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Giri~:

Bizde Ilmin ve Bilim Adarrurun On.mi Var midrr?
Ankara Universitesi, Dil ve Tarlh-Cografya Fakiiltesi Cografya BOliimii, Besert ve
Iktisadl CogrMya ugrctim uyesl iken,15 Mart 1990 tarihinde ya~ haddinden emekliye aynlan
Prof.Dr. Meedi EMIRoGLU; 28 Haziran 1994 tarihi itibariyle Hak'km rahmetine
kavusmustur.Hminden feyiz alnus: benimsedigi bllim anl<1YI:;;I-vee<Jitim ilkelerinin C;ogunlllgllnu
uygulayan; pek cok cgreoctstnden biri olarak, bir kez daha kendisine Allah'dan rahmed
diliyor ve Makmlll Cennet Oleun diyorum...
Bu yazmun esasamaci, DogJtCogmfYIl Dergi...; yoluyla, merhum Hccam Prof.Dr. Mecdi
EMjROCLU'nun biyografisinden okuyucuya .bir kesit verutektirl. Ancak, eS<1S konuma
gecmeden once, bizde bilim adamlan ve onlara atfedilen Itibar konusunda, krsa bir
degerlendirmc yapmak istiyorum. Bu tur bir degerlendirmeye, mutlaka ihtiyac bulundugu
kanatini de. tasunaktaynn. <;?nkU, az soma dikkatlere sunncaguu ornekler acrkca .
gostermektedir ki, bizde ihne ve temsilcilcrine atfedilen onem, bazr gu~IU revrelerin, .as.hJ1q<;1
onemsiz ve knhcrhk niteligi chnayan kisi, kurum, kurulus ve faaliyetleri giderek 6~_pJn·n,~
cikarmalan ve guncelduruma getirerek kamu oyunun bellegine hie durmadan enjekte etmeleri
gibi nedenlerle, luzh bir itibar kaybma ugral1ll§hr. Arhk, Fatih'in hocasi Aksemseddin'i bir
adtm bile ileri. ge\l1leyen; yUee asaleti, Baml biriJlllfvgreteuili ki,.k ytl kOles; olunnn Yilrglsl, ulu
onder Atatiirk'Un; Ogretwt'llfer! Yeuilies;', shill esetinizo/actiktw! Immel ve guveni, nzuntnyle
musahede etmekteyiz ki, giderek onemini .yitlrmektcdir. Universitclerimizde, az da olsa gecmiste
var oldugu halde, ihtilfiller ve bunlar devrcsinde hazirlanrms yasalar, ilmin kutsalhgr adma,
bilim adamlarrrun itibaruu yok etmistir. Bu mesele, mutlaka elc ahrup ~ozUmlenmesi gereken,
ulkerrlizin koklu bir toplumsal sorunudur. BugUn ornegin bir semt karakol komseri, hukkuuzda
~;ka!let.var diyereko semttc oturan bir cezs vcye idare hukuku profesorunu, geee bekdlerini
gonderlp, karakola aldrrtabilir. lki polis gorevlendirerek, evlerini aratabilir. Toplumda,
bunlardan daha fazln itibar da gorUe. <;unku, oruuzunda rUtbesi ve belinda si15-h, vardtr. Aym
sekilde, emekli clan bir general, askerken hak ettigi itibanru: sivil hayata gc\ince, hem sivil
kesimden ve hem de askerl kesirnin butan bireylerinden, hayaf boyunca aynen gcrmektedlr..
Buna karsrhk, herhnngi bir imiversite profcscru emekli olunca. i:I\·be~ bilim adarm ogrencisi
haric, bir k5§ede unutulur.,!?ayet kendisine yardUllel'l)!aeak yakmlan yoksa, DcvJetin nihayet
u.;-be§ yIl, bilemedin'iz sekiz-on yil daha 'i.:kleyeeegi h~."e~ kuru~ emekli maa~lm; kasali'mn
onUnde saatIercekuyrukta bekletilerek ahr ... Hi\ onemsenIllC7....
~yle bir

trajik tabloda, bilim ve bHim ad.mu saygmhgimn yed neresidir? Var lludlT?: H

lRahmctJi h~a~ -Prof.Dr.M~di EMIROCLU'nu y"kl"~lk 1967-1968'dct;Il~ldlm~ Onivc~sile ogrencillgim,
.1i~dgretmC'nligim \'c akadcmik

mesIck h.'yal:lm )'lllarlllda dosUUstunlizun si.irckliphnasl,dolaylSJyla
kendif;ini )'akll1d~n talUm" flrsaldlUlmll~tum. Bund."n dol,,)'), 011>1 "it bu t:llut\m )'<lzlI~un fikir. vc
gorii~leri, hemen t"m<lmen kcndime niqir. Kronolojik bilgilcri isc, s,)zlii dnm:;;malar J'<lprrlak
suretiyle, merhum hocnmm clji Prof.Dr. Vedia EMIRO(;LU, yine, bcnimgibi EMIROGLU'nun
ogrencileri,ol<lrimeslekta§lm Yrd.DOl;.Dr.,Yal,m KARABULUT \'1: d..h" s"ghgmd" hobffi1<l ilgili
miikemmel bir yarm Y<lpm<lSl ncdcniylc, .kcndisinc mi.'rt~ekkir killdlSlm, meslekt.:'~lin Atl.Gor.
Suha KOCAKU~AK tarafmd<lllyapllan )'aymdim aNnml~tlr.
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Gerci bilim adamlarr ve ogretmcnler, bugunnn buyukleri clan dunun ogrcncilcrindcll,
sarurnn bekledikleri saygtyt yeterincc gorebilmoktedirler. Ufak tefek kalktsmalar VI.! munferit
disiplin olaylan !"taric;, pek onemli hie ~ik5yeHeri de yoktur. Ancak, ulkemizde tcplumsal
hayatm carklarr, her nedense bilime ve bilim adanuna karsr .donmektedir. Bunun bashca
nedenleri ise, sanmm sunlardrr:

1- Soz.lii medyallm lIede! saptma etkileri,
2- Yazd, medyamll etkileri,
3- Deoletin tutumu,
4- Bilim cdnmlnnnm 11/1Il1t... gibi.

Yaklasrk 22 yrl kadar devlet tekelinde kalan sozlU medya (1967-1989), giderek
ulkemizdedev bir sekror olmustur. Bugbn, TRT televizyon kanallanna gore ozel televizyon
kanallarr.. arleta 61c;u, orf ve sdet tarumaz bir taknn yayun ilkeleri dahilinde programlar
yapmakta ve karnu oyunun gundenuni, rahnthkla saptrrabllmektedirler.
Omegin, Devlet televizyonu icin bir bilim adanurun vefatr, sayet politik bir cephesi
varsa, haber bultenlerinde, 0 da onemsiz ve araya, ya da sona srkrstmlnus bir heber degerl
tasir: '~u tirtlvers ltenin, §U faktilteainln ogretim uyest oldU. ~u kadar .yasta id:i.
Alanmda-bazr eserleri vardtr...
Hemen bu haberin.ardmdart ornegin sper panorama sunulmaya baslarur. Bayuk teknik
adamlar (1) g6ru~ belirfirler; sporcular, uzun sure .konusturulurlar: hayatlarmdan kesitler
verilir; stratejik ve taktik esaslar acrklamr: sloganlar srralnrur... konusulur da konusulur...
Sonuc: Koskoca bir hiC;!
.
llme ve ilim adanuna.bir-iki saniye; magazin duyasr.medya mensuplan, siyaset danyasr
mensuplan veya futbolcusuna... saatlerce sure aytran-blr devlet televizyonu yonetiml, ilrne ve

dolayrsryla da illm adarmna saygrf oldugunu iddia edebilir mi? [ddia edlyorse, ne olcude
inandmcr olabilir? Boyle bir ulkedc, Ilme saygr duyulur mu?
Ozel kanallcnn programlarma gelince: Amaan! Bilim de 1.leymi§? Bilim adam! da kim
mi§? Skandal haberler varken, hepsinden de onemlisi, \lUI"IJt/tlasl1I fa.! oy"nslIl varken; klvrak
on krvrak taverna mUzigi e§liginde iki bucuk saklabanhgl He toplumu giildurdugu ve aym
zamanda da .;agm buyuk filozofu dfye sunulnn kcmik sehslyetler sahnc ahrlarken,
universitelerdeki ak sach bilim adamlanrun de SOZU mu ulur~
.
.

Isle bu ortamda, hahrianacak tek felsefl
nusralart:

g6ru~

kahyar..Yunus'un ilahisindeki

§U

~-i ,-~._,

Bir garip oldi; t/iyeler

Org,l"dell souroduyalar...
Ani.a unuttnayalull ki,buyUk Fatih ve nihayet -buyiik Atatiirk'len sonra gelinmis
bulunulan'bu a§ailla, kutsal i1rilin aydmhk ufuklannda bir yuz akl degiI, tam -aksine, bir yUz
karasJ asamasldlr...
. ,
Olke;mizde y.azdl medya, ozelliklc de gUnluk yazlh b~sm·"·ih~l~ ve te;nsil.cilerine,
goriintUlu medyad.m daha .;ok yer vermcktedir. Bu da, S<'l11lflm ynzlil baSInlllllZII1, koklii bir
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gecnuse dayanmast yarunda, muhabir ve yazar kadrolannm. glderek ~agdCl~ ilimle donaulnus
, meslek mensuplarr olmasmdan Ileri gelmektedir. Bugun, hemen butun buyuk gazetelerin nesir ve
habet fikirleri, yuksek dozajda -bilimsel esaslara dayanmaktadrr. Hatta bunlann ko~e
yazarlan arasmda, bilim adamlan da yerlerini alnuslar ve heber kaynakfannde, saharan
bilim adamlarnun fikir; gori.i~ ve arasnrma sonuclan, buyuk agtrhk ka.~anml~,r.
. ~iiphesiz bu gehsme, cehaletm tek ve alternafitsiz panzehiri clan ilim adma, sevindirici
bir asernadrr. Bununla birlikte, hem gbrtintulii ve hem de yazih medyanm, bilimin yiiceligi ve
bifim adamlarrrun saygmhgma golge dU~Ur:en, ortak bir yrkici tavruu da, burada
vurgulamadan gecmek istemiyorum. Bazr bilim adamlan ya da bilim adarru adaylan, cok seyrek
de olse, mtmferit gayri kanuni fiillerin faili olabilmektedirler. Smav yolsuzlugu, fikir ve gbrii~
yolsuzlugu, toplumumuzun son derecede hassas oldugu orf ve Sdetlcre nykm davraruslar gibi.
Bu tar fiillerin, elbette savunulacak, hos karsrlanacak bir yonti yoktuc. Ancak sOzIU ve yazrh
medya, sanki 3000 profesor (1994) ve 2900 docent (1994),betanuyle bu ser islerle mesgullermis
gibi bir tavrr takmarak: basanlanru, yuyunlanru ve ilme katkrlanru biran icin yak var sayrp,
bu bir-iki mtmferit olayr kamu oyuna lanse etme yansma girmektedirler. Bu yeymlar, toplumda
bilim adamlan ve ogretmen-egitimcilere yonelik: rencide edici, onur kmci, presti] sarsicr ve
guven yitirici etkiler yapmaktadrr. Bunlar, gizlensinler diye bir-iddia ileri snrulemez. Ama bir
fakultede smav yolsuzlugu yapilrp yaprlmadrgr henuz yargl orgnnlannca karutlanmadan, 0
fakUltenin -ogreti~ uyeleri ve yoneticilerinin sahsmda, butun bilim adamlan ekranlardagazetelerde mahkum edilebiliyor. Diger taraftan, ka~{/k~t oldugu bagnnsrz rnakemelerce
karutlannus bir kisinin, sadece iyi futbol oynamn becerisinden dolayt, sozlu ve yazth medya
tarafmdan yargrya baskr.yolu denenerek, aff istenebiliyor. Boyle bir kanun dl§1 fiilin
savunulmasr mucadelesl, gunlerce ekmnlan vc mansctleri isgal edebiliyor... Sahnelerde ve
ekranlarda sergiledig! sanatrm zevkle seyrettigimiz bir tiyatro sanatcrsr, fl9t1gt ka~ak okul
nedeniyle takibata ugraymea, sanki bu Ulke kanun dlSI kisisel gtiC; kurnllanyla
yonetiliyormuscasma, Degil miInegitim bakam, Ame~ika emden pafl1lagl1lt bu tarafa uzatsa bile
(Ne iIgisi varsa!), bu okultl IJif kimse lxma kapnUtmwaz d(yeeek kadar kUstahla~abiIiyor. Bu
ifadeler, zamanm MilIi Egitim Bakam'na telefonla ve ekranda yiiziine baka baka soyleniyoc.
Bakm kUstahhga ki, hem kendisini kanun yerine koyuyoc;' hem de, Devlet'in MiIli' Egitim
Bakal11'nazerre kadar saygl duymuyor. SOzlii medya da, bu sayglslzhga araCl oluyor.MilIetin
birIigi, iUke"in tek oIu~u, devlet adam! da olsa, aile hayatmllt gizliligi... kanun guvencesinde
oldugu halde, hayatIm hep bunlan tahrip etmeye h<.iccanu§ ~er ki~iler bu iilkenill hi,' lItlll/tlrfl
entellektiielleri, aksiyon adamlan diye, medynda hep giindemde kahyor...Boyle bir Ulkede ihm~
ve bilim adamma saygl ycrl~ir mil
Ancak, unutmamak gerekir ki,eu kl1ltCt ve ell yamrll iireb:m, bilimsel iiretimdir. I1im,
yaZlya dokuldugU siireee kahcI olur. Bu bilgi kayn"aklaCl, toplumlarm 'Em degerJ~ hazinesi
olarak, kusaktan ku~agadevredilir.'Onlan okuyan ye'ni nesiIler ilimqe, t.~knikte ve sanat!a,
kat ettikleri a~amalan olc;erIer. Bu kaynaklardaki gorii~ ve dii~iincelece dayanarak~ yeni
teknikler ve teknolojiler icat ederler; bilim ve t~pl~m. hayatmda, 'yeni r~Jprmlar yaparlar.
ButUn?t1 eserIer, topI umIan:" g~n~l~ini ve gelecegini g.Osteren, deY bir ekran olur...
lS,tebunlar ve benzer nedenler, ilwiu klltsalve Willi adallll/llll saygm kabul edilmesini
gerektirir. Zaten biiyiik Atarurk de, bu nedenle Hay!lttn ell Jmkikl /Iliir~id iJil1ldir... demi~tir.
Yetkili ve i1giIi merciler, bu esaslan her zaman hatuda tutmali ve rasyonel
dUsiimnelidirIer. Boyle haceket edilirse, ulke kamu oyurrun_giindemi· bq; faaliyetlerle me~gul'
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edihneyecek, gundem sapnrlmayacak ve ulkemizde bilim, hakki {linn gcrcek dcgcrini kazannus
olacaktir. Arne guntuuuzde, soz konusu radiknl esaslardau C;(~k uzaklarda bulunuyoruz.
Giindem saptmhmsnr.
BugUn hem en butun gencl!k. sanatcrlartn hayat oykulerini biliycr: su veyn bu
futbolcunun, sezonun bilanccsu olarak, be; gol nthgml VI.' bunlarm kacuun dlrektcn
dondiigiinti, tek tek sayabiliyor... Ama politik bir cehrcsi bulunmnyan bilim adamlanuuzdan,
hangisinin kaoncr eserini yaYlllllat~hgml VI.' bunda, bilim ad Ina neleri ortaya Cjlkarcf!gml, hang!
temayr i~ledigini, 0 ilmi mesick SC1;mi§ genc;!igin bile ~ogll bilmiyor. Cunku, bir yand~ yararsrz
islerle ugrasan dey bir goriintiiIU-btjretici-tahfip edici medya scktcru; llbtir yanda, mtmferiden,
kutuphanelerde ve laboratuvarlarda ugresan. sahipslz bir bilim heyeti.; Aksi blr yaprlaruna
beklenebilir mi? Medyanm, henuz ynrgr tarafmdan karutlaruuanus: hatta .yergrya bile intikal
etmemis kil jj kal niteligindeki iddialan yayma ve eglendirl1lc fonksiyonunundan ote, boyle bir
yararh ve kutsal gcrevi de olmahdrr.
Hahrlanacagr uzere egitil1l, saglik, guvenllk, savunma ve nltynpr hizmetleri, her ~agdn~
devlet yonetiminjnugra~ttglasll gorevlerdir. Bizde Dcvlel; bu konularn, snphcste bu arada
rnilli egittrne buyuk onem vermektedir. Ilk kez 1983 sonrasmda, ndlli bntceden 'milli egitimc
ayrjlan pay, Devletirr butunharcama knlemlennfn onunc ge~llli~tir. Btl, rasyonel bir
paylastrrma ve umut verlci bir gelismedirv Cunku knlkmmada, ilim ve fenin gelistirilruesi
, drsmda, ikinci bir yol yoktur.

Ancnk konunun mali yonu, toksorun olarak dli:5iinGlenwz. Dnsunulnrse, yanrlhcrdtr.Bu
konudnblllmln ve billm adam. saygmhgtnlli yasal cephesi, surekli goz ardr edilmektedir.
Cercl mevzuat hususunda, elde bir 2547 sayrh yasa ve onu aciklayan yonetmelikler vardrr.
Ama bu yasada, ogretim uyelerinln, sadece gorevlen sayrlmak Istenmis: 1750 ve daha onceki
Imiversite yasalannda akademik ve idarl czgurluk adma ne varsa, hepsi yok edilmlstir. <;unku
yasayr hazrdayanm anleyrsmn bakrhrsa- bir devrenin, {')rnegin 1960-1980 devresinin
hocalarr vc bgrendJeri, kanun-nizam .tarumnz kisilerdir. Deknn. rcktor, bakan falan
dinlememislerdir. Hicbirine saygrh olmanuslardir. Ogr~ncilt.·riyle,de hicbir i1gileri yoktur.
Cenclere doktora cahshrmanuslardir. Fakulte ve universite kurullannda, hep engelteruc
yapnuslardrr. Bu hocatar, byle ilim falan llfchne'lllitilcr; bu ogrencilcr, byle sanaldlgl gibi ilim
falan da ogrenmemi~lerdir...
Pek,sazd"n-si.izden anlamaz (!) bu bilim admnJan ve fmiversite
hizaya getirmeli?

bgrencih~rini

nastl

Carum ondan kolay ne var!
Bu ·hoca denilcn gorevlilerin; gencine yashslI1a ve ak sa.;hsma... ~nkmnkslzm, hepsinin
hnk ve yetkiJerini uhtelerinden alahm. Hi-; tereddGt cdilmeden, ahndl da ... 0 gunden bu'gune,
6rnegin 65'irii gc>,mit'nk sa\h bir bilim adaml d~ olsa; zanh slfahyln degil, ama taiuk slf<lihyla
bile rnahkeme ya da knrakola yolu dn~r:se, ilk muanz k<lild.lgl mual,neJe; Btl ~I/I,~/It bi"ivpiyetilli
t~WH edi"h;! eHlooir" TIr!<I; hlrslZ-8rS1Z zanhst cln,rnk gcrei:'ck~lerinin ynknhlyrp--getircligi,gbrevlileri USandlrllllti kanun dl~1 bir vat<1nda~ gibi.. <;,:unkii Y<lsfll.mnllzdn, ilmin ulviyeti ve
bilim adammin Illanevi sahsiyetiylc mutenasib bir nczaket kurah ibarcsi yef all'llaz.lsterse ki
biliril' adamI, saVCIOln veya kOlllserin hocasl olstm... Uy&tllal1l<l, 6yle y'lsanm c$itligi ilkcsiyle
falan i1gili de d~gildir"lI.111i anlal1lSIZ klll1lak w ~jlim adamuu onemsiz addetmck dcmektir.
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- Ger~i iiniuereitelerimiz ve ilim, bllgiin iilkemizde kanullsllz yonetiliyor diyemeyiz. Elde
bir mevzuat vardtr ve uygulamalar, rnevzuat esaslanna gore yaprlmaktedrr. Ama yasa yapma
hakkr, demokratik toplumlarda oldugu gibi bizde de, milll iradenin tek temsil kurumu olen
T.B.M.M'ne aittir. Boylesine onemll bir kanun, bu mecliste mutlaka 'tarnsrlmalr ve iigretim
gorevIisi He ogretim iiyesi, okul miidUrii ve fakillte dekant, bOlge miidiiril He ilniuereite
rektor;;.....gibi gorev iinva~lanmn farklanm ayrrt edebilecek, iiniversiteden haberdar bir
parlamenterler ekibi tarahndan seklllendinlmeltdlr. Parlamentomuz, arhk eskiden oJdugu gibi,
sadece siyasi nitelikli uyelerden olusmaz.Siyaset ilmi ve sanatryia birlikte, ilmin anlarmru,
guctmu, kutsiyetini, bilim adamlanrun saygmhguun hang! esaslar dahilinde korunabileregmi
bilen, siyasetve bilim adamlarma da sehlptir.

o hal de, 2547 sayrh kanunun ayrplarr, nicin helen yerli yerinde durmaktadrr?
Bunlarm, bugune dek I)Oktanayrklarums olmalan gerekirdi. Cnnkn, hukuk yolll I~letildigi ileri
surulerek, T.B.M.Mnde tarhstlmanus bir kanunla untvcrsttc sorununun 'iozu.mlendigi sarulnus
ama, bilim ve bllim adamarurun saygmhgl da yok edllmlstir.
Sivil yonetlme gecince, 1983'ten baslanarak, slyest iktidarlardan bu soeunle iJgili pek
cok vaat dinledik. Ama 1992'ye kadar, sadece bir arpa boyu yol ahnabildi.Tste, demokratik
olmayan bir rektorluk secimi: ogretim uyeleri! Siz, uslu uslu toplarnp, universltinizi kimin
yonetecegini belirlerslniz. Ama biz, -sizlerin reyJerinin 'iogunlugunu alan adayr degil, en az rey
, alnus adayr da besuuza tayin edebHiriz. (i.il)ku sizin reyiniz; sendika beskaruru secen komur
iKilerimizin, mahalle muhtanru secen bakkahmizm...reyleri kadar ~mli degildir...

Onivrsite Birencileri sorununa gellnces Uslu rocukltir konumuna getirilmeleri
babmdan; dahakarmasrk biryol takib edilmistir.
Bunlar; gi.iniini.igun eden, hep ser islerle ugra~n, noktasuu-virgujunu tarumayacak
kadar Tiirk~ imla kurallanndan habersiz... sanata kar~l, spor yapmayan, mUzik dinlemeyen....

gender.. 0 halde, fizik ogitimiogrencilerinemuzik, lip ogitimi,ogrencilerine TOrk~, tarih ogitimi
ogrencilerine, aynca inkdap tarihi dersJeri...' okutursak, sorun 'ioz~mlenirdiye di.i~i.iniilmU~ti.ir.
Ama bu kitJenin,ders notlan veya esas ders kitaplan drsmda, bir satrrhk dahi ek bilgi ve
gorU~ edtnecek kaynaklar okumalanna, dusanmelerine zaman brrakrlmarrughr. Allah "a§kma!
Kendi-dilinde okuma-yazma sorununu unlversltelenade cozen her hangi bir geli~mi~ Ulke var
nudrr? Bu sorun, imiversitelerimizin mi, yoksa ilk ve orta ogretimimizin mi, onernlt bir
sorunudur? Yaprrun temeli heyelan sahasr i.izerine konuslandmlmrg siz tutup l;ab tavanianru
tezyin ediyorsunuz. Bu nesrl egitimanlaYI~l?'
'
Bukadar ~ok iiniversite an]aYl~l"dl~1 me~guliyet getirilmesi yetmezmi~ .gibi, ayrica
U~versite egitim ve <Jgretim takvimleri, yanydlara b6Iiin~~~tiir. He( ders i'iin~ yJlda en az bir
vize - birfinal S11lavl zorunlulugu getirilmi~tir. Bir ogretim ydlndaortalama 20ders okuy~n ye
40 smava giren bir <Jgrenciden, bilimsel dii~iinmeadtnan~ bekleniyor?

Bir iilkede bilim adamlan, bilimin, klltsal ve o;giir Olll~II adma, yasa He klsklvrak
aluur ve.bilimsd pzgiirM ~dllla *efldilerine hi¢riT ,hak -rnrnnmazsa; ()i'hegih~ -birprofespriin d~rs kitabl, ~" profesijf dogm 11m yazdl,yanl,~ "" yazdi ~i.iphesiyle;., "kendi
al~mllun~an da olsa, bir dotent veya yardmlcl d~ente inceletilip, bilimsel rapor istenirse; yani

~empere

Daru~tay'myetkileri

bOlge idare_~ahkemesine, oretu komutarurunyetkilcri tilgay kon'tutaruna,
valinin yetkileri kaymakamlara... terk edilirse, bOyle bir Universitede ,bilimscl ,ve akademik
ozerklikten soz edilebilir mil Devlet, u~iversitede profesortinii bu derecede hafife ahr ve
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mUlr~ist olnbilir diye pcsinen ondan ~ti'pli.elenirse;mcdyorun OIiU 'cnemsomosini beklcycbilir
miyiz?

Bizde bilim ve bilim adanurun, onem ve,saygmhglfj.a,gQ]gcdu$uren, dahabircok yasal
eksiklik vardrr. Ornegin,p,ir iilke,9u$~';niinii~_,ki, .anayasasrve yasalannm yetersjzhglnden,
demokratik olmayrsmdan $ikayet ediliyor ve duzeltilmeleci isteniyor.... Am<1' bu konuda, 0
ulkenin hukuk fakultelerindeki bfllm adamlarma, gl'lrU$' ve fikjrleri sorulmuyor. Hukmu,
slyasetcller veriyor; elesfiriyi, hukuk.t;u bi,Fm adamlaruun ogrencileri, ohm yuksek rnahkeme
baskanlan yapryor... I-hikuk' ilmi ve hukukcu bilim adamlanrun.saygmhguun korutunakta
oldugu iddia edilebilir mi?\ ' , '
.
.
Bir' Ulke dU$iintmUz ki, n:tilF, egltlm mtifredat. progrnrnlanmn -yenilestirlfmesi ve
I;agda§la§hnlmast; bu. prog ramlarda .okutuhuak uzere .yee verilen .bflimlerin,
universitelerdeki egitim~i bjlimadamlan.cyani Tdlim ve Terbiye Kurulu'nda cahsan uzman
ogretmenlerin hocalan tarafmdan degilde, buuzman ogretmenler . tarafmdau yaprlmaktadir.
Boyle bir nlkede, egitimci bilim admnlar~mn seygmhgmdan soz edilebilir mi? Bu t;agd<l$
mufredat programlanrta -gore.kaleme almari~erskifabl m~tirileri~: Kurul elemem uzman
ogretmenler tarafrndan' ckunup, bilim adma- bir- crrpida degi$tl~iIirlerse~'boyle bir ulkede
ogrehnen adayr yetistiren bilim'adamlannm, saygmhgl 'kehr tIll? '
, ,
J ,

.,"

'.

'

,

.-

Bilim hayah1l1;zda,bu~lar"'ve DenZerdramatil<. tablolarla .karsilesrlmasmda, .elbette
b~1im adamlarrmn tutu,m v~ davraruslan , da etkili ve yrkrcr bir roloy-na,maktadlr;

Ihnin ve bilim adamlaruun saygmbguu koruyacak kanunlar yoksa, bunlar hazirlanana
kadar, yetkili mercilerden talepte bulunmahdrrlar. B'u gorev, .onceliklehukuk ilnu bilim
adamlarma dnser. Profesor bilim adamlanrun buyuk .-;ogunlugu, daha OIl ..o'llbe$ yd hizmet
verecek dinclikte olduklan ve Y;O.K'nun cia; btl dogrultudn karar
yonetmelik iuaddeleri
bulundugu hal de, emeklilik kararnameleri fakultelere ulejarulasmaz, bazr faknltelerde.apar
topar kapr disan edilmektedirler. Oysa.Batr ulkelerinde bu duzeydeki hocalann, kapr disan
edilmeleri gibi cirkin bir tabla, ilrnin ve bilim adarrurun sayglohg'l adma, bu tur 'YU2: ki?Mrtlcl
ehlgkj bir sorun, hit; duyulmus degildir-Profesorunher tGrIt.i idarlgorevleriemeklilikle
birIikte sona erer. Am<l bizde.oldugu gibi,' derhel fakulfedeki cahsma odasnu ajmayansr
baslamaz. Bu adam halenbumlarda-ne dof(/~ip dtlruY01;;'ile(fe1f't;alt~ma odasim bO$t1lttp'tesli;-n
etmemis...? sekllnde bilim dt$l ve llOcallk llakkl, yarglsl gibikutsa'l, dokunulmaz ~e devredilniez
bir hak, kesinlikle gozardr edilmez. Hcca, fakulte veya enstitusundeki Iisans ve'lisans ustu.
cahsma gorevlerini, gucu ile orantilrbir duzeyde tutU)IiU1S'l kaydljrla, aynen·cmekli·ohlladah
onceki durumu gibi siirdurur. Q8renci~ipll1l~~ pfC!fese;rler, kendisini bir,agllll ,onege.-;mezler.
Geldiginde, ayaga kalkarl~r' ~e, ~~~Ihrke~,'yinl,? ayaga"kalkarak ,ugur.JarIar.,.
"

ve

Biz, hatlrlanacagt iizere, Musliitilan bir mill~tiz. Bl1l1tl·bir lzaifagl'eti~iill, lark jJll kalesi
olurtlm yarglsl, llOcaya.5nygl anlaYI$lOUZm blr kurahdtr; Orf ve fidetlerim'ize, gel.enek ve
goreneklerimize gore,,,hocalarmuz, ,annemiz, ve b~pamlzdansanra,hayatta en degerli
varhklanmlzdl.r.,lstisnalan, harit;, rhodern, bi~., ailenin, i~i~US, vey~ ~~~t~~,e~, ·~pc~u v~rdl!.
Ancak, hangi egitim~re~iTi)" iJ<lsal;~;~gl-n~fag6re-;-yap~rs<l y~P~1I1, bir hocamnegittigi, ilim-irf<lfJ
o.grettigi, uygarhk ve ihp!n nurl~'ufuklannda aydl~l,athgt biitun o,grcndl~ri, I?unlann toplanu
hangi saYllara ulaSlfsa ,tilassm, 'onll~ ~ocuklandl.r:"f\ksi . du~unulclllez ... Hqcalar" biiyijkbir
.-;ogunluguyla (kanaatim~ gore ,% 99'u asan bir ora~da-,,~unll boy~e,saYlllaktadlrIar,

Prof.Dr. Mecdi EMtRoCLU
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o halde, beklenir ve umulur ki bizler, hocalannuza saygl, ilgi ve sempati gosterrne gibi
deger yargrlan konusunda.Batih bilim adamlarma gore cok daha ileri ve cok daha duyarh
olahm. Gerci bu konuda, ovghye deger sevindirlci tipik ornekler de gormekteylz: Nitekim
Prof.Dr. Melin TUNCEL'in Istanbul drsmda ve rektorluk gibi aglr bir gorevde bulurunasr
bile, h0C(1S1 Ord.Prof.Dr. Besirn DARKOT'u (1903-1990) sikca ziyaret vetmesini
onleyememisti. Bu Unli.ibilim adanu hayatta oldugu surece, onun adrm. La.Edebiyat FakUltesi
Cografya Boltnnu'ndeki cahsma odasmda, hep kendi adtnm ustundeki yerli yerinde tutmustur.
Vefatmden sonra ise, en rasyonel ve .en gercekci Ord.Prof.Dr. Besim DARKOT Biyografisi
yazilanru, yine Prof. TUNCEL kaleme aluusnr. Bu konuda, bir e.tiger tipik ornegi de, M.D.
AtatUrk Egitim Pakultesi Cografya Egitinli Bolumu Baskaru ve gU~IU bilim adanunuz, Prof.Dr.
A. Seleuk BiRiClKsergilemektedir·. Hayati boyunca: gezerken, dinlenirken, yemekte,
toplannda, ahsvertste, seyahatte, anfide, sokakta ve caddede; kisccasi.batun czel ve resmi
gorevlerinde, hep cogmfya diyen, cografya ilmi arasnran, ogrenen ve ogreten; halen bu gorevini
surduren... UnlU cografyaci ve jeolog bilim adanunuz Prof. Dr. Ismail YAL<;INLAR
karsrsmda Prof. BIRIcIK" eminim ki, bugun de en az ogrencilik yrllan kedar saygrh ve
htmnetgdr davranmaktadrr. Bu gene ve gij~IU bilim adanu, Prof. YAL<;lNLAR hocanuzm
bulundugu her zeminde, yine ogrt!/Icl {Je iigrmell Ali Seicuk BiRiciK, konuruunda hareket
etmektedir.
.

'

,

.

;;Uphesiz, bu tur kadir-krymet bilirlik crneklerl, blr hayli fazladtr. Ancak ne yazrk ki(
emeklilik kararnamesi fakUlteye ulasir ulasmaz, apar topar bpi disan edihuek sureti~le, gayn
insani muarneleye muarrz kalan bilim adamlarmuz da vardrr. Bunlardan biri de, merhum
Hocam Prof.Dr, Mecdi EMIRoGLUdur. Bu taruhm yazmun ekinde yer verdigim, rahmetli
hocamla ilgili bir arum, meslegine a~lk egitirncilerin, emekllye aynlma gtlnlerf ve
aynhslanndaki ruhsal yapilanru karakterize etmesi bakmundan, sarunm tipik bir beIge
olacaktir.
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1- Prof.Dr, Mecdi EMtROGLU'nun Biyografisinden Bir Kesil:

Meed! EMJROCLU,26 Eyliil 1923 tarihlnde, lstanbul'un bugunku Oskiidar llcestnin
Snlacak semtinde dunayaya gelmistir. Emiroglu Ailesi'nin, agabey Etta! EMIROGLU'ndan
soma, ikinci ~ocugudur. Ailenin.-Mecdi EMIROCLU'ndan soma, GOnGI EMIRoGLU (Ongun)
ve Giller EM.IROC·LU (Girismen, 1972'de·merhumedir) adlarmda, iki krz evladi daha vardrr.
Baba adi Ali Fuat EMIRoGLU ve anne ad! da Amine Nacide EMIRoGLU'dur. Saba
tarafmdan dedesi ~lIiide,.ris, anne tarafmdan dedesi ise, kad, ve kad/zmfe olarak bilinmektedir.
EMIROCLU, bebasmm hariciyeci olmasr nedeniyle, ilk ogrenim ve orta ogreniminin bir
krsnuru, yabancr ulkelerde yapnustrr. Kendisi Heydarpasa Llsesi mezunu olup, bu Iiseyi
1943-1944egitim ve.ogretim yrhnda bitirmistir.

Yuksekogrenimtne: dahn sonra onun da burada arahksrz 30 yrl gorev yepecagr,
Ankara Oniversitesi Dil ve Tarlh-Ccgrafya fakiiltesi, Cografya Enstitiisii'nde (1982
sonrasr adr, Ccgmfya Bolumu'dur) baslanustrr. Bu bolumun (cnstitu) Beserl ve iktisadi
Cografya Anabilim Dah'nda (1982 oncesinde adr, Besert ve Ekononuk Ccgrafya Kursusu
idi) 1945-1946 egitim ve ogretim yrhnda universite ogrencisi clan Mecdi Emiroglu, 1949-)950
egitim ve ogretim yrhnda mezun olmustur. Mezuniyet basan derecesi, pekiyi olarnk dikkati
'ceker.
I

Askerlik hizmeti gorevini,34. ddnem yedeksubay olarak, 1950-1952 yrllan arasmda
tamamladr. Bu hizrnetini p;yt1l~e nsfegttie,,; rutbeslyle bitirdikten sonra, harita IlZIIlfl1l1
unvaruyla, 1952 yrhnda Basbakanhk Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigu'nde gorev aldr.
Ayru yil, Zonguldak degumlu ve bugun seckln bir arashrci ve kibar bir bilim adanu olen,
Prof.Dr. Vedia EMiROCLU unvaruyla tarudrgirruz: Vedia Doer hannnla hayanru
birlestirdi.
Tapu ve Kadastrc Genel Mudurlugu'ndeki gorevi devam ederken, Tapu ve Kadastro
Meslek Llsesi cografya ve topografya dersleri ogretm.enligi ile bu okulun mudur yardrmcrhgr
gorevlne getirildi. SOz konusu gorevinde, 30 Arahk 1960 tarihine kadar kaldr ve bu tarlhte,
A.D. Oil ve Tarih-Cografya Fekilltesi Cografya BOI.iimii'nUn Besert ve lktlsadt Cografya
Anabilim Dah'na (0 zaruanki adiyla Cogratya Enstitusu Bejert ve Ekonomik Cografya
KUrsiisii) arastrrma 'gbrevljsl (0 zamanki adiyla, asistan) olarak girdi. Tapu ve Kadastro
. Genel Mii-diirlUgii'nde 1952-1%0 yrllan arasmda devam 'etmis alan gorevini surdururken,
iizerinde cahsmakta oldugu Tiirkiye Zirai Topraklarrrun Niifus ve tskana Tesirleri
konulu doktora tezini, Prof.Dr, Danyal BEDiz (1908-1978) yonetim ve denetiminde
tamamlayarak, 20 Mart 1961 tarihinde, Dr. urwaruru aldi.
'
Dr. Mecdi El\1iROCLU, bir yandan Cografya SelumU Besert- ve lktisad'i Cografya
Anabilim P~h'ncj!=:! lisansdersleri verirken, bir yandan da; A~akoca'-da N-iifus;-Y.efl~e ve
Ekonomik .FaaJiyetIer konulu do~entlik tezini hazlrlilmaya ba§laml~tI. Tezi kabul edilmi~
ve 15 Mart 1969 tarihinde, Dil ve Tarih..cogafya Fakullesi 'Cogmfya BolumU'nun Be!;>Cri ve
lktisadiCo<Jrafya Anabilim Dah do~entHgine atannu$tlr.

Prof.Dr~ Mecdi EMtR~LU
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Dog.Dr, Mecdi EMIROCLU,dO{('lIt ogretilll iiyesi sifahyla, bircok Be§erl ve Iktisadi
Cografya Bilim Dah .bilim alanlart dersi okuttu. Ornegin Nlifll~ Cogm!yilsl, Yerlesme ,
Cografyasl" iktisatli CografYIl, UIIl:;1I1l Cagm/yasl, Qretim CogmfytlSl, Tiirkiye ikUsadi
Cografyosl,'Begeri Cografyn'ya Giri~, 'Sallay; Cogmfynsl... gibi.
EMIRoGLU'nun bu kadar cok ve degi~ik konulan ohm de~sleri okutmak zorunda
kalmasi, Bejert ve Ekonomik Cografya Kersusa'nde yeter sayrda 6gretim uyesi olmayismdan
ileri gelmistir. Nitektm.encak kendisi docent olduktarrsonra kursuye akadernik elemanlar
almmaya baslanebilmistir. Ornegin',1%9'da Yal~ln KARABULUT (simdi anabilim dalmda ve
ogretim uyesi), 1970'de Emrullah KANADIKIRIK (simdi Siih;U Imam Dniversitesi Cografya
Bolumn'nde ve ogretim,Uyesi) ve 1971'd~ Hamdi KARA ($imdi anabilim dahnda ve ogrenm
uyesf) gibi.
.

Seckin hocam D~.Dr. Mecdi EMlROGLU, biraz once blr-kaorun adlarnu saydigun bu
kadar lj'Oklisans dersini okutma sorurnlulugunu tasrrken, bir yandan da, Bolu'da Yaylalar ve
Yaylacrhk konulu profesorluk takdim tezini hazrrlanushr. Bu arashrmasiyla, 25 nisan 1978
tarihinde. profesbr
olmustur (Tablo l'i inceleyiniz).
.

,

Prof.Dr. Mecdi EMIROCLU'nun bilimsel hizmetlerinden, sadece Dil ve TarihCografya FakUltesi Cografya'BolumU ogrencileri degil, diger bazi yuksekoku! vefakultelerin
ogrencileri de yararlannuslerdrr. Bunlar arasmda; Kara Harp Okulu, A.D. Ziraat Fakultesi
Tarim Ekonomisi BtsliimU ve lletisim Pakultesi (BasIn-Yaym Ynksekokulu) sayilabilir. Merhum
hocarruz Prof.Dr. Danyal BEDIZ'in 1CJ7S'de emekliye aynlmasiyla, Beserl ve Iktisedl Cogafya
Anabilim Dah Ba~kanhgl gorevine atenrrus, bu gerevini, Emekli oldugu 15 Mart 1990 tarihine
dek siirdUmlu:§tUr. Emekltyeeynldrktan sonra, 28 Haziran 1994 tarihinde.lzmir'in Seferihisar
Ilce merkezindeki yazhk evinde, Allah'm rahmetine kavusrnustur. _
Bir sonbahar mevsiminin 26 eyIUl '1923'Unde baslayan Mecdi EMIRoGLU'nun hayan,
bir yaz mevsiminin, 28 Haziran 199~'iinde noktalannus oldu. Hak'km takdiri olan omur,
1923'ten 1994'e yaklasrk 71 yd kadar sardu. Bu omruru iki yrlr askerlik, sekiz yih memuriyet
ve ogretmenlik hizmeti, 30 yrh da, akademik hayatm ~ilesi olmak uzcre tarn 40 ylll, basku bir
ifadeyle % 56.3'U, bnyuk milletimizln hizmetinde gecnustir. G,i.i.;IU.klerIe dolu ye srkmhh bir
cogefya bilim hayab gecirmesine ragmen, kendisini asirlar boyu yasatacak ve Turk cografya
iJmini temsil etme sorumlulugunu ustlenecek gene cogarfyacr bilim adanu adnylarme.yetisme
asamalannda metot ve fikirleriyle katkr yapabllecek, gorii§ ufku kazandrrabilecek, ~ eser
geride brraknusnr.

Prof.Dr. "Mecdl EMIROCLU, arhk 30 Haziran 1994 tarihi itibariyle, ebediyen
kalmak uzore, Ankara-Karsryaka Kabristanlrgr'ndaki: Ada No: S. 1 ve Parse) No: 744
Numarah Kabre, devamh istirahatgahma yerlestl.
Kendisini ziyaret etmeyi arzulayan yakmlafl, dostlan, cogr{'fYH 6gn~tmeDi ognm.dl.e.ri...
ogretint-i:tyeSi'6g~encileri,gelecekte TUrkCografya illllini telllsil edecek cografyacl bililll adaml
adayJan ve bilirn adamJarJ, ona kolayca ula~,abilirler. Katlanacaklan zahmet, AnkaraKtztlay veya Ulus'tan mototlu aralj'larla, Ankara~Kar~ayaka'ya gitmekten ibaret olacaktlf.
Kar~llyaka,Ulus'a gore kuzeybatJda, Yel1;mn1ralle ve Dcmetevlenll.'l1 sonra gelir. Bu semtin
daha kuzeybabsmda, Macunkoy yer ahr. Buraya ula~i1hnca, Kar§lyaka Kabristanhgl'mn 4.
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Kap'Sl'ndan girilir. Arzu eden, otomobiliylu de girobifir. Cunku, giri~tcll baslayan yol,
1110tOrlU araclarm giri~H;lkl~ yapacogr standart ve genisliktcdir. Btl yolu biraz iloriyc devaru
edip hafif sola dontmce, Ada; S. 1, Parsek 744 numorali ve hafif rcnkli mer-mer kabrtn
basucunda, Prof. Dr. Mecdi EMiROCLU (192J..1994) kabir kitabesi goruloccktir (Sekil L'in
incelenmesi, btl ziyareti buyuk o";i.ide kolaylashracaknr).
Eminim ki, Karsryaka'da arhk ziyaretcllerini: acta boylu, hafif ttknaz ve sansm, kahnkoyuca camlan ohm gozluklu, beyaz gomlek Irzerine kravat tilknll~; koyuca renkli W utulc.
temiz bir takun elbise gtymis: giinluk hrn~h ... espirjlcrle dolu, giilf'{ !lidii bir A'Iecili Bey
karsrlamayacak.

Belki tit'

IIrSIIIl:::.

Size, tost-eisnit gibi

bil'~f'yler

gl'tirfl!yilll. Sllt/II!!I!'dl' {'ok II'='":: kiiftder

IU1::tr/a,1!1l11 bir kiifteci biliY0rt/m; Dersimi bitirince, omy" .'Ietlll'gl' gide/illl. Felliil J}illltl11't/tlll
habersiz, iistiill~ birertlltllyiyeliut <'I' birde 50yle okkalt·bin:.,. kahue ;~·t.'1iIll ... gibi sizf izzet-ikram

teklif yagmuruna tutacak bir Mecdi Bey de karsrruzda goremeyecekslniz. Hatta, bu aksarn
otelde kalma. Vedia da misafir aglrlamayl cok sever. Gitme. Gel bu aksam bizde kal.i..teklifi de
size yaprhnayacek.
<;i.inkU, Dunya'yr bilen ve yrllarca ogreten bir bilim ndauu da olsa, artrk onun
meskeni, 'sadece kendisi slglp, rahat uyuyabileccgl kadar bir buyuklnkte Insa edilmistir.
Ama ziyaretlerlnizde, btrtun bunlan hayal ediniz. Kesinfikie biliniz ki, buyuk kent
dogumlu 01111<1Sll1a mglllen, sadece bir k1S1l11J11 hahrlathguu butun bu guzcl Anadol u
geleneklerini yasatan, uygulnyan, izzet-ikram yapmasrru seven, gulc\' yuatu. h(l~ soh bet,
espirilerie dolu, insanlan ruhsal gerginlik kaynaklarmdnn arundn uzaklostrrme beccrisinc
sahip, yardnncr OIUIlIll;:lSI gcrckiyoso: Yol.".. OIJlIll:::. Me~g,,/iilfl. i~illlilur. Zntlll1tl Im/I/II/mu... gibi
menfi sozcukleri meslek hayan boyunca llgrencilecine karsr hit; kullanmanus: herkese, her
yoruldugu yerde han yepmn t;abnsl irinde olmus... omrunun yandnn tazlasuu, gonderin egitimi
ve Tiirk Cografy<l: ilminin yucelmcsine harcanus: bu kutsal gorevl zevkle, istekle vc kapr dl~a'n.
edilcnc dek cksiksiz olarak yapnns... blr biiyiik merhum biiim adanunm karsrsmdasnuz....
Iste 0, merhum Prof.Dr. Mecdi EMIROCLU'dllr. Benim hocam, sizin hocaruz ve
hccalarm hocasr EMII{oCLU... AI/«h one gani gnni r<lhmct~yJcsin !

Prof.Dr, Hayati Doganay
10 Arahk 1994, Erzururn
'.
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Tabla 1
Enuroglu'naTakdir Edilen Ornrrm Hayat Cizgisi Kesitlerino Dagdl~1 (1923-1994)
Hayat Cizgisi Kesi tlcri
26Eyliil1923

Faaliyet Alam ve YGkselisi
1!iill:l/nYII Geli?;

1923-1930

Okll/ollct'si Deun'

1930-1937

ilkoktl/ Ogrl'llciligi Denreei

1937-1940

Grill Okul Ogrellcil(~; Dwre::;i

1941-1944

Lise Ogre/lciligi Dt'~".esi

1945-1949

D.T.C.F Cagrn/y" Ogrenci/igi Deuresi

1950-1952

'yd. SlIbllyllk Ilskerlik Hizmeti

1952-1960

Til/ill pe Kudastro Gt'Jlel

1952-1960

Doktom Tezini Hnzw/1/I1111 nt'lIre::;;

1y1~'idiirliigij'lIdl'k;

liizl1Id Siiresi

3DArahk 1960
KIl:::/lIIl~1

20 Mart 1961

Dr, Titrini

15 Mart 1969

H!!$eri

25 Nisan 1978

Be~eri ne iktisnrli CogmJ!lfl Profesorii C?11l$lI

15 Mart 1990

y//~

28 Haziran 1994

Vefat

Kabrinin Bulundugu Yer

VI'

ikth;m/i Cogra/Yll Doccnti Olnsn

Haddinden flllek/iye

A!lnh~t

fdi~i

Ankara-Kar§tyaka KalJristallhgl,4. K/ll't Gir;~i YOltl
bo.'!""'la l't' sol kel/(mltl, Ada No: S.Ille ptlrsel No: 744'd'eki
knbir
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2- Prof.Dr. Mecdi EmirogIu'nda Bilim ve Egitim AnIa}'l§l:
Gerc;i, rahmetli hocanun aslstenbgrru yapma sansrm olmadr. Ancak, hem 1%7-1%8 egitim ve
ogretim devresinden 1970-1971egitim ve ogretim devresine kadar sUren Universite ogrenciligim
yrllarmde, sekiz yanyrl ogrencisi olmam ve hem de, gerek 1971..1994 devresinde {vefatine
kadar); yilda en az bir kez ve e;ogu yillar da, ac-dort kez ziyaretine gitmem nedeniyle, bazr
bilim ve gcrev anlayisrozelliklerini ogre~e frrsati buldwn.
Bir egitirnci bilim ademmde, rnutlaka bulunmast gerektiglne inandrgrm, uymaya ve
uygulamaya ozen gostermekte oldugum bu davrarus ve anlayis ozelliklerinin bir krsnuru, soyle
srralayabilirim:
.
1- Sekiz yarryrl saren Dil ve Tarih-Cografya FakUltesi Cografya Boltunu ogrencilik
devremde, merhum hocarrurtderslerinden her hangi birine gee;girdigi veya ders konulan drsmda
bir konu Heders venue siiresini tamamladigma, hie; tamk olmadim.
2-Merhum hocamm ifadelerinde, egitim..ogretim ve arastirmaya yonelik bulunmasr
kaydryla, Yok, ol~lllZ, zaUUlN bulatmyonulI... gibi menfi bir cevaba hi.; rastlamadun. lslerinin
yogun oldugu ya da mesai bitimi sonunda fakUlteden aynlacagr bir anda bile, ogrencilerinden
birinin ornegin kaynak talebi, bilimsel bir sorusu, bitirme tezinde yaprlmasr gereken bir
duzeltme gibi istekleri karsrlamadan: ya da notunu begenmeyen bir bgrencisini, yanhslanru
anlatip ikna etmeden, gcrevinden ayrilmazdr. Bu nedenle de, dersinin olmadrgrsaatlerinde,
talep eden her ogrencisiyle gOrti~urqU.
.

'3- Ogrenti bitirrne tezi, doktora ve doe;entlik e;ah~malan incelemesi, kongre ve
sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere yonelik yaphgt hezrrhklar: aynca da lisans derslerinin:
konulanyla ilgili hazrrhklan, her zaman bUyUk bir ozen ve titizIlgin UrUnU olarak goze
carpardi.
Ornegin sunacagt bir blldiri icin, iki ayn metin hazrrlardr. Biri, kendisine aynlan sure
itinde sunacagr oz, digeri ise, baskrya verecegi detay rnetinden olusurdu. Kendisine aynlan
sUreyi hie; asmaz, zamarunda kursuye cker ve tam oil gorulen zamanda bitirerek kursuden
inerdi.
.
Doktora ve docentltk ealrsmalarma hazrrladrgr jUri i.i.yesi raporlarr arasmda,
bazrlanrruzda giderek uzun yillarm modasr halini alan, oyle tek sayfalrk duzcnlenmts ve
sayfamn altmda ac-dort em. genisllginde de bos yer kalnus raporlara rastlamak rnUmkUn
degildtr. Bir kac sayfa olarak dUzenlenm'i~ ve arashrma veya arastirmalarm hepsini icerecek
sckilde hazrrladrgi bilimsel raporlarda; yer verdigi her ctunle, seviyeli bir bakis a';ISI fikrinden
olusurduCesaret kmcr degil, tesvik edici ve eksiklerin nasil dtrzeltilmesi gerektigini tek tek
vurgulayan, tarafsrz bir bilim adanurun bakrs ufkunu yanslhrdl., .
.~-Meslek hayatr boyunca, r:te ogr~!1c!leri v~.ne de'meslekteslan arasmda.herhangi bir
fikir, dcsunce ve gorU~ farkhhgr gozetmis degildir. Bunlan, tarafsrz bilim ahlakr ilkeleriyle,
kesinlikle kanstrrmanustir.
5- Ogrencileririe, sernpatik ve espitiierle dop dolu' bir baba rolUnde yaklasrrken;
hocalarma karst da, her zaman ve sartta saygrh kalmeya, aynca buyuk ozen gcstermistir,
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Nitekim Prof.Dr. Resat IZBIRAK, Prof.Cemal Arlf ALAGOZ (1902-1991) ve-Prof.Dr. Danyal
BED1Z (1908-1978) hocalannuzdan her soz a~lldlgmda, cogmfytl ilminin nuispetvc zL'Vkli bir
ilim OldUgltllU, onlar sayesinde algl1adlgllll ve kelldileri1lt, mil/lid borcu ()(dllgllllll, zevkleve

ictenlikle tekrarlanushr.
6- Rahmetli hocamdan, 1967-1968 ile 1970-1971 devresinde, araliksrz sekiz yanyrl
desleraldrm. Bu sure Icinde, herhangi bir ogrencisine, sinirlendigini veya kendisini payladrguu
ne gordum, ne de duydum. En hasan arkadaslannuza bile.onlann pismanhk duyacagr ya da
nadim olacaklan bir espiri bulup anlatarak, dersi kesintiye ugratmadan devam ettirirdi. Hatta
kendim de dahil , benim devremln ogrencilerinin, kursu baskarumiz Prof.Dr. Danyal BEDlZ
hocanuza herhangi blr sonrn gotiirdiigumiiz soz konusu degildir. Butun taleplerimizl, ya
Emiroglu hocarruza, ya da halen anabilim dalmda ogretim tiyesi olan, Yalcm KARABULUT'a
gotiiriirduk. <;oziimUbulunmanus herhangi bir sorunumuz kaldrguu da hi"t; haurlanuyorum.
7- Rahmetli hocarn, ogrenciligimdeh sonra daha iyi teshis edeblldigtrn, bit baska
meziyete daha sahipti. 0 da, anabilim dah elemanlan ve ogrencileri Hemerhum hocam BEDIZ
arasmda, bir tampon gorevl yapmasl, dengeleyici rol oynamasr idi.
Cerci Prof.Dr, Danyal BEOlz hocarruz, ifade yerinde ise, neo'i ~allS"ia m;;"Jmslr, ~o~
farkh bir ekoldu. Her ne kadar pek yazmasa da, de"y(l bir Willi adam, veb;;yiik bir egitilllci
idi. GUr alkrslar arasmda derse girer ve yine bu alkrslar arasmda dersi bitirerek kursuden
Inerdi. Ancak bir de, pek belirgin ohm, kabadayrhga rnUtemayil yonlert verdi. Az cizgiden
crkan bir agrend 'olursa, derhaI haddini bildirir ve anabilim dah (ki.irsii) elemanlanna da,
zaman zaman sert davrerurdr. Dna, hemen her gUn ozel bir ihfimam gosrererek, hO§karsilayrp
yoleu etme sorumlulugu, her zaman merhcm hocam Emj~lu'na aitti. Anabilim dahnda stk
arahklarla gerilen sinirleri yansnrma ve azar i~itmis ogrencilerin gonlunu alma sorumlulugu,
ylne onundu. Danyal BEDlZ hocanuz, adeta esip savurur derecede sinirlense bile, onu ikna
ederek, anabilim dahndan memnun ayrrlmasrm basarabrlirdi. Ama bana ifade eUigine gore,
kendisi de daha sonra, ynze vurmadlgl, bnyuk bir nauntu duyardr.

3- Prof.Dr. Mecdi Emiroglu'nun Bilimsel Kimligi:
Merhurn hocam.her seyden once kalemi gUlj'IU bir biHmadanu idl. Hemyazma sanatr giici.inu ve
hem de cografiifade becerisini, basanh bir bidmde, bir arada kullanabiliyordu,

'-

Yaklasrk 40 yrh bulan devlet hizmetinin, 3O·ylh Dil ve Tarih- Cografya Fakultesi
Cografya BolUniu, Beserf ve lktisadi Cografya Anabilim Dah hizmetinde gecmistir. l<endisi
docent olup, ozellikle 1969'da Karab,ulut ve 1970'de Kanadrkrrrk anabilim dah kadro!arma
dahil edilene dek EMtRoGLU, bu anabilim daltnm butiin idari rnzmetlerini tek basma
yurutmek 'zorunda kalmJshr. Anabilim Oaft (KUrsU) baskam Prof. BEOlZ'in topJanh,
konferans,,·yd sonu lj'lvic;;akma toreni, anma gecesi toreni ve koriser dUzenleme gibi sosyaI
faaliyetIerinin pIanlarup uygulanmasl do., darnl, Emiroglu'nun:'pek ~ok i~i ve J;Orevi vardl.
'AnabiIim'd~lmda bir c;ok dersi okutIDa go~vi ya~mda; saYlsl 100 ita 150'yi bulan boIU~
ogrencilerinin, gUnlUk ders Y9klmnaiaflOl yaptp, yoklama pusulalanm tek tek ogrencilerden
toplayarak yoklama listeIerine gelj'irm.ek; bu kadar c;;ok ogrencinin karteks bilgilerini tanzim
etmek ve sinav sonUt;IanOizamamnda islemek; anabilim daltru SC\'mis ogrencilerin, seminer ve
bitirme t~lerini okuyup dUzelbnek.. gibi 'idariislerde, yogunbir t;aba harcarnasl gerekiyordu.
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Rahmetli Danyal BEDIZ hocarruzr, her mesal gununde hos tutup ondan azar isitmeden yolcu
etmesi ise, sarunmasistanhk -devresinde EMJRoGLU hocarrun; genel olarak basardigt fakat
bazt giinler de pek basaramadigr, uygulanma~mdaen cok zorlandigr maharetlerinden biri idi.
Yaptlmasr zorunlu, ama bilimsel faaliyetlerini buyck olcudc guclesriren bu idari
hizmetlerinin cok yogun gecmesine ragmen, yine de 30 yrllik akademik hayatmda, 64 adet
Besert ve lktisadl Cografya arastirmasi eser yayrmlarrustrr. Hepsi de ozgiin nitelikte olan bu
yayrmlarrn, ii~ii .mevzii kltap ve digerleri de, sayfa sayIs1 ortalama 15-20 ila 40-50
dolaymda olen, makale eserler olarak dikkati ceker (Table 3'ii inceleyiniz).
Gerci, mufredat programl metinleri buyuk oIc;iidetamam olmakla birlikte, tasarladigr
ders kitaplanru yayunlamaya omru yetmemistir. Bunda, az once tasvir ettigim agrr gcrevlerinin
engelleyici rolii yarunda, ozellikle docent olduktan sonra devamhlik arzeden -ve hayatrrun .
sonuna kadar etkisini hissettiren rahatsizhgrrun cia,buyuk etkileri vardir.
Ancak her ne olursa osun, aziz hocanun eserlen ortadadir. Pesinde, ilminden feyiz
ahrus pek cok cografya ogretmeni, egitilll yoneticisi, subay, ziraat muhendisi, basm-yaym
mensubu, arastrrma gorevlileri, yarduncr dccentler, docentler, profesorler ve KOCAKU$AK
tarafmdan tesbit edilebildigi kadanyla, 64 kahcr eser brrakrrustrr... Bu gurur tablosu, onunla
ovanc duymanuz icin yeterli degilse, 24 yilhk meslek hayatmda, 0 da doktora ve docentlik
tezlerini aktararak, sadece altr makale yaynnlayabilmis bir meslek mensubuna, ne demeli? EIcevap: Kim, ne isterse onu soylesin ...

Tiirkiye Be~e"; ve iktisndl Cogmfya;, ilminde, Prof. EMIROCLUlna ait bazr ilkeier
vardrr: Or~egin bunlardan biri, Tii1"kiye Zimi Tcprakiarmm Niiflls ve isktillfl Tesirleri konulu
4oktom fez. kOIJIlSll, bir cografyacr tarafmdan iilkemizde hazrrlanrrus ilk ciddi landscape
arashrmasr! oldugu halde patenti Istanbul'a kesilen bircok cchsrncdc oldugu gibi (ornegin
volkanoloji ve Kuaterner cahsmalan), cok sonralan bu yeniligin patent! de, yine Istanbul'a
crknushr.

.

TUrk cogrefyacrlarmdan Turizm Cografyasl konusundaki ilk arastrrma ve
yayunlar.yine EMlRoGr.U tarafrndan yaptlml~tIr2,3. $tiphesiz, yine patent lstanbul'undur.
<;iinkU, ilrni nezaket kurallan hlce sayrhrcasma, bazr ders kitaplanmn onsozlerinde boyle
deniliyor.
Merhum hocarrun biitiin biIimsei cehsrnalennde, bence en fazla ovguye deger ve gene;
cografyacilara brnek teskil eden metodolojik iistiinliik, ~u ortak czelliktir: Emiroglu, her
arastirmasiru tamamlarken, sonunda mutl~ka bir bzet yapar ve ula~hgl sonuclari, bneriler
biclminde, okuyucu ve karar mekanizmasinm dikkatlerine sunardr. Hatta, rahmetli hocam bu
metoda 0 derecede srkr srkrya bagh kalrrnsnr ki, uygirtarneyr, Iisans derslerine de intikal
ettirmisti. Bu derslerinde bile, bir onceki dersinin oziinti ve sonuclarrru, bir sonraki deste en
fazla sekiz-on dakika icinde hatirlattiktan sonra Isleyecegt yeni konuya gecerdi.

lEmiroglu, M, .1956, Turkiye Zirai Topraklannm NUfus ve lsksna Tesirleri. D.T.C.F Cografya Enstitiisii
~ ve lktisadi Cografya Klirsiisii, Besdmecus Doktora Tezi, Ankara.
.
2Entiroglu,.M., 1963, Tuiizm ve Bolu. Cele Dergisi, 5.1Y1: 8, Ankara.
3Entiroglu, M" 1975, lhlara Vadisi: Turiznt C(lg~afyasl Apsllldall Bir Am;;tmlltl.. D.T.C.F Cografyu
Ara~hm.ahm Dergisi, Say.: 7, Allkara
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Scz konusu. teknik, bilim manhguun temel ifkelerine uygun, dogtu ve rasyonel bie
yaklasuudir. Cnnkn. sonuclar cikanlmanus ve s:oziim Bneriferl getlrilmemij bit' arastirma,
bosa harcannus bir caba vc zaman kaybr anlanuna gelecektir.
'

Tabla 3

ProfDr. Mecdi EMIRoGLU'nun Arashrmalaruun Boser! ve lktisad'i Cografya Anabiluu Dab
Bilim Alanlanna Dagl1l§1 (1956-1990)

Anabilim" Dah Bilim Alanlan

Makale

TopJam*

61

64

Nufus Cografyasl

8

8

Yerlesme Cografyasr

7

_7

Ziraat Cografyasr

6

6

Sanayi Cografyasi

2

2

Toplam

3

1

Ulasrm Cografyasr

Dogal Kaynaklar

2

2

Turizm Cografyasr

2-

2

4

4

6

6

38

38

.Cevre Sorunlan .
Digerleri

Toplem

3

-Kocak usak tarafmdan yaprlan bir incelemede, sayl 64 olarak belirtilmis fakat
incelemenin bibliyografyasma, 29 yaymun adr almnustrr. Tarafrmdan bu sayrrun, 41
dolaymda o~d~gu belirlenmistir. Geriye kalan 23 kadar eserin, yaynnlandjgr kaynaklar
belirlenememlsfir. Bunlann . gun l§lgma crkarrlmasr gorevi, degerfi meslektasrm
Karabulut'undur.
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Prof.Dr. Mecdi Bmiroglu'nun Arastirmalanndan Secmeler
Emlroglu; Mo, 1956, TUrkiye Zirai Topraklarmm NUfus ve lskana tesirleri. D.T.C.F Cografya
Enstitusu Be~~i ve Iktisadl Cografya KUrsUsU, Basilmarrus Doktora Tezi, Ankara.
Emiroglu, M., 1961, Artflll Nii/uSU11IllZ Kar~lSmda HnYVOl1clhglllllzlIl Onemi. Turk Cografya
Dergisi, Sayr: 21, ~.stanbul.
Bmlroglu, M., 1962, Sehirlerimiz ve Ba~llcf/ Ozellikleri. Iller ve Belediyeler Dergisi, Sayt: 198,
Ankara
.
Emiroglu, Mo,1962, Biiyiik
Sayr: 200, Ankara.

~ehirlerimizde

Meskeu Problemleri. Iller ve Belediyeler Dergisi,

Emiroglu, M; 1962, Demir-Celik: E"diistrimiz ve Eregli. iller ve Belediyeler Dergisi, Sayt:
205, Ankara.
Emlroglu, M., 1963, Turizm ve Bolli. Cele Dergisi, Sayi: 8, Ankara.
Bmiroglu, Mo, 1963, Zonguldak: ve Butt Karadeniz Boliimiiude .Nii/us Hareketleri. TUrk
Cografya Dergisi, YIl: 18-19,SaYI: 22-23, Ankara:
Emiroglu, M., 1963, Botu'nun Tnnmsal h"kt;lllllrl. Cclc dergisi, Sayi: 9"Bolu.'
Bmlrogfu, M, 1963, Bolu'da Nii/us- Hareketleri. Cele Dergisi, 2. 2-3, Bolu.
Emiroglu, M., 1963, Bolu'nun Geli~lIIe illlkt;"lan. <::eleiDergisi, 3.·4-6; Bolu.
Bmiroglu, ·M., 1964, ~ehir1erimiz;1l Cografi Bolgelere Gore Dagllz~l, ve Yoglllllllkial'l. Iller ve
Belediyeler Dergisi, Sayi: 222, Ankara.
'
Bmlroglu, Mo,,1964, Boluve

Wa~lI1L .(ele

Dergisi, Sayr 11, Ankara.

E~iroglu, M., 1964, Bolu'null O""Jalli~:i Koyler;. Cele Dergisi. Sayi: 12, Ankara.

Bmiroglu, M., 1964, l-ollg,l1dnk ve Batl Kamdeniz Boliinnlnde Niiflls Hareketteri. Turk
Cografya Dergisi, Sayi: 22-23, Ankara

Emiroglu,Mo, 1964, Bolu'nnn Cografi Ozell(kler;. Cele Dergisi, Sayi: 13-16"Ankara.
Bmlroglu, M., ~965, Tiirkife'nin Beslel1me Problem; ve Bugdny Uj·et;1Ili. Dil ve Tarih-.
Cogrefya Fakultesi Fakulte Dergisi, Cilt: XXIX; Sayt: 1-:-2, Ankara.
Bmlroglu, M., 1965, Bolli Koyleri. Cele Dergisi, Sayi: 27, Ankara.
Bmiroglu, M., 1965, SOil SaYl1lzlar VI! ~olu Niifusu. Cele Dergisi, Sari: 32, Ankara.'
Bmlroglu, M, 1966, Zonguldck'ta Endiietri ve i§giicil -Miinnsebetler;. Dil ve Tarih-Cografya
Fakiiltesi Cografya Arashrmalan Dergisi.
1, Ankara.
..

SarI:

Emiroglu, M., 1966-196':~Allkam ~ehri"de Hava Kirleumesini Artlm.1l Dogal Fakiiirler. Turk
Cogrefye Dergisi, YI1: XX-XXI, Sayi: 24-25, Ankara.
Emiroglu, M., 1967, SOli Sayltlz1ar ve Biiyl7k SelJ;rlerimizdek; Nl7flls
De~gisi, Sayt: 255, Ankara.
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