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Babam Ali Numan Bey, Bursa’da 
1897 yılında doğdu ve Kafkas 

kökenli bir ailenin çocuğuydu. Af-
yon İdadisi’nden sonra 1914’te Bursa 
Ziraat Mektebini bitirdi ve   Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılın-
da kendi okulunda muallim  muavini 
olarak çalışmaya başladı.  1921’de 
Amasya’ya giderek önce Darulharır 
Müdürü, ardından da Ziraat Mek-
tebi muallimliği yaptı. 1925 yılında 
Semiha Hanım ile evlendi. 1926’ya 
kadar Amasya’da kalan Ali Numan 
Bey, Ankara Ziraat Mektebi’ne atan-
dı ve aynı dönemde Gazi Çiftliği’nde 
ziraat mütehassısı görevini üstlendi.  
1927 yılında Gazi Mustafa Kemal ile 
tanıştı ve başarılı çalışmaları takdir-
le izlendi. İlk çocuklarına Can ismi 
Gazi  Mustafa Kemal tarafından ve-
rildi.

 Anı yıl,  Ali Numan Bey, ziraat ko-
nusundaki eğitimini ilerletmek üzere 
Atatürk tarafından Amerika’ya gön-
derildi ve Kansas State University 
– College of Agriculture, sonra da 
Nebraska University’ye devam etti 
ve 1931 yılında mezun oldu.   Ameri-
ka’da eğitim almış ilk ziraat mühen-
disi olarak Türkiye’ye döndü.

 Bu dönemde, Mustafa Kemal Ata-
türk, Eskişehir’de kırk bin dönümlük 

büyük bir arazi alarak Orman Çiftli-
ği’ni kurmuştu.  Ali Numan Bey’i, bu-
rada sulu ve kuru tarım çalışmalarını 
karşılaştırmalı olarak yapmak üzere 
deneme istasyonu müdürü olarak 
görevlendirdi.  Amaç, Türk köylüsüne 
modern yöntemlerle tarım yapmayı 
öğretmek ve Anadolu şartlarına uy-
gun tohum kullandırmaktı. Dray Far-
ming, yağışı az olan veya yağmurları 
uygun zamanlarda düşmeyen bölge-
de sulama yapılmadan ürün yetiş-
tirmek usulüydü. Ali Numan Bey ve 
ekibi çok başarılı çalışmalar yaptı ve 
yapılan bu çalışmalarda kaydedilen 
gelişmeler pek çok ülkeye model 
oldu.  Bu araştırmalar, uluslararası 
kuruluşlarca “Türk mucizesi” olarak 
takdir gördü.  
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 Ali Numan Bey, Eskişehir’in 5 km 
dışında Karacaşehir eteklerinde 
kurulmuş olan Dryfarming Deneme 
İstasyonu’nda 1931 – 1942 yılları ara-
sında eşi ve iki oğluyla 10 yıl yaşadı.  
1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca, 
Atatürk aileye; Ali Numan Bey’in 
Eskişehir’deki “kuru ziraat” üzerine 
yaptığı başarılı çalışmalarından do-
layı “Kıraç” soyadını armağan etti.

 Ali Numan Bey 1942’ye dek bura-
da çalıştıktan sonra,  1943’e kadar 
Zirai Kombinalar Batı Bölgesi Reisi, 
1947’ye kadar da Eskişehir Teknik 
Ziraat Müdürü görevlerini sürdürdü.  
Sonraki üç yıl süresince de  Devlet 
Üretme Çiftlikleri Müşaviri olarak 
çalıştı. Demokrat Parti’nin ilk yılın-
da Atatürk Orman Çiftliği Müdürü 
ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürü görevini yürüttü ve  Tarım 
Bakanlığı müsteşarı oldu. 

 Kıraç’ın 1946 seçimlerinde CHP 
milletvekili adayı olması, Halkevi 
Başkanlığı yapması DP içinde sorun 
olmuştu.  Tarım Bakanı Nihat İyriboz 
Menderes’in israrlarına rağmen Ali 
Numan Kıraç’ı görevden almayı ka-
bul etmiyordu. Onun düşüncesi Kıraç 
Türk tarımı için gerekliydi.  Sonuç ola-
rak, hükümet istifa etti, İyriboz Tarım 
Bakanlığından alındı. Yeniden kuru-
lan Menderes hükümetinde  Tarım 
Bakanı olarak atanan Nedim Ökmen 
de Ali Numan Bey’i 1951 yılının Ekim 
ayında  emekliye sevketti.

 Ben, 1936 yılında Eskişehir’deki 
Drayfarming Deneme İstasyonu’n-
da doğmuşum. Bugün, Osmangazi 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ara-
zisi içinde yer alan babamın çalış-
tığı laboratuvar ve doğduğum evi 
ağabeyim Can Kıraç ile beraber 
restore  ettirdik ve bu iki bina “Kü-
tüphane-Dersane” ve “Müze” ola-
rak kullanılmak amacıyla fakültenin 
hizmetine verildi. Fakültenin bulun-
duğu  Bağlar Yerleşkesi’nin ismi de 
Üniversite Senatosu tarafından “Ali 
Numan Kıraç Yerleşkesi” olarak de-
ğiştirildi.

 Ali Numan Bey, Türk tarımının 
ilerlemesi için yeni ürün ve nitelikli 
eleman yetiştirilmesi konularında 
31 yıl hizmet vermiş ve pek çok yeni 
tohum türü geliştirmiştir. Geliştir-
diği tohum türlerinden en önemlisi, 
verimli toprak derinliği çok az olan 
Konya ovasında büyüyüp randıman 
veren bir türdür.  Geliştirdiği pek 
çok tohum halen  kullanılmaktadır. 

 “Orta Asya’nın Tarımsal İncele-
mesi (1929 – İngilizce)”, “Eskişehir 
Dray Farming Araştırmaları (1937)”, 
“Orta Anadolu için Ziraat Metodları 
(1947)” isimli kitapları vardır,  ayrıca 
çeşitli mesleki makaleler yayınla-
mıştır.

 Ali Numan Bey’in Eskişehir’de-
ki çok önemli bir hizmeti de “Köy 
Eğitmeni Kursu”nun müdürlüğünü 
yapmış olmasıdır. 1944-46 yılla-
rında Eskişehir Halkevi Başkanlığı 
yapmıştır. Dolayısiyle Türk tarımına 
olduğu kadar Eskişehir’in ekonomik 
ve sosyal yaşamına da katkıda bu-
lunmuştur.  

 Ali Numan Kıraç 30 Haziran 1954 
günü vefat etmiştir. 1998 yılında, 
vefatından 44 yıl sonra  Türkiye Zi-
raat Mühendisleri Odası, Ali Numan 
Kıraç’a Cumhuriyet dönemi Türki-
ye tarımına ve ziraat mühendisliği 
mesleğine yaptığı üstün hizmet ve 
katkılardan dolayı gıyabında “Onur 
Plaketi” verdi.


