloji, Fizyoloji, Astrono-
mi ve diAer dogabilimleri ile ilgili araştırma, gözlem ve yayınlar vermiş, Fiziki
Co~ya, Jeofızik, Jeomorfoloji, Minerolojive Ekolojinin modemanlamda kurucusu
olmuştur. Bütün bunların sonucu, ona "DOGA BıLtM~ERtNİN KORUYU~
CUSU VE BABASı" adı verilmiştir. Çeşitli biyolojik ve CO~ yapıya adı en
çok v~en(Avrupa, Asya ve Amerikakıtalannda)bilim adamıdır.

Evrenin betimlemesini yaptıAı 5 ciltlik "KOSMOS!' adlı eseri. ününÜdaha da
arbrmışbr.

ZUSAMMENFA:SSUNG.

NATURFORSCHER ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769~18S9)
SEIN LEBEN UND SEINE WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN

AvH war ein Naturforscher, Reisender, Politiker, Diplomat, Redner und
Demokrat, der seine Zeit praegte und in seinem 90 jaehTigen Leben mehrere
wissenschaft1icheWeıke sehrieb.Er hattewaehrendseinerAsien-undSüdamerikareise
verschiedene Daten gesammelt und diese in Form von Vortragsreihen und
Veröffentlichungen in die Wissenschaft gebracht. Ebenso unterstützte er begabte junge
Nachwuchswissenschaftler (ein Beispiel waere GAUSS).

.(*) Alman Kültür Merkezi Ankara'da verilen bir konferansm özetidir.

(**) Hacettepe Üniversitesi Elitim Fakültesi Ölretim Üyesi. .
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Er beschrieb 3~neue Pflanzen-und mehrere Tiecarten mit Zeichnungen.
Ipsbesondere schrieb"er botanische, zoologische~ physiologische, astronomische,
vegetationskundliche118.natuıwissenschaftlicheArbeiten. Ebenso war er Gründer der
modernenGeophy~ Geomo~hologie, PhysikalischenGeographie, Minero!ogie und
Ökologie. Man nannte. ihn aus diesen Gründen "DER WATER UND
SCHÜTZER DER NATURWISSENSCHAFTEN". Man hat in Europa,
jsien und Südamerika mehrere biologischen und geographischen Gegebenheiten
seinenNaınen gegeben unddOOurchilinverewigt.,

Durch seine fünfbaendigen~OSMOS.REIHE war sein Room weit verbreitet.

. GİRİŞ

Yaşadıgı çaga ve günümüz Dogabilimlerine damgasını vuran ALEXANDER

VON HUMBOLDT(=AvH)'un yaşamı ve bilimsel çalışmaları üzerine birçok eser
yazılmıştır (1-12). GOETHE ve SCH1LLER1e çagdaş olan AvHMaden Mühendisligi

egitimi ile yetinl1!tlmiş, bilimsel veri toplamak için yurtdışına gitmiştir. Bu
ülkelerden Fransa,1spanya, Güney Amerika ve Rusya'da yürüMgü araştırinaları ile
elde ettigi sonuçlar, yaşadıgı dönem için çok çarpıcı ve etkili olmuştur. Hemen hemen
doga bilimlerinin bütün alanları ile ilgilenmiş, yürüttügü gözlemlerde elde edebil-
digince bilimsel veri toplaYıp, bunları bizzat kendisi veya yakın çalışma arkadaşlarına
vererek kullandırmış ve ünlü bir bilim adamı olmuştur. lstikbal vaaedenbirçOk genç
bilim adamım manen ve maddeten ~steklemiştir. Bunlardan büyük matematikçi
GAUSS'u sayabiliriz..GAUSS ve diger bazı dahi. araştırmacılar ona o kadar deger
vermişlerdir ki, Berlin'de yaptıgıkonuşma ve konferansıarınıhiç kaçırmamışlardır.

. '.. .

Gerek GüneyAmerika ve gerekse diger bilimsel gezilerinde kullandıgı, zamanı
için çok yeni olan ölçüm aletleri ününü daha da artırmıştır. J;JO'ITING (1976), HUM-
BOLDT'un bilimsel çalışmaları ile ilgili geniş bir literatür listesi vermektedir. Bunlar-
dan KOSMOS (EVREN) serisi önemli bilimsel çalışmalarıiçermektedir (I, 3). Beş
bandlık bu eserinde, dünyanın fiziksel betimlemesi için bir deneme yapmıştır. Gerek
KOS~OS gerekse diger önemli çalışmaları, genç araştırıcıları yönlendirici olmuştur.

Bu çalışmada, evrensel boyutlu bir bilim adaInı olan AvH'uo yaşamı ve bilimsel
çalışmalarınakısacRdeginilecektir.

.

1. ALEXANDER VON HUMBOLDT'uD'
YAŞAMıNDANBAZI KESITLER

Alexander von Humboldt(AvH)'un yaşamıve bilimsel kimliAinibirkaçdönemde
incelemek gerekir. Bunları kisaca, Çocukluk, Üniversite ve Memuriyet Dönemi;
Güney Amerika Araştırma Gezisi .Dönemi ve Sonraki Dönem diye ayttmak
mümkündür.

.
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ı.ı.ÇOCUKLUK,ÜNtVERstTE TAHStLt ve
MEMURtVETDÖNEMt ,

FRIEDRICH wıuİELM KARLHEINRICH 'At\XANDER VON HUM-
"

BOLDT e~timci,kAşif, seyyab, demokrat, liberalist, doAabilimci, dünya adamı ve
d8ha birçok özelligi olan bir bilim adamıydı, Yaşadıgı döneme&mgasını vuraı1"~-
VIER, NAPOL YON, CANNING, ve. CHAUTEAUBRIAND gibi bilim ve deV'İet '~
adamlan ile aynı gün do~uştu (4 Eylül 1769). Doltum yeri olan Berlin'de, kralın ya-
veri olan babasının asılzadelilti ona da geçmişti. Çocukluk ve gençlik dönemini
üniversiteyegidinceyekadar,kendisilideniki yaş büyükolan erkekkardeşiWILHELM
ile birlikteBerlin'de geçirdi. Dokuz yaşındababasınıkaybedince, tüm sorumluluguan-
nesi üstlendi. O da çocuklanmn iyi eAiti1mesiiçiliçok iyi hocalardandersler almasını
sagladı. Çocuk kitapları yazarı olan JOACHIM HEINRICH CAMPE, AvH'un
yaşamının şekillenip, çok yönlü düşünmesilide.veevrensel boyutluluga ulaşmasında
en etkili olan hocasıydı: GOTTLOB 'CH. KNUTH ise ölümüne kadar iki kardeşin
egitimi ile ilgilenen kişiydi. Özellikle Matematik ve o zamanlar çok .meşhur olan
JEAN JACK ROUSSE.o\Unun felsefe, görüş ve fikirleri ile tarihiöAfetti.Daha sonra
da çeşitli pedagoglardandersleraldı. AvB, bir sistemve plan dahilindeYürütülenbu ilk
eAitim döneminde, daha çok doAa tarihilie ilgi duyuyordu. Bu yüzden, evde ona
"KÜÇÜKECZACI"lakabı verilmişti.Çiçek, kelebek, an, istiridye ve çeşidi yap~Jaki
taşlar, adeta onun oyuncakIan olmuştu. Berlili Tegel'deki'evleriıiin geniş bahçesi ve
ornıandayaptıgı geziıitilerde,dogayıyakından.tanımave yaşama firsatıelde ediyordu.
Bunu her geçen gün dahada bilinçli yapmaktançok başlanıyordu.

>

~adaİ1 topladıAımateryaliayırıp etİketliyarve bugünküaDJamdabilimsel kol-
leksiyonu dahao zamanl8rhazırlıyordu.

.
'

A vH öyle bir dönemde yaşıyordu ki birçok gezgiıi dünyamn deAişik bölgeleriıide ,

keşifler yapıyordu. BunlardanLA CO:NDAMINE (Amazonlar Bölgesi), CARSTEN
NIEBUHR (Arabistan), JAMES BRUCE (Nil'ili Kaynakları) ve Kaptan JAMES
COOK (Atlas Okyanusu) amştırmaları ile onu en çok etkileyen kişilerdi. Bu seyyah ve
araştırıcılar üzeriıie okudu~u kitaplar onda gezme, görme, araştırma ve yeni bölgeler
tanıma arzu ve isteAiıii kamçılıyordu.

.

AAabeyi ailenin kıvanç kaynaAı idi ve çok başarılıydı. Daha 11-13 yaşında iken
ikisi arasındaki .düşünce farkı herkesili dikkatini çekiyordu. ılk başlardaaskerllite ilgi
duyan AvH yavaş ögreıiiyor ve çok çabuk yoruluyordu. Zorunlu ders saatleriıidedolta
ile ilgili resimler çiziyordu. Oysa annesi A vH'unkısa yoldan hayata atılması içili eko-
nomi egitimi görmesini istiyordu.

AvH doga bilimleriıie karşı büyük ilgi duyuyordu; ama o dönemdeki bilgi düzeyi
çok düşüktü. DoAabilimcilerin bilgileri sınırlıydı. Berlin Bilim Akademisi'ndeki
öAretmenlerden bazıları çok ilkel düşüncelere sahipti. ÖrneAin bir hoca, güneşili mut~

fak sobası gibi ve güneşten lekelerin (le is bulutları oldugunu savunuyordu. Bir

283



başkası sıvı tuzdanalıın yaptıgmıi1an ediyordu. Başka biri ise Mısır'daki piramitlerin,
aslında yanardaA olduAunu beliRiyordu. Tabi bo saçmalıklan savunanJarın yanında çok

deAerli bilim adamlan da vardı. BUrıIardanDr. MAkeus HERZ evinde fizik ve felsefe
dersleri yeriyor, AvH da ono zevkle dinlemeye gidiyord.J. HERZ'in bo derslerinin AvH
üzerinde olumlu etkileri. vardı. Belki de bu dersler onun bilim adamı olmasında
güdüleyici olmuştu. Yine BENJAMIN FRANKL1N'in buluşu olan Yııdınmkeser (pa-
ratoner}'i ilkdefa HERZ'in deneylerinde izleyen AvH onu Tegel'deki sarayına monte
etmişti (Resim I). Oysa birçokdin adamı paratoneri, Allah'ın arzularına yapılan bir
müdahale olarak görüyordu. ışte AvH'ün doAa bilimlerine ilgi duydugu dönem böyle
bir dönemdi.

Resim 1. Doiup büyüdüIiive ilk biyolojik gözlemleriniyürüttölü Tegel (Berlin)'dekievleri
ve bahçesi (BOTTING, 1976'den).

.

Bu YıLLanJa kagılaştıgı ve 22 yaşın tüm güzeHiAini taşıyan M.HERZ'in eşi HEN-
RIETTE HERZ onu çok etkiledi. AvH, onun için "o taıudJlun en güzel ve en
akıllı; hatta kadinlar arasıoda en bilgiliolan birisidir" diyerek, ona olan

sevgisini belirtiyordu. HENRIETIE'nin de AvH'dan hoşlandıgmı bilmeyen yoktu.

1787 Ekim'inde, iki kardeş de üniversiteye kaydoldu. A vH ekonomi okuyacaktı.
Altı ay sonra WILHELM hukuk ögrenimi için Göttingen'e gitti. AvH da eve geri

döndü. Bir yıl süren bu arada, botani!te'kafşı ilgi duyarak kendini yetiştirdi. Berlin'in
florasını inceleyip yayınlayan WfiLDENOW'la tanışan A vH, onun da etkisiile bota-

niAe ilgi duydu. Daha sonra tekrar Göttirigen'e dönen AvH, tekrar üniversiteye kaydo-
luyordu. Bu yıllarda klasik f~lsefe ve aı:keolpjinin kurucusu olan CH. GOTTLOB
HEYNE'nin derslerine yazılıyordu. Bu dönemde yaptıAt do!tagezilerinin sonuçlarını

284



"RENNEHRİ BAZALTLARI (1789)" adı altında,yayınladl. AvH'un'bura~
e~ biryddan.fazlasürmedi;amaFIZikve ~ya ile ilgili temelbilgileribu dönemde
edindi.Yine dahasonıakihayatınıetkileyecekolan,GEORGE FORS1ER (Resim 2)'i de

.

bu dönemde tanıdı. roRS1ERşapbAı gezileri anJatınca,'AvH ondan çok etkilendi.

,

Resim 2. AvH'u çok etkileyen doja ve halkbilimci GEORGE FORSTER (1754-1794).
GOETHE döneminin en melhur gezgin ara,Uncu! idi (BOTIlNG. 1976'dan).

1789 Fransız Devrimisırasında Paris'de olan AvH, FORSTER'in etkisi ile ken-
disini ateşli bir devrimci olarak görüyordu. Onunla yaPttgı doga gezileri, onun
dogabilimciolmasındaçoketkiliolmuştu.

.

Almanya'ya 1790 yılında geri dönen AvH, Ticaret Akademisi'ne kaydoldu.
Burayı ~ SOnraEndüstrive Maden Bakanlıgı bünyesindeişe girdi. Bunun
sonucundada Freiberg Madencilik Aka<:kmıisi'ndeokumahakkı elde eıy. Burayı bitir-
mesi halinde daha iyi bir pozisyona ge1ecegi sözünüaldı. Aslında zorunlu olmaması
halinde bir gün bile yapmayıdüşünmedigi madencilik mes1egineböylece giriyordu.
Bu dönemdeonunbilim adamlıgınanekadar yatkıno1dugunu'Preiberg'de~nmeyen
kalmamışU. Ünü her geçen gün yayılıyordu. ÖZellikle' yosun ve likenlerle ilgili, .
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çalışmalar da yapıyor ve maden ocaklarmda meslegini geliştiriyordu (Resim 3). Bitki
Gelişim Fizyolojisine özgü "FLORAE FRIBERGENSIS SPECIMEN" adlı
çalışmasını bu dönemde yayınladı. 1792 yılında Prnsya Maden Şubesine maden

mühendisi olarak atanan AvH, Prusya Kralhgındald çeşitli maden bölgelerinde
çalışmaya başlıyordu. Bu dönemde, üretim artımı ile ilgili birçok başanya imza atıyor

ve ününütüm Prusya Krallıgında pekiştiriyordu.
.

Madenoca~ına giriş

, Kereste .yontu çalışmalan

Ocaktakazma çalışması

. Su sütunu makinesi

Resim 3. HUMBOLDTun maden mUhendisi olarak çalııtı~ı 'Freiberg maden ocaklanndan
görüntüler (BOTI1NG, 1976)'den.,

.

Bu çalışmalan sırasında birçok alet de keşfetti. Bunlardan gaz analiz aleti, maden
ocagı solunum aygıtı ve emniyet bombası gibi aletleri kendisi bulmuştu. Kömür
üretimi de Av H ile birliktebiıbç misli birden artmıştı. Maden ocaAında çalışanların
egitimi için kendi kesesinden açtıgı okul, benzerlerinin ilki idi. Kral bu okulun kuru-
luşu için tüm masrafları AvH'un üstlendigini ögrenince çokduyg\llanmış ve parasım
iade eımişti. AvH da bu parayı zaten çok yoksulolan maden işçileri araSında payetti.
ışte bu davraınşı ününü daha da artırdı. Tüm. bunların sonucu olarak. kral onu baş
mühCndis yaptı. Ama onQl1yeni ülke ve bölge görüp tanıma, yepyeni keşifler yapma
dürtüsü, kralın bu teklifini kabuleımesini engelledi. . Yenibölgeler görüp tanıma
isteAi ve mesleAinin tekdiizeliAi, mesleAinden ayrıImasına neden oldu.
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Maden mühendisHAinden aynlan AvH,kralın özel diplomatı o~arak
görevlendirildi. Bu görevi nedeniyle de Avrupa'nın birçok ülkesini gezip göIme
imkanı buldu. Bu gezilerindenötürübiç boş vakti olmayan Ava artık tüm Avrupa'da,

'adından sözedilen biri haline geldi, Herkes onu tanıyordu. En basit olana!J, dahi gittigi
ülkeleri tanımak ve araştırmak ~çindeA~lendiriyor ve kendisiQe önemli bir bilimsel
kariyer yapıyordu. Artık oAvnıpa'da sözü dinlenen bir bilim adamı idi (Resim 4).

a b

Resim 4. a) FRANÇOlS GERARD; 179S'm gravürüne göre, 26 yaımdaki Alexander von Hum-
boldt'un bir resmi b) Orta yaılardaki AvH. (B0TI1NG,,1976'den).

.

Avrupa'nın jeolojik tabaka .yapısı; hayvanlara çeşitıi kimyasal gazların etkisi;
Yeraltı tıdim Bilimi ve Bitki CoArafyası ve Botanik onun en çok ilgilendiAi konulardı.

P ASStGRAFİ adını verdiAi kısa yazım tekniAini geliştiterek Kimya ve Fizikte kul-
lanıyordu. Aynı zamanda yerkürenin manyetik çekimi ile de ilgileniyordu. Deney yap-
madan yaşamasının mümkün olamayacaAını; hattabir keresinde, üç kitabın yazımına
birden başladıArnı arkadaşlarına stayişle anlatıyordu.

,

'
Deney objesiolarak kendi vücudunukullandtAıaraştırmalannı "HA YVAN VE

BıTKİLER ALEMıNDE, YAŞAMIN KİMYASAL OLAYLARı; 'UY A-
RILMıŞsıNıR VE KAS tPLtKLERİ ÜZERİNE DENEYLER. (1797)"
adlı iki bandlık eserde yayınlıyordu. Bu durum bilim alemindeki ününü daha da
pekiştirdi (Resim 5). Bu arada VOLTA, herhangi bir hayvan dokusuna gereksinim
duymadan, sulu veya nemli bir orf:alIldaiki farklı metal kullanarak,' elektrik elde
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Resim 4. Bedin'deki kütüphane ve çalışma odasında dinlenen ALEXANDER VON HUMBOIDT

.
ettiAini ve. buna ELEKTRİKLl Ptt..adJ.nı verdiAini açJldayınca. AvH ilk-bilimsel ye-
nilgisini VOLTA'ya karşı tadıyorvebuna hayatı boyunca üZfilüy0r4u. Deneylerinde
kobay olarak kendisini kuIlanarak canlı dokusunda araştırmalarını yürütürken, metal
plaka ve sıvı madde kombinasyonunu kullanmayı hiç düşünmedigi için, VOLTA'ya
karşı aldıAı bu bilimsel yenilgiyi hayatı boyunca hiç unutmadı.

Botanilde ilgili YaYınJan ona haklı bir ün kazandınh. Bu sayede çaAdaşı olan GOET-
HE ile tanışma imkfuu buldu. Tanışmalan 1794 yılında Je~'da gerçekleşti. GOETHE
ünlü ve becerikli insanlara kolay tabammüI etmezdi; ama A vH ile iyi anlaştı. Arkadaşı
KARL AVGUST'a AvH'la ilgili şu övgfi~olu sözleri yazmıştı. "ONUNLA
BıRLİKTE OLMAK GERÇEKTEN ÇOK HEYECAN VERıCı VE ıL-
GıNç. ıNSAN KıTAPLARDAN BıR HAFTADA ÖGRENEMİYECEGı
BıLGıL~Rı ONDAN BıR SAATTE ÖGRENEBıLı~". Böylece GOETHE,

AvH'un çok yetenekli biri oIdulunu teyid ediyordu. AvH da GOETHE için şunIarı
yazıyordu: "ONUNLA KONUŞUNCA, ıNSANıN SANKı BıR O~GANI
F AZLALAŞMIŞ OLUYOR". GOETHE'nin çıkardıAı bilimsel dergi (DIE
HOREN)de, bilimselbir makale yazmasını rica: ettiAi tek bilim adamı A vH olmuştu.

. GOETHE'yle oIanbu tanışma sonucunda AvH-1794 yılında "YAŞAM GÜCÜ
VEY ARHODISCHE GENIUS" adlı eserini olaAanfistübir şekilde kaleme aldı.
SCHILLER ise AvH'un W;bu YAŞAM SIRR:ıNlNV ARLıGl, yani yaşama gücü
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Resim 5. Uyan fizyolojisi iizerine. GAL VANl'nin teıviki ile yaptılı den4yleri. "Uyanlmıı
Kas ve Sinir İplikleri üzerine Arattımıalar Adlı" eserinde yayınladı (1797). Fig.
17: KUIbala bacaJındaki uyan tepldleri. Fig. 19. 20: Kas et parçasında. fig. 1S'de
deney obje.si insandır (bizzat kendisi). Fig. 24: kas eti ve birçok metal kombinas-
yonu ile bateriyi buluıu. VOLTA kas eti yerine aside batın1mı1 karton kullanarak
pili kelleımiıti.

,

görüşünü saçmalık olarak buluyor ve onu şiddetle yeriyordu. Ancak A vH, SCHIL-
LER'in bu eleştirilerindençok sonraları haberdar oluyor ve büyük tepki gösteriyordu.
Ama bu eleştirilerAvHu. dogru bildiAi yolda yürürnekten alıkoymuyoo1u.

l.z.GEZİp GÖRME ARZUSU VE GÜNEY AMERİKA GEZİSİ

Kablmayı düşündüAü birçok bilimsel gezi vardı. Ama bunlar çeşitli nedenlerden

ötürü gerçekleşemiyordu. Bunda hastalık ve savaş gibi olaylar büyük roloynuyordu.
Annesinin ölümü ile yüklü bir mirasa konan ALEXANDER VON HUMBOLDT
Salzburg'a elveda diyerek,Paris'e geldi. Paris o zamanlar Avrupa'nın bilim ve sanat
mer)cezi idi. Burada da birçok geziye' kablmak için yapbgı başvurular sonuçsuz
kalıyordu. Baudin Gezisi de Avusturya ileharp nedeni ile gerçekleşmedi. Bunun
üzerine AIW BONPLAND ile Marsilya'ya 1798 Ekim'inde geldi. Mısır'a gitme plan-
ları da suya düşünce, iki araşbncı yaya olarak PUene1eri aşarak ıspanya'ya ve Madrid'e
geçtiler. Bma<laBarselona ve Valensiya arasındaki. yerleşik olmayan bölgede BARO-
METRE ~ASINCI kullanarak yükseklikleri ölçüp Valensiya'dan Gtliçya'ya kadar. .
uzanan ıspanya'nın GüneydoAu-Kuzeybabsının enine YÜKSEKLİK PROFİLİNİ
çıkardı. Bu çalışma CoAmfya biliminde, çıAır açıyordu: 1799 Martmda ıspanya Kral ve
Kraliçesine tamşbnldıgında. kusursuz ıspanyolca ve engiIi bilgisi ile onları etkiliyor~
du. Bundan yararlanan AvH, yeni ve zengin madenler keşfetmek için Güney Ameri-
ka'daki İspanyol Kolonilerine seyahat etme iznfui alıyordu. Kralınbu özel seyahat izni
onun yıllardan beri yapmak istediAi Güney Amerika seyahatine çıkmasına olanak
saAlıyordu.

i

Güney Amerika gezisinin masrafJanmkendi lcesesinden karşılayan A vH, bu geri-

de mümkün mertebe .zengin data toplamayı arzuıuyordu. Bu amaçla Avnıpa'da o

------
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dönemde kullanılan ölçüm aletlerinin en önemlilerini yanına alıyordu. Bunlar Bam-
metre, S'iyanometre, Termom~tre, Magneto~etre,Aynaıı Teleskop, Oktant, Teodolit
ve Mikroskoptu (Resim 6). Bu aletler sayesinde Güney Amerika ve Meksika'da çok
önemli biyolojik, jeolojik, jeofiziksel ve cografiK ölçümler yapacakh. Bu gezisi
boyunca kaya formasyonları ve tabakalaşmayı, havanın kimyasal analizini, basıncı,
sıcaklıgı, nemi, elektriki yüklenmeyi, iklimin bitki ve hayvan türlerinin yayılışına et-

kisini, yerkürenin manyetik alan gücünü, bulutların yapısını, okyanus sıcakhgtnı ve
karşılıklı etkileşimini inceleyip; bitki ve hayvan dünyasını ımıştırmak istiyordu.

a) Borda Dairesi b) Teodolit c) Aynalı teleskop

d) Mikroskop e) Oktant (Yükseklik ölçer)

Resim 6. Güney Amerika Gezisinde AvH'un yanında götürdü~ü !>azıoptik aletler

A vH başkanIıgındaki araştırma grubu, 25 Haziran 1799'daokyanusa açılıyor ve.
C. KOLOMB'un rotasını izleyerek (14), 6 Temmuz'da Brezilya kıyısındaki Cumana
kentine varıyordu (Resim 7); Bu seyahat sırasında okyanus suyunun sıcaklıgını
ölçüyol' ve astronomik gözlemler yapıyordu. PIZıARO adlı gemiylegerçekleştirilen
bu yolculukta, 8 Temmuzda gemide tifo salgını' çıkıyor ve iki kişi ölüyor ve böylece
AvH ve BONPLAND'ın Havaı:ına'ya vanna üinitleri azalıyordu. Ama bu salgında şans
eseri onlara bir şey olmuyordti~ Buna ragmen planlarınıdegiştirerek varacakları ilk
Güney Amerika kara parçasında gemiyi terleetmeye karar verdiler. Bu nedenle Brezilya
kıyısındaki Cumana'da gemiyi tmediyorlardı. ışte 5 yıl sürecek, zorluklarla dolugezi

böylece başlamış oluyordu. Kasım 1799'da La Ganuaira ve Caracas'a geliniyor, 1800
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Resim 7. HUMBOLDTun Güney ve orta Amerika'daki gezi rotası.
Haziran 1799 Ciımana'ya vanı ,

Kasım 1799 La Guaira ve Carakas'a geçiı

Şubat-Temmuz 1800 Orinoko gezisi: Carakas-Orlnoko-Casiquaire-, Orinoko-Nueva
Barcelona

Temmuz-Kasım 1800 Nueva Barcelona ve Cumana dakalı,.
Aralık 1800-Mart 180i Küba'da kah,.

'Mart 1801-AralıkI802 Cartegena'dan Lima'ya gezi.
Aralık 1802-Maıı 1803 Callao'dan, 'Guayaquil üzerinden .Acapulco'ya deniz seyahati

Mart 1803.Mart 1804 Meksika'da kalıf'
Nisan-Temmuz 1804 Küba ve ABD'de kalış.
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yılı Şubat ayından Temmuz ayına kadar Orinoco geziSini yapıyordu. Bu gezide 75
günlük Orinoco'dan Rio Negro'ya kadar süren 2250 km'lik bir kayık yolculugu
gerçekleşiyordu. Bu gezinin rotası, Caracas-~oco-Casiquare ve tekrar Orinoco-
Nueva Barcelano şeklinde idi. Nueva Barcelona'ya ulaşan gezi ekibi, temmuz-kasım
arası orada kalıyor, bilahare Cumana'da geziye am veriyordu. A.ra:1ık 1800'de Küba
yönünde denize açılanekip, Mart 1801 tarihine kadarBavana ve Tırinidad'da kalıyordu.
Daha sonra da Mart 1801'OOn, Ara:hk 1802 tarihine kadar süren Cartegana ve Lima se-
ferini gerçekleştiriyordu. Bu gezidensöz etmeden önce, Orinocogezisiyle ilgili bazı

.
bilgiler vermek istiyoruz.. Gezinin geri dönüş dura~ı olan Casiquiare Kana:l bölgesinde
her türlü yırtıcıhayvan, örneAin piranha, Timsah ve Aligatorlar onları çok yakından
izleyerek, korkunç dakika1~ yaşar.ıalarına neden oluyordu. ()rinoco'nun güneyindeki 3

.
adada yaşayan kaplumbaAa1ardan yılda 5000 büyük testi dolusu yumurta sıvısı top- .

landıgmı öArenen AvH hayrete düşüyordu. Zira: bu 33 milyon yumurta ya da 33ppoo

kaplumbaAamn her birinin 100 yumurta bırakması ile eş anlamlı idi. Bu büyük tahri-
bat nedeniyle bugün bölgede bir kaplumbaAaya bile rast1anmamaktadır. Bu örnek de
insanoglunun doAa üzerinde ne denli .bozucu olabildiAim göstermesi açısından
çarpıcıdır. Bu bölge o kadar deAişik canjı türüne sahipti ki buradaki böcek türleri ve ke-

silmek bilmeyen ya~mur, grubun gözlem notu bile almaktan vazgeçip can derdine
düşmesine yolaçıyordu.

Cartagena'dan ~'ya. Oladan da Magda1ena su akınbSına karşı kürek çekerek
Honda'ya varan ekip, oradaırBogoto'ya geliyordu. A vH burada zamanının en tanınmış
botanikçisi JOSE'CELESTlNO MurıS (1732~1808)'le tanışıyordu (Resim 8).1ki ay
sonra Qilito'ya hareket eden grup, Ocak 1802'de oraya ulaşıyordu. Quito ve onun vol-
k8tıik yapısını 6 ay boyunca araştırıp, burada iklim koşullarının bitki örtüsünü nasıl

.,

şekillendirdigini ,ortaya koyuyordu (Resim 9). Quito'da Pichincha ve 6272 m
yüksekligindeki Cimborazo DaAlarına çıkarak Mlgenin jwlojik yapısını araşnrdı.
Pichincha DaAına ilk çıkışında oksijen yetmeZligindenbayılan AvH, ikinci çıkışında
bunu~yor, bu defa da yerli halk !av püskürtenYarıardaAınpatIamalarındanonu s0-
rumlu tutuyordu.Hatta Alman'ın onları bizzat çıkardıAınainanılıyordu.AvH 6272 m
yüksekliAindeki Chimborazo DaAınaçıkarak, oranınvolkanik yapı ve bitki örtüsünü
inceliyordu. Chimborazo'da 5760 m yükseklige çıkmayı başaran AvH, o gün~kadar
böyle bir yüksek1iAeçıkabilen ilk kişi oluyorve böylece bir de rekormyordu.

Quito'da geçen 6 aylık dönemdeGüney ~erika'nın en tanınmışaileleri ile ilişki
kurdu. Valiona bir ev tahsisetti, hattavalinino~u sonrakigezide onlaraeşlik edecek-
ti. Valinin güzel kızı, MONFUFAR AvH için "Baron çokçekici ve cana yakm
biri, masada gerektiAinden fazla oturmaz, dışarı çıktılında da her
taşan altını kaldırır birşeyler arardı ve 'bitki örnekleritoplardı diye-
rek, AvH'un her anmı nasıl delerlendirdiAini açıklardı.

İnka KültÜJiÜAvH için görülmesi ve 'incelenme~i gereken bU: olguydu. Buraya
kadar gelip de orayıgönneden gitmesi düşünülemezdi. Nitekim o da bu kültürü incele-
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Resim 8. Bogota'da Güney Amerika Borasmı en iyi tanıyan ıspanyol botanikçi JQSE CE-
LESTINO MUTIs (1732-1808)1etanı§tı. b) MUTIS'e izafeten ad1andınlml§ olan
Mutusia grandi/föra (HUMBOLDT ve BONPLAND'm "Pl.antesequinoxia1es~'adlı ese-
rinden a1lnmııtır.

.

rnek için Maranon uma~ı yakınlarına geldi. Amazon Ormanından birçok materyal top-
layarak 2 Eylül 1802'de Trujillo kıyısına vardı. Buradan da çölü izleyerek Lima'ya
ulaştı. Daha sonra kendi adının verildigi Peni (Humboldt Akıntısı) Su akıntısmı
izleyerek Guayaquil'e vardı. Böylece Meksika'daki Mart 1803-1804 arası bir yıllık

dönem ba§1adı. Güney Aqıerika gezisinin SQI1dura~mda ABD Başkanı JEFERSON1a
da taıuşan AvB, AmerikaFelsefe Derne~'nin şerefkonuAn ve üyesi oldu. Dernek mer-
kezinde yaptı~ı bilimsel.konuşmalar, bilim ,adamlarını çok etkiledi. Amerikalılar bu
güne kadar AvH gibi engin bilgisi olan alçak gönüllü başka bir gezgin bilim adamının
ülkelerine gelmedigW söylediler..HattaJEFERSON da bu görüşüpaylaştı.

Amerikagezisinin son duragı olan Küba'dan.30 Haziran 1804 tarihinde ayrılan

AvH ve iki sadık arkadaşı BONPLAND YE CARLOS MONTUFAR, 45 sandık dolu-
su bilimsel materyalle birlikte Fransa'nın Bordeaux kıyısına vardı.
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Resim 9. GOETHE,'nin çizimine göre aquatinıa ile yapılmış olan ve' HUMBOLDT'un Bitki'
eografyası ile ilgili eski v~ yeni dünyadaki yüksekliklere göre bitkilerin yayılışını

gösteren resim (BOTIING, 1976'dçn).

1.3. GÜNEY AMER1KA GEZ1Sl SONRAKl DÖNEM

Gezisininbitiminde. AvH ailedenkalan mirasının113'ününde harcandıgımfarke-
diyordu. Ama,60 000 bitki materyaliile jeolojik. zoolojik ve emografik birçok deAerli
bulguyu birlikte getirmişti. Bu gezide 10000 km yol katetmişti. Yerkürenin manye-
tik alanı ile ilgili 124 ölçüm yapmıştı~GAUSS bu datalarıkullanarak, MANYET1K
ALAN KURAMINI geliştirdi. AvH'un gezi sırasındaki araştırmaları sonucunda
cografyada birçok yeni kavram da geliştiriIdi. Böylece modem jeoflZigin de temelini
atlı.

A vB yaptı~ı 5 yıllık gezisi süresince elde' ettiklerini Avrupa'ya tanıdıklarına yol-
layarak. sürekli olarak kendiıiden' söz ettirmesini bilmişti. O sıralarda NAPO-
L YONtdan sonra adından en çok söz edilen kişi AvH idi. Avrupa ve bilim alemi için
yeni ('\:m birçok bitki ve,hayvan türünün ilk betimlemesiniyaparak. adını da sonsuz-
l;i~tıny(>ıJu (Resim 10. 11. 12).



\

Resim 10. AvH, Güney Amerika gezisinde elde ettiIİ bitki ve hayvan materyalinin önemli bir
kısmının resimlerini çizip, teıbisini. yaptı, 3600 yeni bitki tijrünün. ilk tanımını o

ve arkadaiı Bonpland yaptı.

Resim ll. Birçok hayV'an türünün ilk tayinini AvH yaptı ve bazılarını 'kendi ismiyle ad"
!andudı.

Resim ız. Gezi Eserinin Zooloji bandında betimlemesini yaptlgı bazı hayvan türlerinin
çizimlerini bizzat kendisi yaptı. Güney Amerika Kondoru ve Kedibalıgı (Astrob-
IIp.8 gri%ıllrii) bunlardan sadece ikisidir.
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AvH, Güney Amerika'da.yürüttijAüaraştırrQaIan"Volage aux r.ons equi.
noxiales du Nouveau Con.ine.nt. fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803
et 1804 par' Alexander de. Humb9ldt et AiıneBonpland~ adı altında
yayınladı. tlk band "Essai sur la geOgraphie des plants" ismiyle 180S'de

. Paris'ae, son bandı da 1834 yılında, yani 65 yaşuıda iken çıkardı. Bu eserde üç ana
ayınmvardı: Bunlai'danilkinde :Sotanik,Zooloji, Astrooomi ve Meteoroloji il~ ilgili

. bilimselverileralınmıştı.~isinde Kübave Meksika'nıncoırarık.ve ekonomikdu-
rumu, üçüncü gruptaise seyahatinbetinılemesiçok dikkatçeki.cibir tarzdayapılmıştı.

Gezi sonucunda getirilen 60000 bitki materyalinin 6000 türe özgü olduAu ve
bunlardan3600 ~n bilim için ilk kayıtlar olduAuortayaçıkmıştı. Tüm bu materya-
lin deAerlendirildiAi17 bandlık bir bitki dünyasıeseri de böylece elde edildi. A vU,
Botanik, Meteoroloji ve Colrafya ile ilgili verilerini kullandılı
tablo ve şekiUerle Modem Ekolojinin de. temelini atmış oluyordu.

Güney Amerika Eserindeki "Yeni Kıtanın Ekuinoktiyal Bölgelerinde
Gezi" adlı bandı, okuyucuların en çok ilgiSini çekmişti. Hatta genç bilim adamlanndan
CHARLES DARWIN, LOIS. AGASSIZ ve WILLIAM JAMES gezilerinde AvIrun bu
eSerini yanlarında taşıdı~. DARWIN Beagle'de AvH ile ilgili olarak şunları yazdı:
"önceleri Uunıboldtta hayrandım, şimdi ise ona tapıyorum". GörüldüAü
gibi A vH çaAında her ulustan genç bilim adamım etkilemesiIii başarmıştı.

i

Güney Amerika'daıl sonra onun en çok ilgisini Asya kıtası çekiyordu. Yapılan
bir ~veti 1811 yılında kabul ederek:Sibirya, Kaşgarve Tibet'e gitmeye karar veror.
amasavaş, bunuengeW. . .'

Güney Amerika dönüşüdaha çok Paris'de yaşay~ AvH, Şubat 1827'de Paris'de,
kaldtAt uzun dönemdeki hatıralarını omda bmıkarak doAdu~ kente, yani Berlin'e geri
döndü. Bu kararı alması onun için çok önemliydi. Hatta bu karara: varmasından
pişıDanııic duyıtıadıAını GAUSS'a belirterek duygularını açıklıyordu. Böylece Paris

dönemi bitiyor, Berlin dönemi başlıyordu.

1.3.1. BERLİNtOEKİ DÖNEM
. .

Kuzey Berlin'e yerleştiAi bu dönemde. Prusya KtallıAı oligarşik bir polis devleti
. idi. Bu nedenlebilim adamları, yazar,sanatkar ve öArencilerdüşündüklerinirahatça

yazıp sÖyleyemiyorlardı. AvH'un :aerlin'e geri dönüşü, bazı çevrelerde çok

konuşuluyor, hatta korlw dolu aJayh ifadelere de rastlanıyordu. Bazı genç bilim adam-
ları onu açıkça kJskanıyordu. ÖzeÜilde yönetici sınıfından olanlar ondan korlwyordu.

Buna karşın Berlin'de çok sevilip takdir gördüAü.önemli bir kesim de vardı. HUM~
BQLDTun saatlerCe doAaçlama olarak yaptıaı bilimsel konuşmalan herkes birbirine
anlatıyordu. Bu durum onun Berlin'deki ünÜJ1Üdaha da pekiştiriyordu. ÖmeAinPiziki
CoAmfyakonuşma1arıçok geriiş dinleyici buluyordu. Hatta bu derslerle ilgili görüşler
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her yerde tartışılıyordu. AvH bu konuşmalanm "KOSMOS (:EVREN)" adlı ese-
rinde topladı (Resim 13). Üniversitedeki derslerini metine bakmadan veriyordu. Bu
derslerönceleri haftada2, dahasonrada gündebirdefa olmaküzere yürütülüyordu.Bu
konuşmalar, uydularınhareketi,yerküreninyapısı ve oradakibitki ve hayvan daAılışı
gibi geniş bir spektrumdaoluyordu.OnUnderslerinidinlemek için insanlarbüyük sa-
lonları dolduruyor ve bir olayoluyordu. Öyle ki Müzik Akademisindeki
konuşmalannda çoAu kez hiç boş yer bulmak mümkün olmuyordu. O güne kadar
çeşitli kesimlerden oluşan böyle bir dinleyici ki~sini hiç bir bilimadamı toplamayı
başaramamıştı.Berlin'dekibu toplanU1arayurtdışmdanda birçok dinleyici geliyordu.
GAUSS gibi, gözlem evindençıkmayan dahilerbile 011UDkonuşmaları için, halkın
arasına giriyordu. Düzenlemiş oldu~ bilimsel bir toplanUyaİsveç., İngiltere ve Dani-
marka'danbirçok bilim adamıkaUlmıştı.

.ot8...
C.t."rt

,hıhre....
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Resim 13. KOSMOS (EVREN) adlıeserinin tamamlanması ölümle yanı oldu. Soldaki Resim:
KAULBACH'm bir resmine göre, Kosmos'dan (Evren'den) veda etmeyi, saldaki
Resim: KOSMOS Serisinin ilk bandmm cbtkapaiı.

.

Altmış yaşınagelen AvHbu sırada tekrar gelen Asya gezisi tekliflni ka~ul ede-

rek, Çann konuAu olarak alu ay süren Ura\ Gezisini düzenlemiŞti. Bu gezide madenCi-
lik ve jeolojik araştırmalar yapmışU. Bu geZi sırasında AvH şöyledemişti: tlerlemiş
yaşıma ve grileşmişsaçıarımaratmen,günde dinlenmeden 9.10 saat
yürümek benim için yorucu olmaz". 1829'da çıkıl8n bu gezide Çin sınırına
kadar gidildi. Bu gezinin Gijhey Amerikagezisine benzemediAikısa bir süre sonra or-
taya çıktı. Rusya gezisi de öncekiler gibi çok verimligeçmişti. Parasal bir SooDusı
olmamıştı, Zİra.gezi masraflarınıRus Çan üstlenmişti.Bilimde belli bir yere gelme-
nin böyle bazı avantajlarıda oluyordu.Rus Çar veÇariçesi her gün AvHla birlikte ol.
maktM büyük mut1ulukduy~annı belirtmişlerdi. Hatta Çar Humboldt'a, "sizin. . .
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ülkeme gelişiniz birçok önemli gelişmenin olmasına neden oldu" diye-
rek .onailtifat etti. Bugezide de 18000 km yol katebnişve birç.okbilimsel veri top-
laınıştı. O yaşda bile bu büyükenerjiyi taşıması. .onutıbilime verdigi degerin bir s0-
nucu idi. Bunu her seferindemtltevazıbir şekilde yinelen1i.Bu geziden sonrabaşka bir
gezi daha yapmayan AvH. hedeflerine ulaşmıştı. Artık onuniçin önemli olan bunları
yazıp degerlendirmekti.O da zamangeçirmedenbunlarıele aldı. önce üç ciltlik" Asie
Centrale" adlı önemlibir eserihazırladı (1843). Bu eserindeJeomagnetlzma ile ilgili
buluş ve görüşlerinisergilemişti.Bulguların elde edilmeSiiçin birçok ülkede istasyon-
ların açılmasını önermişti; ıngilizler de bunu yapmıjlardı. ıngiliz 1mparatorluAu'nun
tüm sömürgelerinde bu şekilde gözlem istasyonlarınınkurulması fikri de AvH'dan
çıkmıştı. İngiliz Kraliyet Akademiside bunugerçekleştirmedegeç kalmadı.10 yaşında
bile AvH eski aktivitesini gösteriyardu. Artık modernFiziki CaArafyanın kurucu ve
babası .olarak tanınıy.ordu. Bu sırada kralın temsilcisi .olarak Avrupa'nın çeşitli
ülkelerine gibnekteiıgeri de kalmıy.ordu.

.

. '1835 yılının ilkbaharındakardeşi WILHELM'in ölümü .onuç.oketkiledi. Onun
etkisinden uzun süre kurtulamadı; ama'hayat devam edecekti. Hiç kiinsenin .onun
üzüntüsünüanlamadıgmdanşikayetediyordu(Resim 14).

Resim 14. Ölümünden iki yıl ÖDceALEXANDERVON HUMBOLDT. S. FRIEDLAENDER'in bir
fotoAruına göre P. ROHRBACHtarafından yapılan bir litografisi (BOTTING.
1976'den).
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Hayatı boyunca yaşayıp gördüklerini ".KOSMOS" da ele almak en önemli hede~
fiydi. Kosmos'un ilk bandını YazdıAmda 76 yaşındaydı. tık band 1845'de yayınlandı.
tkinci bandı yazdı~ında ise 78 Y!lŞına gelmişti. 3. bandı 81,4. bandı yazdıAında 89
yaşında idi. Beşinci bandı tamaınhYamadan öldü. Bu band da mevcut notlar ele alınarak
tamamlandı. Bu eserinde evrenin fıziksel yapısı hakkında bilgi venneye çaba sarfet-
mişti. BöyleCe doAabilimlerine herkesin ilgi duymasını saj!lamayı istemışti. LIk cild
hemen tükendi, daha sonraki ~]arı ile 8ppOO adetsatiIdı. Bu rakamo zamanlariçin
görülmüş bir olay deAildi~ Humboldt doj!ayı bir bütün oIalak görüyor ve insanı da o
bütününbir parçası olarak algılıyordu. Bitkilerin

eoArafıkyayılışı, yerkürenin manye-

tik alanı, tzotenn çizgileri, Volkanların morfolojisi, DaA zincirlerinin oluşumu gibi
önemli konuları işlemişti.

Yaşamının son döneminde artık o BtLtM1N KORUYUCU BABASı ıDı.

O güne kadar Avrupa'da daAıtılan tüm bilimsel ödöller ona verilmişti. Atlantik Okya-
nusundan, Pasifik Okyanusuna kadar olan bölgede HUMBOLDT adını bilmeyen yok
gibiidi. Bu nedenle adı birçok nehir, göl, bölge, daA ve koya verilmişti. Geçkin yaşına
ragmen AvH yılda ortalama üçbin mektup alıyor ve bunların ikibinine kendi el yazısı
ile yanıt veriyordu.

.

Yaşlanan vücudu artık yavaş ya!laş yoruluyordu. 6 Mayıs 1859 tarihinde hayata
gözlerini yumduAnnda. arkasında birçok kitap ve bilim eseri bırakmış ve bu güne kadar
kimsenin. uJaşamadıAı.bir bilimsel kariyer yapmıştı. Adınakurulan bir vakıf dünyanın
çeşidi ülkelerinden, ulus farkı gözetmeksizin, sırf bilimsel yeterliliklerine bakılarak
genç bilim adamlarını desteklemektedir. Böylece büyük doAa bilimcinin adı sonsuza

kadar yaşatıIacak ve yaptıkları gesç bilim adamlarına örnek oluşturacaktır. Türkiye'den
de bu bw'stan yararlanarak 1938 yılından bu yana Almanya'nın çeşidi üniversitelerinde
araştıı1İ1a yapan bilim adamı sayısı 500 civanndadlr. Bu

sayının artması, verilecekpro-

jelerin orjinal ve ilgi çekici olmasına baAlıdır. Kırk yaşındangenç Türk'
araştırıcılarının bu önemli araştınna bursuna başvurmalarmı salık veririz.. .
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