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stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski rektörü ve İTÜ
Elektrik Fakültesi eski Dekanı Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu, 20 Ekim 1978 günü Bakırköy’deki evinden çıkıp
üniversiteye giderken sokakta silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Bilime, insanlığa, ulusa ve demokrasiye
yönelik bu cinayeti işleyenlerin kimlikleri aradan bunca yıl
geçmesine karşın hâlâ bilinmiyor. Değerlerine sahip çıkamayan bir ülkenin geleceği olabilir mi?
Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu (1915-1978), aydın düşünceli, yurdunu seven, barışçı ve demokrat, bilim üreticisi
ve eğiticisi bir insandı. Gerçek bir bilim insanı olmanın
bütün erdemlerini taşıyordu. İTÜ Elektrik Fakültesi’nin
henüz başlangıç yıllarındaki kurumsallaşmasına çok büyük
emek verdi. Bu nedenle onun yaşamını sokak ortasında
sonlandıran kurşunlar, sadece ona değil, bilime, insanlığın
erdemlerine, binlerce öğrenci yetiştirmiş bir bilim yuvasına
ve bütün bir ulusun geleceğine sıkılmış oluyordu.
Ulusunun bu seçkin insanının yaşamını koruyamayan devlet,
katillerinin kimliğini bile saptayamadı ve hocamızın ölümü
bu kadar yıl boyunca bir dava konusu bile olamadı. Bu durum sadece devletin değil, ona sahip çıkmaya çalışan biz
öğrencilerinin de yüzünü kara çıkartmıştır.
Bedri Karafakıoğlu, Yüksek Mühendis Mektebi’nde başladığı mühendislik öğrenimini, son sınıfı Paris’te Ecole National
Superieur des Telecommunications’da okuyarak tamamladı
ve ülkesine döndü. 1939’da doçent, 1948’de de profesör oldu.
İTÜ Elektrik Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarında önemli
bir rol üstlendi. Eski adıyla Telgraf ve Telefon Tekniği
Kürsüsü’nün yöneticiliğini yaptı ve bu kürsünün bilimsel
olarak gelişmesini sağladı. 1954’teki kuruluşundan itibaren
1957 yılına kadar İTÜ Teknik Okulu’nun müdürlüğünü
yaptı. Daha sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi haline
gelen bu okuldaki öğretim görevine yaşamının sonuna kadar devam etti. İTÜ Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu,
1960 yılında onu başarılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle
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Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Ordinaryüs Profesörlüğü’ne seçti.
Karafakıoğlu, 1960-61’de Kurucu Meclis’e İTÜ Temsilcisi
seçildi, 1963-65 yılarında da OECD Bilimsel Araştırma Komitesi Türkiye Temsilcisi olarak görev yaptı. 1964-65 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı, 1965-69 yıllarında
da İTÜ Rektörlüğü görevlerini yaptı. Rektörlüğü sırasında
iki kademeli öğretimin uygulanması, Temel Bilimler Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin kurulması,
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nün kurulması gibi önemli kararlar
almıştır. 1963-68 yıllarında TRT Yönetim Kurulu üyeliği
yaptı. 1973-75 yıllarında Avrupa Rektörler Konferansı’na
Türkiye temsilcisi olarak katıldı. 1972-76 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1977
yılında ikinci kez İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı seçildi.
Birçok uluslararası bilimsel kongrede ülkemizi temsil ederek bildiriler sunmuş olan Karafakıoğlu, ulusal ve uluslararası birçok bilimsel ve sosyal kuruluşun da üyesiydi.
Ord. Prof. Karafakıoğlu’nun, yabancı dillerde yayımlanmış 5
makalesi, Türkçe yayımlanmış 8’i telif, 13’ü çeviri 21 kitabı,
9’u telif, 15’i çeviri 24 makalesi vardır. Karafakıoğlu, Elektrik
Fakültesi’nde ve diğer öğretim kurumlarında, Telefon İşletmeciliği, Propagasyon, Telefon Aletleri, Telgraf ve Telefon Aletleri, Komünikasyon, Telekomünikasyon, Ölçme, Muhabere
Tekniği adlı dersleri vermiş ve Telekomünikasyon, Ölçme ve
Elektroakustik laboratuvarlarını kurmuş ve yönetmiştir.
Kendi değerlerine sahip çıkamayan bir ulusun geleceği de
yoktur. Bugün içinde bulunduğumuz kara günlere de bilim,
sanat, siyaset, gazetecilik vb. alanlarındaki birçok öncü değerlerimizi kaybederek geldik. Geleceğimizi yönlendirmede
ve ulusumuzu yükseltmekte böylesine önemli görevler üstlenmiş ve bunlara öncülük etmiş, demokrat, esprili ve yapıcı
kişiliğiyle öğrencilerine ve dostlarına her zaman yol göstermiş
sevgili hocamızı, öldürülüşünün 34. yılında sevgi ve saygıyla,
fakat aynı zamanda büyük bir mahcubiyetle anıyoruz.
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