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ÖNSÖZ 
 
 Şu an elinizde bulunan bu metin Türk Coğrafya Kurumunun coğrafyacılara ve özellikle de 
coğrafya öğrencilerine yapmış olduğu bir çağrı sonucunda hazırlanmaya başlamıştır. Günümüz 
coğrafyasının sorunlarının ele alınması istenen bu çağrı üzerine, meselenin tarihsel boyutu ele 
alınmadan yapılacak her değerlendirmenin yanlışlıklar taşıyacağı düşünülmüştür. Tarihsel süreci 
belgeleyen metinlerin fazlalığına rağmen bunların hep akademisyenler tarafından yazılmış 
olması bazı sübjektiflikleri de beraberinde getirmiştir. Elinizdeki metinde mümkün olduğunca 
coğrafyaya ve tarihsel gerçeklere bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Bağlılık burada yazılan her şeyin 
kesinkes doğru olduğunu göstermez, fakat bilimsel dürüstlüğünü henüz kaybetmemiş birisi 
olarak büyük bölümünün samimi biçimde yazıldığını söylemek doğru olur.  
 Metni şu veya bu biçimde uzatmak mümkündür. Ve bu satırları okuyan her coğrafyacı 
kendisinin de bildiği ama burada anlatılmamış aksaklıkların, yanlışlıkların, laçkalıkların olduğunu 
hemen fark edecektir. İşte bu noktada bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolu bunları 
içtenlikle ifade etmekten ve getireceği sonuçları, geçici çıkarları düşünmeden, her platformda 
doğruları savunmaktan geçer. Bilim adamlarımızı YÖK, bilimi savunmaktan aciz hale getirmişse; 
o halde bilimi akademisyen olmayanlar, öğrenciler, öğretmenler savunmalıdır. Bilimi savunmanın 
günümüzdeki en doğru ve pratik yolu mesleki örgütümüzü kurmaktan geçer. İşte bu nokta da 
Coğrafyacılara tarihsel bir sorumluluk düşmektedir. “Türkiye Coğrafyacılar Birliği”ni kurmak. 
Ancak bu şekilde bir toplumsal baskı mekanizması kurulabilir, bilimsel kirlenmenin önüne 
geçilebilir. Ve ancak bu şekilde coğrafyacılar toplumsal hayatın her alanında kendi haklarını 
savunabilir.  
 Oldukça kısa bir sürede, yalnızca aklımızda bulunan bilgilerle hazırlanan bu metin birkaç 
yayın ile kontrol edilerek düzenlenmiş, özellikle “bir solukta okunabilecek” şekilde hazırlanmıştır. 
Fazla uzamaması için konular kısaca ele alınmış meselelerin vurucu yönleri ön plana 
çıkarılmıştır. Metnin amacı beyinlerde soru işaretleri yaratmak ve herkes tarafından bilineni, 
bilince çıkartmaktır. Yazarın kimseye özel ve genel bir kini veya alıp veremediği yoktur. Bütün 
kaygısı olayları deterministçe ele alabilmektir. Yer ve yayınlama sorunu olduğu için bu broşür 
oldukça ekonomik kullanılmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan dizginin bazı handikapları olduğu 
görülmektedir. Bu eksiklikten dolayı umarım herkes beni anlayışla karşılayacaktır. 
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Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve  
Bu Sorunların Çözüm Yolları1  
 

“Tanrı Roma’yı, Roma’yı sevdiğini söyleyen tiranlardan korusun.” 
“Tanrı Coğrafyayı, Coğrafyayı sevdiğini söyleyen tiranlardan korusun.” 

 
A.Tarihsel Arka Plan 
 
 Ülkemizde coğrafya çalışmaları 19. yüzyılın II. yarısından itibaren başlamıştır. Bu dönemde, 
emperyal amaçlarla ülkemize gelen batılı araştırmacıların yapmış olduğu çalışmalar, uzun yıllar 
boyunca Avrupa'da en önemli başvuru kaynakları olmuştur2. 20. yüzyılın başlarına kadar Türklerin 
coğrafya çalışmalarında yetkinleştiği söylenemez. 1895 Londra Coğrafya Kongresinde, ülkemizin 
temsil edilmesinin dışında (Kongrede ülkemiz subaylar tarafından temsil edilmiştir.) önemli bir  başarı 
bulunmamaktadır.  
 
 Erinç'e (1973)3  göre 1915-1933 Modern coğrafyanın öncü dönemidir. 1915-1933 yılları 
arasında İstanbul Coğrafya bölümünün kuruluşu tamamlanmıştır. İlk dönemlerde ve gerekse II. Dünya 
savaşı yıllarında, ülkemize dünya çapında tanınmış önemli yerbilimciler gelmiş, ancak bunların 
bilimsel etkileri kalıcı olmamıştır.  
 
 1933 reformu ülkemizde yalnızca Coğrafya için değil, diğer pek çok bilim alanı için de önemli 
değişimlere sahne olmuştur. Yeni kurulan Cumhuriyet, üniversitelerin köklü değişimini bu 
reorganizasyonla sağlamıştır. Buradaki mesele, Osmanlı tipi bilim adamının yerini, Kemalist bilim 
adamı profilinin almasıdır (müderris > prof.). Bu nedenle de hemen bütün bilim merkezlerinde eski 
formasyona sahip öğretim üyeleri tasfiye edilerek, yerlerini Kemalist devrim sonrasında, batıya 
gönderilen (veya gönderilmemiş) yeni kuşak bilim adamları almıştır. Bu bilim adamlarının en önemli 
özelliği gelecekte gerçekleşecek coğrafya devriminin temel taşlarını oluşturmalarıdır. Belki 
coğrafyanın bilimsel atılımını Kemalist devrimden oldukça sonra atmış olması yadırganabilir. Fakat 
burada dikkat edilmesi gereken bilimin içerisinde yer alan bilim adamı portföyünün bu atılımı 
yapabilecek donanıma sahip olmamasıdır. Formasyonun oluşturulması birkaç on yıl sürmüş, yeni 
bilim ve bilim adamı profili bu süreçte ortaya çıkmıştır. 1933 ıslahatının önemli bir özelliği de 
Kemalist devrimlere fazla sıcak yaklaşmayan Osmanlıcı kadroların üniversitelerden tasfiye edilmiş 
olmasıdır. Bugünkü bazı Osmanlıcı anlayışların köklerinin varlığını o dönem Coğrafyası içinde 
aramak fazla hatalı olmayacaktır. 
 
 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünden sonra 1935 yılında Ankara'da da bir coğrafya 
bölümü kurulmuştur. Bölümün başına o güne kadar ülkemize gelen batılılar içinde kariyeri en fazla 
olan Prof.Dr.Herbert Louis getirilmiştir. Bu sırada oldukça önemli çalışmalar yapılmaya başlanmış, iki 
bölümün varlığının getirdiği olumlu rekabet, zamanla çalışmaların bilimselliğine de yansımıştır. Fakat 
bu olumlu pozisyon ileride oluşacak " iki başlılığın" da temellerini atacaktır.  

 
1Son birkaç yıl içinde bu konu ile ilgili olarak hazırlanmış pek çok makale ve kitap bulunmaktadır (Bak; 
Kaynakça). Tarihsel  gelişimin diğer ayrıntıları hakkında kaynakçadaki eserler oldukça tavsiye edilir. 
2Örneğin Tchihatcheff 1847-1863 yıllarında Anadolu'nun tamamını gezmiş, 6 ciltlik meşhur "Asya Minor" isimli 
kitabını yazmıştır. 
3ERİNÇ S. (1973) Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Coğrafya. Elli Yılda Coğrafya. Başbakanlık Kültür 
Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları: 11 62s. Ankara. 
Hocamızın bu değerli eserine göre coğrafya  

1. Modern coğrafya öncesi : 1915'den öncesi 
2. Modern coğrafyanın öncüleri ve ilk adımlar : 1915-1933 
3. Modern coğrafyanın kuruluş ve örgütlenmesi : 1933-1941 
4. Türk coğrafyasının yükselişi : 1941- 

Şeklinde bir evrime sahiptir. Koçman (1999) ise buna  
5. Türk coğrafyasının yaygınlaşması ve nitelikte kayıplar : 1981 ve sonrası  

Şeklinde bir ekleme yapmış bu ekleme genel olarak kabul görmüştür. Belirlemelerin tamamına katılmakla 
beraber biz 1981 sonrasını “çöküş dönemi” olarak adlandırmaktayız. 
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 1941 yılında gerçekleştirilen I.Türk Coğrafya Kongresi, Türk coğrafyasında devrim niteliğine 
sahiptir. Bu toplantı sonrasında uzun yıllar ülkemiz coğrafyasına bayraktarlık edecek olan Türk 
Coğrafya Kurumu kurulmuştur. Böylece Coğrafya öğretiminde birlik sağlanmaya çalışılmış, coğrafi 
bölgelerin sınırları belirlenmiş, bilimsel bir dergi çıkarma çabalarına girişilmiş, vs. böylelikle de artık 
ülkemizde bilimsel coğrafya kurumsallaşmıştır (Erinç 1973). 
 
 1940'lı yılların sonlarında DTCF Coğrafya Bölümüne İskoç bilim adamı Mc Callien gelerek 
dersler vermiş, ülkemizle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu bahisle birlikte ülkemize yurtdışından gelen 
bilim adamları ile ilgili parantezi açmakta fayda var. Cumhuriyetten önce başlayan dışarıdan bilim 
ihraç etme anlayışı Cumhuriyetle birlikte hızlanarak sürmüştür. Gerek yurtdışına gençleri yollama 
gerekse de dışarıdan bilim adamı getirme yoluyla yapılan çalışmalar, gelişmemiş bir ülkede 
başlangıçta faydalı gibi gözükse de, zamanla bir bilim alanının tamamıyla batıya angaje olmasına 
neden olabilmektedir. Bu nedenle de Türk coğrafya biliminde (ve genelde tüm bilim alanlarında) 
kendine özgü bir gelişme ve özgünleşme çizgisi oluşmamış4 , batılıları yirmi ila otuz yıl arkadan takip 
eden bir bilimsel gelişim çizgisi oluşmuştur. Gerçi 1950-1970 periyodunu batıyı geriden izlemekten 
çok, hemen yanı başına kadar gelme olarak nitelemek ve böylece de dönemin hakkını vermek yerinde 
olacaktır.  
 
 Diğer taraftan batılı bilim adamları ülkemize gelirken genellikle kırmızı halılarla karşılanmış; 
fakat ülkeden gönderilmeleri için mesai arkadaşları oldukça çaba sarf etmiştir. Bu çabalar meyvesini 
vermiş olmalı ki; batılılar bugün bile ülkemize gelirken oldukça mesafeli ve korkak davranmaktadır. 
Geldikleri dönemde çok büyük çabalar sarf ederek günümüzde bile değerini yitirmemiş eserler veren 
bu insanlara reva görülen bu davranışların en basit anlamıyla vefasızlık olduğunu belirtmek gerekir. 
Ayrıca bahsedilen bilim adamlarının öğrencilerinin de yıllar boyu aynı muamelelere reva görüldüğü de 
ayrıca vurgulanmalıdır. Batılı bilim adamlarının Türk coğrafyasına diğer önemli etkileri de özellikle 
büyük bölümünün jeolog kökenli olmasıdır. Genellikle eleştiriler bahsedilen araştırmacıların 
coğrafyayı jeolojileştirmiş olduğu düşüncesinden doğmaktadır. Fakat kanımca bu belirleme dönemin 
bilim durumunu ve ülke ihtiyaçlarını gözden kaçıran bir bakışın sonucudur. Çünkü, genç cumhuriyetin 
acilen yeraltı kaynaklarını açığa çıkarması ve işletmesi gerekmektedir. Bu amaçla ülkemize çağrılan 
bilim adamlarının büyük bölümü (O sıralar ayrı jeoloji bölümleri olmamasından dolayı) coğrafya 
bölümünde istihdam edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da coğrafyanın fiziki yönü ve hatta 
jeoloji ön plana çıkmıştır.  
 
 I.Türk Coğrafya Kongresinin yarattığı hava ile ülke coğrafyası önemli bir atağa kalkmış, 
özellikle 1980'lere kadar büyük bir gelişim kaydetmiştir. 1980 tarihi, bir çöküşü ifade etmesi 
bakımından önemli olmakla beraber coğrafya tarihinde çözülmenin daha önceki dönemlerde başladığı 
anlaşılmaktadır. Bu evre bağrında önemli sancılar taşımakla beraber, ülke biliminin de oldukça aşama 
kaydettiği bir süreç olmuştur. Özellikle ana bilim dalı (Kürsü) uygulaması ve coğrafyanın başlangıçta 
az bölüm-yüksek puan esasına göre öğrenci alması, bölümlerin kalitesini oldukça yükseltmiş, diğer 
mühendislik ve uygulama bölümleriyle olan rekabeti coğrafya lehinde olumlu yönde etkilemiştir. 
Ayrıca; yalnız ülkeler coğrafyasına ilgi duyarak gelen az sayıdaki spesifik bir öğrenci grubuna öğretim 
vermek hem kolay hem de öğrenciler açısından oldukça verimli olmuştur (Örneğin o yıllarda 
öğrencilerin hocalarıyla birlikte İran-Pakistan-Hindistan-Balkanlar gibi memleketlere geziler yapıyor 
olduğunu hatırlatmak yeterli olacaktır.). İşte bu nedenle dönemin öğrencileri alanlarında son derece 
yetkin insanlar halini almıştır. Yükseliş döneminde dikkat edilecek noktalardan bir diğeri de DTCF 
Coğrafya Bölümünün daha özel konulara yönelmesi, İstanbul Coğrafya Bölümünün ise daha çok genel 
coğrafya öğretimi ile ilgili yayıncılığa ağırlık vermesidir. Yayın bakımından hiçbir dönemde diğer 
bölümler İstanbul Coğrafya Bölümüne yetişemese de Ankara coğrafyanın bu evrede eğitim kalitesi 
olarak daha ön plana çıktığını söylemek yanlış olmaz. Bunun bir diğer nedeni de İstanbul coğrafyanın 
1970'li yıllarda fazla sayıda öğrenci yetiştirmekte olmasıdır.  

 
4Bu konuda rahmetli hocamız Prof. Reşat İZBIRAK'ı özellikle anmak gerekir. Bilim terimlerinin 
ulusallaştırılması, bir bakıma bilimin ulusallaşmasının ilk ve en önemli adımıdır. Fakat ne hikmetse çoğu 
Anadolu'dan derlenen bu hakiki  terimler coğrafyacılar tarafından kabul görmemiştir. Hatta zamanla bu 
terimlerin bazılarını aşağılamak gibi bir yozluk ortaya çıkmıştır (Polye-Gölova, Peneplen-Yontukdüz,vs).   
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 Coğrafya atılımına damgasını vuran bir diğer önemli nokta da "Jeomorfolog" olarak 
adlandırılan yeni bir meslek grubunun oluşmasıdır. Aslında coğrafya bölümleri çatısı altında yetişen 
bu şahıslar, zamanla ana şemsiyeden ayrılarak  ayrı bir meslek olarak kendilerini kabul ettirmişler ve 
öyle ki bir dönem devlet müesseselerinde oldukça büyük bir kitle oluşturmuşlardır. Gerek Beşeri 
Coğrafya gerekse de Ülkeler (veya Türkiye) Coğrafyasından mezun olanlar yalnızca öğretmenlik 
yapabilmiş5, fakat Fiziki Coğrafyacılar ise bunun yanı sıra Jeomorfolog, hatta Klimatolog olarak 
çalışmalar yapmışlardır. Meselenin temel kaynağı 1930'lu yıllarda yapılan reorganizasyon meselesine 
kadar gitmektedir (bak ilk sayfa). O yıllarda coğrafyanın Fen veya Edebiyat Fakültelerinin bünyesinde 
olması konusunda yapılan tartışmalar esnasında İstanbul Coğrafya Bölümü tarihsel bir hata yaparak 
(bizce) Edebiyat fakültesinde kalmak konusunda ısrarcı olmuştur6 . Bu temel yanlış günümüze değin 
uzanan ve "yalnızca öğretmenlik için coğrafya" bağlamında sakat, yüzeysel, işlevsiz bir coğrafyanın 
gün geçtikçe güçlenmesine ve bugün ise yok oluşuna kadar gelen süreci dayatmıştır.  
 
 Jeomorfologlar 1964 yılında bir dernek kurmuş, bu dernek bugün tamamen unutulan 
"Jeomorfoloji Dergisi" isimli yayını çıkarmaya başlamıştır. Diğer coğrafya dalları ile jeologların tüm 
uğraşılarına rağmen ortadan kaldırılamayan Jeomorfolog kavramı, 12 Eylül darbesinin üniversitelerde 
estirdiği terör dalgası ile tarih sayfalarındaki yerini almıştır. 1981 yılında yeni üniversite kanunu kabul 
edilmiş, anabilim dalları kapatılmış, üniversiteye giriş koşulları tamamen değiştirilmiştir. Yasadan 4 
yıl sonra son Jeomorfologlar mezun olmuş, 1990'lı yıllardan sonra Jeomorfologlar Derneği de 
faaliyetlerini neredeyse sona erdirmiştir7 . Jeomorfoloji mesleğinin ortadan kaldırılması ile birlikte 
öğretmenlik dışında araştırmacı olarak çalışan coğrafyacı bulunmamaktadır8 .             
 
 1941-1980 atılım döneminde bazı araştırmacıların da bölümlere fazla uyum sağlayamadığı ve 
kısa zaman sonra akademik kariyerlerini tamamlamadan bölümlerden ayrıldıkları dikkat çekmektedir. 
Bölümlerdeki sakat akademik anlayışlar ve geçmişten gelen usta çırak ilişkilerinin bilimde de 
uygulanmaya çalışılması, genç araştırmacıların bölümlerden soğumasına hatta ayrılmasına neden 
olmuştur. Yine bu dönemde İstanbullu-Ankaralı gibi yapay ayrımlar ortaya çıkmıştır. Bu iki bölümün 
yanı sıra Erzurum (1974) ve İzmir'e (1980) coğrafya bölümlerinin açılması ile bu anlayış yok 
olmamış, aksine katlanarak artmıştır. Çünkü; bölümler açıldıktan sonra her hoca yeni açılan bölümlere 
kendi öğrencilerini asistan olarak aldırmış, böylece de Ekol bazında olmayan, yalnızca "hocamın 
hocasının hocası" şeklindeki dar anlayışlar coğrafya da hakimiyet sağlamıştır. 
 
 Yükseliş döneminin başlarında Erinç, Yalçınlar, İzbırak, Tümertekin ve Alagöz ön plana 
çıkmıştır. Bu araştırmacılardan özellikle Erinç bilimsel çalışmalarıyla kalıcı olmuş, Yalçınlar ise 
yetiştirdiği öğrencilerin kendisini üst düzeyde sahiplenmesi ile belirginleşmiştir.  Fiziki Coğrafyanın 
diğer alanlara göre oldukça geliştiği dikkat çekmektedir (Yayın sayısı bakımından). Bu durum 
bölümlerde Fiziki Coğrafya menşeili hocaların sayıca fazla olmasından kaynaklanmaktadır.  
 
 1960'lı yılların ortalarından itibaren DTCF Coğrafya’da yer alan Oğuz EROL'un gerek fiziki 
coğrafya ve gerekse de Jeomorfoloji konusundaki görüşleri hızla taraftar toplamaya başlamıştır. 
Araştırmacının aşınım yüzeyleri ve Anadolu'nun paleocoğrafyası ile ilgili fikirleri başlangıçta büyük 
tepkiyle karşılansa da zamanla İstanbul Coğrafyasının (mezunlarının) bile en temel uğraşısı halini 
almıştır. Taraftarlarının ispata, karşıtlarının ise aksini ifade etmeye çalıştığı bu teori 1978'den itibaren 

 
5 Bu özgün durum bazılarında öyle ağır travmatik kompleksler yaratmış olacak ki; her konuşmalarında, 
derslerinde, makalelerinde, kitaplarında hep bunu vurgular hale gelmişlerdir.   
6 Erinç 1973 " Reform komisyonu coğrafya bölümünü ikiye ayırarak Fiziki coğrafyayı Fen fakültesine, Beşeri-
İktisadi coğrafyayı da Edebiyat fakültesine bağlamayı düşünmüş, fakat o zaman bölümün bu parçalanmaya karşı 
coğrafyanın bir bütün olduğu yolunda verdiği mukni mutala üzerine, komisyon bu niyetinden vazgeçmiş ve 
böylece coğrafya eskiden olduğu gibi Edebiyat fakültesinin bünyesi içerisinde bırakılmıştır." 
7Jeomorfoloji dergisinin son sayısı 1998 yılında çıkarılmıştır. Merkezi Ankara da olan bu kuruluşun başkanlığını 
Cumhur SOYLU yapmaktadır. MTA enstitüsünde halen meslek hayatına devam eden 40 kadar Jeomorfolog  ile 
bazı öğretim üyelerinin üye olduğu bu dernek faaliyetine çiçek ve çelenk gönderme etkinlikleri ile devam 
etmektedir.   
8 Son yıllarda bazı GIS çalışmaları yapan birtakım kurumların aldığı ve coğrafyacı olarak istihdam edilmeyen 
kişiler sayılmazsa… 
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modern levha tektoniği ve paleocoğrafya kuramları ile kanıtlanmaya başlanınca Erol gerek yurtiçinde 
gerekse de yurt dışında ün yapmıştır. Bu büyük bilim adamı Anadolu Kuarterneri, kıyıları, iklimi, vs. 
konularda çok büyük çalışmalar yapmış olmasına rağmen, zamanla yalnız "D" formülasyonuna 
odaklanmış, belki çok daha büyük bilimsel buluşlar üretebilecekken bu noktada duraklamıştır. 
Bahsedilen durumun oluşmasında yerbilimleri camiasının büyük bilimsel buluşları kabullenemeyen 
bağnaz yapısı da etkili olmuştur. Bu durum Erol'un etkisi yalnız kendisi ile sınırlı kalmamış, 1970'li 
yılların ortalarından günümüze kadar hem taraftarları hem de karşıtları9  yalnızca bu konuyla 
ilgilenmiştir. Bahsedilen süreç doğaldır ki jeomorfolojide önemli bir tıkanıklığı da beraberinde 
getirmiştir.     
 
 1980 darbesinin akabinde darbeyi üreten güçler üniversitelerin bir daha asla eskisi gibi 
olmaması için yeni bir düzenlemenin şart olduğu düşüncesi ile 1981 yılında yeni üniversiteler 
kanununu ve dolayısıyla da YÖK'ü uygulamaya koydular. Bu yeni dönemle birlikte bütün ana bilim 
dalları(Kastedilen kürsülerdir) kaldırılarak bölümler birleştirildi. Ayrı formasyonlardan geçerek 
öğrenim gören öğrenciler artık tamamen coğrafyacı olarak yetişecek, bu bakımdan da unvanları 
olmayacaktı. Daha önce anabilim dalları alacağı öğrencinin yeterliliklerini kendi belirlerken bundan 
sonra tüm coğrafyacılar TS (Türkçe-Sosyal ve şimdilerde Sözel) alanından seçilecekti. Yani öğrenci 
kalitesi oldukça düşürülecek, kontenjanlar arttırılacaktı. Merkez üniversitelerinde fazla olan kadrolar 
şark hizmetine (rotasyon) tabi tutulacak, zararlı personel üniversitelerden atılacak, YÖK ve 
uygulamaları Demoklesin Kılıcı gibi tüm üniversite bileşenlerinin üzerinde duracaktır.      
 
 Yukarıda kısaca özetlenen korkunç YÖK tablosu, 1981 yılından günümüze uzanan çöküş 
sürecinin mihenk taşlarından biridir. Aslında coğrafyada çöküşün asıl adı TCK'nın 1982 yılında 
faaliyetini tamamen noktalamasıdır. Başlangıcı 1970'li yıllara giden bu süreç, gerek devletin 
kurumdan mali desteğini çekmesi gerekse de TCK üyelerinin gereken ilgiyi göstermemesi nedeniyle 
kötü biçimde  noktalanmıştır. Kurum İstanbul Coğrafyanın çabaları ile 1992'de tekrar çalışmalarına 
başlasa da işlevini çok büyük ölçüde yitirmiştir. Fakat son dönem yönetiminin Kurumu tekrar 
canlandırmak için gösterdikleri çabayı da saygı ile anmak gerekmektedir. Yukarıdaki anlatılardan da 
anlaşılacağı üzere 1982 yılında coğrafyanın başında ne bir örgütlü kurum ne de sağlıklı bir işleyiş 
bulunmamaktadır. Bu şartlar altında bilim dışı olan ne varsa bilimin içine alınmış bilim öz 
değerlerinden uzaklaştırılarak yok edilmiştir.  
 
 Çöküş evresinde öncelikle üniversiteden başlayarak durumu kısaca özetlemek gerekiyor, 
çünkü; coğrafyanın şu anki sorunlarını doğru çözümleyebilmek YÖK koşullarını en iyi şekilde 
değerlendirmekle mümkündür.  
 
 YÖK'le birlikte üniversiteler anarşiden temizlenmiş; fakat endazenin topuzu biraz fazla kaçmış 
olacak ki bilim adına doğru olan ne varsa ortadan kaldırılmıştır. Meseleyi doğru algılamanın yolu ülke 
iktisadının üniversiteye ne gibi bir rol biçtiğini anlamaktan geçer. Bahsedilen tarihlere kadar üniversite 
çok az sayıda insanın ulaşabildiği; fakat akademik olarak öz fonksiyonlarını yerine getirebilen bir 
bilim mekanizması şeklinde tasarlanmıştı. YÖK ve Özal sonrası sistemde ise artık üniversite herkese 
açılıyor, niteliği kaba bir liseye eş tutuluyor, mezunları yalnızca teknik güç kullanan işçi olarak 
planlanan ve hemen her konuda az bilgiye sahip bireylere indirgeniyordu. Bol diploma verilmeli, her 
kent ve kasabaya bir fakülte veya üniversite açılarak işsizler ordusunun tepkiselliği zamana ve eğitime 
yayılmalı, hem esnaf kazanmalı hem de görünürde işsizlik azalmalıydı. Prototip seçilen birkaç teknik 
üniversite hem bilim adamı hem de ülkenin ihtiyacı olan az sayıda mühendisi yetiştirmeliydi (Bugün 
üniversitelere ayrılan öğretim üyesi kadrosunun %80 den fazlası yalnızca birkaç üniversite tarafından 
kullanılmaktadır.). Artık bu sistemde sosyal bilimlerin ve hatta bir çok "işe yaramaz" fen biliminin bile 
hiçbir önemi kalmamaktaydı. Parası olanlar içinse Doğramacı kolayını bulmuştu "Üniversiteleri 
özelleştirmek". İşte meselenin en kısa biçimde ifade edilebilecek olan iktisadi boyutu… 1980'ler ve 
sonrası YÖK'ün üniversiteyi liberal iktisada göre biçimlendirdiği yıllar olacaktı. 
 

 
9 Erol teorisine karşı çıkanlar veya el altından karşı çıktığını ifade edenler hiçbir zaman açıkça bu modelin yanlış 
olduğunu ifade edememiştir. Bugün modern yerbiliminin bütün kanıtları herkesi utandırırcasına EROL'u 
doğrulamaktadır. Fakat halen daha bu modele karşı gizli bir karşı duruşun olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
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 Öğretim üyelerinin büyük bölümünün, sonuçları oldukça kötü olacak uygulamalarla ilgili karşı 
çıkışı yoktu. Kaldı ki pek çoğu rotasyona çıkarılmış, şark üniversitelerinin "ihtiyacını karşılamaya" 
gönderilmişti.  
 
 Bu ortam şartları altında yıl 1986'yı 
göstermekteydi. Bölümlerde anabilim dallarının 
kapatılmasının üzerinden yalnızca dört yıl geçmiş, 
artık bölümlerin yeni koşullara ayak 
uydurabilmesi için küçük çaplı yeniden yapılanma 
şarttır. Diğer üniversitelere göre Fiziki Coğrafya 
öğretim üyesi sayısı oldukça fazla olan AÜ. 
Coğrafya'da kazanlar kaynamaktadır. Bölüm 
başkanlığına Prof.Özdoğan SÜR'ün gelmesiyle 
beraber 1986'da yaprak dökümü başlar, Oğuz 
EROL, İlhan KAYAN, Cemalettin ŞAHİN 
bölümden ayrılarak farklı bölümlere dağılır. 
Benzer durumlar İstanbul'da da yaşansa da etkileri 
Ankara'daki kadar büyük olmamıştır. Ankara'da 
yayınlanmakta olan "Coğrafya Araştırmaları 
Dergisi" 12.sayıdan sonra yayından kaldırılmış, 
"Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama 
Merkezi" kurulmuş, merkez "Türkiye Coğrafyası" 
isimli bir dergi çıkarmaya başlamıştır10 .  
 
 1990'lı yıllara gelindiğinde artık coğrafya 
bugünküne benzer bir durumdadır. Onlarca 
bölümde sayısı bine varan öğrenci, çok büyük bir 
bölümü iki üniversitede toplanmış öğretim üyeleri, 
çoğunluğu talandan mal kaçırırcasına alel acele 
bölümlere alınmış asistanlar… YÖK artık kalıcı 
etkilerini göstermektedir… Hemen her yerde 
ahbap çavuş ilişkileri bilimsel gelişimin önüne 
geçmiş, siyasal kadrolaşma taşra üniversitelerinde 
ön plana çıkmış, akademik yükselme bilimsel 
üretimin yerine, yıllara ve kadro imkanlarına 
bağlanmış, bu dönemde bazıları hiçbir bilimsel 
çalışma yapmadan Doç-Prof olmuştur11  12.  

.... dönemdeki en ilginç noktalardan bir tanesi 
de, çok sayıda araştırmacı olmasına rağmen, 
yapılan çalışmaların 80 öncesinde yapılmış 
çalışmaların ilkel birer kopyası olmaktan öteye 
gidememesidir. Doğaldır ki bir bilim dalındaki 
erozyon, kendini en çok bu şekilde gösterir. 
Halen yayına devam etmekte olan 10 civarında 
akademik coğrafya dergisi bulunmaktadır. 
Dergilerden bazıları büyük kitabevlerimizin 
raflarını dahi süslemektedir. Fakat büyük kısmı 
çok dar bir akademik gruba hitap eden 
(genellikle başka üniversitelerdeki 
coğrafyacılar tarafından bile alınmayan) 
yapıdadır. Bir çoğu  Avrupa birliği ile YÖK'ün 
uygulamakta olduğu bilimsel yayınlar için 
gereken niteliklere sahip değildir. Ancak son 
günlerdeki çabalar, dergilerin büyük bir 
kısmının, bahsedilen kriterlere uygun hale 
getirilmesini amaçlamaktadır. Bu dergiler 
içersinde en dikkat çekici olanı ise Türk 
Coğrafya Dergisidir..........özellikle son 
dönemde dergide ilginç yazılar 
yayınlanmaktadır (Dergide çıkan her yazı 2 
akademisyen hakem tarafından 
incelenmektedir). Bazı araştırmacılar antik taş 
ocaklarını obruk, kamışları tufur  olarak 
göstermekte, Würm içersinde 4 ayrı 
peneplenasyon aşaması saptayabilmektedir. 

Ateş (2003)’den revize edilerek.

 
 

10 Dergi ismi değiştirme hadisesi basit gözüken, her seferinde coğrafyaya büyük darbeler vuran bir meseledir. 
Benzeri durum 1980 sonrası İstanbul'da yaşanmış olsa da, Ankara'da yaşanan durum kendinden sonra gelecek 
olanlara kötü bir gelenek oluşturacak şekilde intikal etmiştir. Oğuz EROL'un ayrılmasıyla yayından kalkan 
"Coğrafya Araştırmaları" yerine "Türkiye Coğrafyası" çıkarılmaya başlanmıştır. Özdoğan ve Ayhan SÜR'ün 
bölümden ayrılmasıyla birlikte yeni gelenler önce T.C. dergisinin yayın periyodunun yavaşlamasından 
faydalanmışlar, daha sonra da bu derginin yerine "Coğrafi Bilimler Dergisi"ni yayınlamaya başlamışlardır. 
Görüldüğü gibi sanki bilimsel yayınlar bölüm başkanlarının babasının malıymışçasına, yeni gelenler 
kendilerinden öncekilerin etkilerini ortadan kaldırmak için dergilerin adını değiştirmektedir. Dünyada bir bilim 
yayını için esas olan o yayının periyodikliğidir. Bu bağlamda periyodiklerin yapısını korumak içerikten de 
önemlidir (Az sayıda makaleyle olsa bile yayınlama, dergi boş kalacak kaygısı taşımama…). Bu nedenle içinde 
yalnızca iki makale olan periyodikler vardır. Fakat ülkemizde yayının periyodikliği değil daha çok kalınlığı 
önemlidir. Derginin üç-dört yıl yayınlanmaması çok önemli değildir. Bu nedenle ülkemizde henüz hiçbir 
coğrafya dergisi periyodik sınıfına girmiş değildir. Dikkat edilecek bir diğer husus da her çıkan derginin içerik 
olarak bir öncekinden daha kalitesiz olmasıdır.   
11 Bahsedilenlere karşı çıkanlar olacaktır belki, ama ben kendi bölümümde yayın yapmadan akademik unvanlar 
almış hem de bölüm başkanı bile olmuş insanların varlığını bilmekteyim. İsteyenler bu kişilerin yayın listelerini 
internetten edinebilir.   
12 Tarihsel gelişim meselesini daha fazla uzatmamak için 2000'li yılların  meselelerini "Coğrafya Anlayışı" 
bölümünde açıklayacağım. 
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 Bu arada taşra üniversitelerindeki gelişmeleri de vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Yeni 
coğrafya bölümleri İÜ ve AÜ'den sonra Erzurum'da kurulmuştur. Bölümün 1980 öncesi hakkında 
Erinç (1973) oldukça önemli bilgiler vermektedir. Bu bakımdan biz daha sonraki süreçten 
bahsedeceğiz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümünün en önemli özelliği Prof Hayati 
DOĞANAY'ın bölümle özdeşleşmiş ismidir (Erzurum'da hem coğrafya hem de coğrafya öğretmenliği 
bölümleri bulunmaktadır. Doğanay'ın etkileri her iki kurum içinde sınırsızdır.). Fiziki Coğrafyadan haz 
etmediği anlaşılan Doğanay Hoca bölümleri de bu minvalde şekillendirmiştir. Bu nedenle Erzurum 
Coğrafyasının en önemli özelliği tamamı beşeri kökenli akademisyenlerin yalnızca Beşeri-İktisadi 
Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası dersleri vermeleridir. Doğu Coğrafya Dergisi isimli yayını hemen her 
kitapçıda bulmak mümkündür. Eğer yolunuz düşer de bakarsanız, makalelerin tamamının beşeri 
coğrafya üzerine olduğunu kolayca anlarsınız (Fiziki olarak gözükenleri de dikkatlice inceleyin 
bakalım ne göreceksiniz?). Bu sakat coğrafya anlayışının ne kendisine ne de bu bölümlerde 
okuyanlara bir faydası olmadığı açıktır. Bu nedenle Erzurum'daki duruma daha fazla girmenin gereği 
yoktur. 
 
 Bu üç bölümden sonra kurulan Ege üniversitesi Coğrafya Bölümü son yirmi yılda büyük bir 
trend yakalamış ve gerçekten en iyi ve en saygın bölüm hüviyeti kazanmıştır. Bu başarıda 1987'de 
bölüme intikal eden İlhan KAYAN Hocanın önemli katkıları vardır. Ayrıca bölümde yer alan Beşeri 
coğrafya formasyonlu akademisyenlerinde yıllardan beri sağlıklı bir coğrafya metodolojisini 
uygulamaları oldukça etkili olmuştur. Bölüm coğrafyayı uygulama alanlarında da kullanabilecek 
şekilde biçimlendirmeye çalışmakta, bu çabada da (bütün diğer olumsuz faktörlere rağmen) başarılı 
olmaktadır.  
 
 Adı geçen bölümlerin dışında Afyon, Balıkesir, Elazığ, Maraş, Samsun, Van, Elazığ ve 
Çanakkale'de Coğrafya bölümleri bulunmaktadır (Bahsedilenler Fen-Edebiyat fakülteleridir.). 
Bahsedilen bölümlerin pek çoğu yetersiz akademisyen sayısı ile öğretime devam etmektedir. Yukarıda 
bahsedilen sorunlar bu bölümler için de geçerlidir. Fakat bahsedilen bölümlerin eski ve köklü 
bölümler kadar imkanının bulunmaması en önemli sorun olmuştur.  
 
 Çanakkale Üniversitesinde yer alan Coğrafya Bölümü son dönemde önemli bir atılım içerisine 
girmiştir. Bölüm kadrosunu zenginleştirmeye çalışırken, bir yandan da dışarıda çalışan değerli 
coğrafyacıları da bünyesine katmaktadır13. Son dönemde bölüme geçen Doç. Murat TÜRKEŞ 
alanında çok önemli bir isimdir. Ayrıca bölüm öğrencileri III. Coğrafya Öğrenci Kongresini başarıyla 
düzenlemiş, kongre kararları sonrasında "Türkiye Coğrafya Öğrenci Platformunun" (TÜCÖP) 
kurulmasında önemli roller üstlenmiştir.  
 
      B. Mevcut Durum 
 
 Öncelikle coğrafya bölümlerinin nicelik özelliklerine bakarak bazı genellemelere varmakta 
fayda var. 2004 ÖSYM kılavuzuna göre hazırlanmış olan tabloda bölümler, özellikleri ve öğrenci 
sayıları verilmiştir. Toplam 17 üniversitenin bünyesinde, 19 bölümde coğrafya eğitimi verilmektedir. 
Bölümlerin 905 kişilik öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Kontenjan yıl içindeki eklemelerle 930-940 
seviyesine çıkmaktadır. Bölümlerin 10'u Fen-Edebiyat, 7'si Eğitim fakülteleri bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. Yalnızca iki bölümde II. Öğretim yapılmaktadır. En çok 100 öğrenci kontenjanı ile 
İstanbul Üniversitesi başı çekmektedir. 2004 KPSS sınavında coğrafya öğretmenliği kontenjanı 35 
olarak açıklanmıştır. Aradaki uçurumun büyüklüğü daha net biçimde ortadadır. Bu hesaba göre 
coğrafyacıların %4'ü coğrafya öğretmeni (resmi kurumlarda) olabilmektedir. Bu rakama ülkemizde 
sayıları 3000'i aşan dershanelerin ihtiyacı olan coğrafyacıları da kattığımızda sayı ancak %10'lara 
yükselebilmektedir. Gerçekten rakamlar korkutucudur. Ve özellikle son yıllarda bazı coğrafya 
bölümlerinin kapatılmış olduğunu da hesaba katarsak meselenin vahameti iyice anlaşılmış olur. 

 
13Uzun yıllardan beri MTA, Meteoroloji, vs. kurumlarda çalışan oldukça yetenekli ve çalışkan coğrafyacıları 
bölümlerden uzak tutmak genel bir uygulama halini almıştır. Bu hem coğrafyaya hem de yetişmiş personel 
sıkıntısı çeken üniversitelere ve dolayısıyla da öğrencilere zarar vermektedir. Jeomorfolog kompleksinin doğal 
sonucu olan bu durumun kaldırılması yolunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümünün 
göstermiş olduğu çabayı saygı ile karşılıyorum. Umarım bu doğru metodu başkaları da örnek alır. 
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1 Üniversite Fakülte Öğretim Kontenjan 
2 Afyon Kocatepe Ü. 

Afyon Kocatepe Ü. 
Fen-Ede. 
Fen-Ede.(Uşak F-
E) 

I. 
I. 

40 
25 

3 Ankara Ü. DTCF I. 50 
4 Atatürk Ü. 

Atatürk Ü. 
Atatürk Ü. 

Fen-Ede. 
Fen-Ede. 
Eğitim Fak 

I. 
II. 
I. 

50 
50 
50 

5 Balıkesir Ü. Fen-Ede. I. 40 
6 ÇOMÜ. 

ÇOMÜ. 
Fen-Ede. 
Eğitim Fak 

I. 
I. 

30 
30 

7 Dicle Ü. Eğitim Fak I. 30 
8 Dokuz Eylül Ü. Eğitim Fak I. 40 
9 Ege Ü. Fen-Ede. I. 40 
10 Fırat Ü. Fen-Ede I. 40 
11 Gazi Ü. Eğitim Fak I. 40 
12 İstanbul. Ü. Fen-Ede I. 100 
13 Sütçü İmam Ü. 

Sütçü İmam Ü. 
Fen-Ede 
Fen-Ede 

I. 
II. 

40 
40 

14 Marmara Ü. Eğitim Fak I 40 
15 Ondokuz Mayıs Ü. Fen-Ede I. 40 
16 Selçuk Ü. Eğitim Fak I. 50 
17 Yüzüncü Yıl Ü. Fen-Ede I. 40 
 TOPLAM: 14FE  /  7E 19. /  2. 905 
Tablo 1: Tablo 1: Ülkemizdeki coğrafya bölümlerinin genel özellikleri (ÖSYM 2004 
kılavuzuna göre hazırlanmıştır.). 
 
 Öğretim üyelerinin sayısını tam olarak edinmek mümkün olmamakla beraber, profesör başına 
düşen öğrenci sayısında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ezici biçimde ön planda olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Özellikle Ankara'da 210 civarında öğrenciye 5 profesör düşmektedir. Öğretim üyesi 
sayısında da birkaç üniversitenin  oldukça ön planda olduğu hemen göze çarpmaktadır. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Erzurum üniversiteleri bu konuda da diğerlerinden açık ara öndedir.  
 
 Eğitim araç gereçleri bakımından da bazı üniversitelerde yoğunlaşmanın olduğu göze 
çarpmaktadır. Ege coğrafyanın sedimantoloji laboratuarı, Ankara Üniversitesinin GIS laboratuarı, 
Erzurum’da bilgisayar laboratuarları ve diğer pek çok bölümde benzer özellikte bilgisayar ofisleri 
bulunmaktadır14. Diğer bütün bölümlerden çok daha avantajlı durumda olan İstanbul Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü, 2002 yılında Vefa'daki binasını boşaltarak Beyazıt'a taşınmış, kütüphane ve 
laboratuar imkanlarının büyük bölümünü kaybetmiştir15. Aslında genel olarak söylenirse coğrafya 
bölümlerinin saha çalışmaları ve diğer gözlem faaliyetleri yapma imkanları yok denecek kadar azdır.  

                                                 
14 Bu kısmı yalnız kendi bilgilerimle yazdım. Bu bakımdan imkanı olan ancak benim ismini anmadığım tüm 
bölümlerden özür dilerim. 
15 İstanbul Coğrafyanın içinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından bu olay özellikle ve ayrıca 
değerlendirilmelidir. 
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Şekil 1: Türkiye’de coğrafya eğitimi veren kurumların dağılışı(Koçman (1999)’dan). 

 
 
C. Sorunlar ve Çözüm Yolları 
 
 Sorunları doğru algılamak ve bunların çözümünden bahsedebilmek için, konuları parçalara 
ayırmak gerekmektedir. Böyle bir bölümlenme işin doğası gereği daha sağlıklı sonuçlara ulaşmayı 
sağlayacaktır.  
 
 C.I. Coğrafya Anlayışı  
 
 Ülkemiz coğrafyasını bu hale getiren en önemli nokta coğrafya anlayışının sakatlığı ve 
özünden çok biçimine önem verilmesidir. Geçmişi ile doğru yüzleşemeyen, tarihin tozlu raflarında 
kalmış, gereksiz, yersiz, manasız tartışmaları coğrafyaya sokup, öğrencileri yönlendirmek temel bir 
davranış biçimi halini almıştır. Bu konuda Prof. Cemalettin ŞAHİN Hocamın "Türkiye’de Coğrafya 
Öğretimi (Sorunlar-Çözümler)" isimli eseri herkes tarafından okunmalıdır.  Adı geçen eserde mesele 
Ankara Coğrafya özelinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.Bu kitapta anlatılanlar, konuyla ilgili gereken 
bilgileri verdiği için biz burada daha çok kendi görüşlerimizi sunacağız. Keza Ankara Coğrafya bu 
konuda en tipik örnek olması bakımından tarafımızdan burada da incelenmeye değer görülmüştür.  
 

"Tarihte olaylar iki kez yaşanır, birincisi komedya, ikincisi tragedya…" 
Hegel 

 
 Tarihsel arka plan bölümünde EROL Hocanın bölümden ayrılması ile yaşanan süreci kısaca 
özetlemiştik. Bölümün yapısı değişmiş, dergi kapatılmış, bölüm YÖK sonrasına göre yeniden 
düzenlenmişti. Bu bakımdan belki "1986 zihniyetini" eleştirmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü; 
subjektif durum ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullardı. Fakat 1986 zihniyetinin coğrafyaya 
en büyük zararı "tasviri coğrafyayı" ve dünyada çoktan terk edilmiş olan monografyacılığı tekrar 
bölümlere yaymasıdır16. Bu bakımdan coğrafyadaki 86 kültürünün, 96 zihniyetinin temel basamağı 
olduğunu söylemek mümkündür.  

                                                 
16 Bu dönemde doktora yapan bütün coğrafyacılar genel konulara yönelmişler, bir ilin veya akarsu havzasının 
monografilerini yapmaya koyulmuşlardır. Bu nedenle akademisyenlerde yetkinleşme tamamen ortadan 
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Şekil 2: Coğrafi dergimizin 1. ve 2. sayısı. 
Açıklamalar: 1.Sayı: 1. Çoban, 2. Kum, 3. Çalı, 4. Koyun, 5. Sığır, 6. Çayır. 
2. Sayı: 1. Çatlak, 2. Çoban, 3. Sığır 
Hayatında hiç bilimsel coğrafya dergisi görmemiş bir kişi olsanız, coğrafyayı çoban ve sığır 
bilimi zannetmez misiniz? Yandaki  tabloya baktığınızda bırakın coğrafyacıyı insan olarak 
neler hissediyorsunuz. Kimsenin bir bilim dalını bu hale düşürmeye hakkı var mı?    
 

1995-98'de sırasıyla Ankara Üniversitesinden Prof. Özdoğan SÜR, Prof. Ayhan SÜR, Prof. 
Erdoğan AKKAN'ın17  ayrılmasıyla (emeklilik nedeniyle) yeni ve Hegel'in söylemiş olduğu gibi trajik 
bir süreç başlamıştır. Boşalan bölüm başkanlığına Doç. Mesut ELİBÜYÜK getirilmiştir. Elibüyük 
bölüm başkanı olduktan sonra hemen çağlar öncesinde kalan fiziki-beşeri tartışmalarını gündeme 
getirmiş, bölüm kadrosunun çok büyük bir bölümünün beşeri kökenli olmasının verdiği avantajı da 
kullanarak tüm Fiziki Coğrafya derslerini kaldırmış, akla hayale gelmedik bir coğrafya öğretim 
programını uygulamaya koymuştur. Tamamen köhnemiş mesleki ayrılıkları kullanan Elibüyük Hoca 
kısa zamanda dershanede bile çalışmaktan aciz bir coğrafyacı kuşağının oluşmasını sağlayarak 
amacına ulaşmıştır. Bu arada bölümde kalan birkaç Fiziki Coğrafyacı da öğrencilere yapılanların ne 
kadar olumlu olduğunu anlatmaktadır (Öğrenciyken doğrudan olayın içinde olduğum için …). 
  

Peki 1996 zihniyetinin coğrafya anlayışı nedir? Temel sakatlıkta buradadır. Bu anlayışın 
esasını coğrafyayı dünyanın merkezine koymak oluşturur(Bak; Şekil 2). "Bütün bilimler coğrafyadan 
doğdukları gibi, aslında coğrafya yapmaktan başka bir şey bildikleri de yoktur. Fakat her biri kendine 
bir bölüm adı koymuştur. Örneğin ODTÜ'de yer alan Şehir ve Bölge Planlamacılar hiçbir şey 
bilmemektedir (Bu örneği çok sık kullandıkları için söylüyorum.). Veya Jeoloji aslında bir coğrafya alt 
dalıdır, ama Jeologlar bunu bildiği için coğrafya düşmanıdırlar." Şeklinde ifade ettikleri garip ve 

                                                                                                                                                         
kalkmıştır. YÖK'ün öğrencilere dayattığına benzer şekilde öğretim üyeleri de "her konudan az bilgi" ilkesine 
göre yetiştirilmeye başlanmıştır.    
17 Prof. Erdoğan AKKAN Ankara Üniversitesinde uzun yıllar Fiziki Coğrafya alanında çalışmış, değerli eserler 
vermiştir. Ancak 1980'li yıllarda AKKAN'ın orta öğretim ders kitabı olarak okutulan "Milli Coğrafya" isimli 
kitabının ismi bile ne tür bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Milli coğrafya 
kavramı coğrafyanın özüne tamamen aykırı olduğu gibi açık biçimde sığ bir siyasal perspektifi de 
yansıtmaktadır. 1996 zihniyetinin, 1986'dan neler kazandığı aşağıdaki açıklamalardan daha net bir biçimde 
anlaşılacaktır. 
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zaman zaman insan aklını zorlayan düşünceleri ile bu akademisyenler AÜ Coğrafyadaki bütün 
köşeleri tutmuşlar, bu sayede de çoğu taşrada olan öğretim üyelerini bu anlayışa tabi hale 
getirmişlerdir.  
 

 
Şekil 3: Özçağlar’a göre coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri (Coğrafyaya Giriş’ten) 

 
 1996 zihniyetinin son marifeti de ismi akıllara ziyan "Coğrafi Bilimler Dergisi"dir. İsminden 
kapağına, içeriğinden biçimine kadar her yönüyle her an coğrafyaya zarar veren bu derginin en kısa 
zamanda yayından kaldırılması gerekmektedir (Bak; Şekil 2-3). Ancak bu şekilde derginin ülkemiz 
bilimine vermiş olduğu zararların önüne geçilebilir. Yarın Felsefeci bir kişi çıkıp dese ki "Felsefe 
bütün bilimlerin anasıdır. Bundan sonra bütün bilimsel yayınlar felsefe dergilerinde yayınlanacak." 
işte bu muhteremlerin düştüğü durum tam da budur. Fakat şu an AÜ'de akademik yaşamını sürdüren 
bu grubun böyle bilimsel kaygıları yoktur. Meseleye sadece kendi dar dünyalarından bakarak "biz 
yaptık oldu" biçimindeki çözümlemeleriyle bir yere varmak da imkansızdır. Bu şahıslar coğrafya 
milliyetçiliğini öyle bir noktaya vardırmış ki, IV.Coğrafya Öğrenci Kongresi hazırlık çalışması yapan 
öğrencilere, "kesinlikle eğitim fakültesindeki coğrafya öğrencilerini çağırmayacaksınız. Başka 
bölümlere (bilim) çağrı yollamayacaksınız" denilebilmiştir. Bu nedenle Ankara'da yapılması 
düşünülen kongre iptal edilmiştir.  
 
 Adı geçen derginin çıkarılması sürecinde Fiziki Coğrafyacıların tepki göstermeyerek (hatta 
1986'cılığı inkar etmek için destekleyerek), bu yanlış durumu desteklediklerini söylemek yanlış olmaz. 
Basit gibi gözüken bu nokta bahsedilen coğrafya düşmanı anlayışın bölümün tamamında 
yaygınlaştığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.  
 
 Yukarıda adı geçen sakat anlayışın (Tekrar vurgulamak istiyorum, ülkemizin tamamına yakın 
bir bölümünde bu anlayış hakimdir. Burada özellikle Ankara'nın ön plana çıkarılmasının temel nedeni 
bölümdeki durumun diğer yerlere göre oldukça vahim olması ve artık tamamen coğrafya düşmanlığı 
noktasına varmasıdır.) bir diğer tezahürü de bölümün akademik yapısının amorflaştırılarak, ağırlığın 
tamamen beşeri coğrafyaya verilmesidir. AÜ Coğrafyada görev yapan beş profesörde Beşeri Coğrafya 
kökenlidir. Öğretim kadrosunda yalnızca dört Fiziki Coğrafyacı olan bölümde (1doç, 3 yrd.doç), Fiziki 
Coğrafyacılardan birinin doktora tezi de Beşeri Coğrafya üzerinedir. Fiziki Coğrafyanın hiç bir 
asistanı olmadığı gibi, doğası gereği içerisinde Fiziki Coğrafya öğretim üyelerinin bulunması gereken 
Ülkeler Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyası anabilim dallarında hiçbir fiziki coğrafyacıya yer 
verilmemekte, bunu tartışmak bile suç kabul edilmektedir18.  

                                                 
18 Bu sözleri söyleyerek bizim de anabilim dalı şovenizmi yaptığımız sanılmasın. Aksine bu yapılanlar beşeri 
coğrafyanın değerini düşürmektedir. Yıllar boyunca bir çok yönetici beşeri coğrafyayı herkesin yapabileceği 

Doğu ATEŞ 12 



Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve  
Bu Sorunların Çözüm Yolları 

 

 
Şekil 4: Şekil 3: Coğrafi dergilerimizin iç kapakları. 
Açıklamalar: 1.Editörler 2. Yazı işleri 3. Kapak resimleri 4.Danışma Kurulu (Coğrafi adı pek 
benimsenmiş) 
Ülkemizde hiç bir güzellik kalmamış gibi ABD’nin bir yayınından alınan bayağı ve coğrafyayı 
küçük düşürücü resimler kapakta kullanılmış ve birinci sayıdaki kalitesizlik oldukça 
beğenilmiş olacak ki ikinci sayıda da at-eşek teması işlenmiş(3). Bunu yapanların asistan 
oldukları(2) düşünüldüğünde nasıl bir eğitimden geçmiş olduklarını anlamak güç olmasa 
gerek(1). Ayrıca “Baş Editör” kavramının ne demek olduğu da ayrı bir sorundur. 
 
 İşte temelde Ankara'dan başlayan bu sakat anlayış dalga dalga her yeri sarmış, örneğin; 
Erzurum Coğrafyasının düştüğü durumun temel dayanağını oluşturmuştur19. Ve daha öğrencilik 
yıllarında şartlandırarak yetiştirdikleri bahsedilen sakat coğrafya düşünüşüne sahip öğrencilerini başka 
bölümlere gönderdikçe, bu zehri bütün taşra üniversitelerine yaymaktadırlar. 
 
 1986 zihniyetinin en büyük mirası olan genel konularda çalışma alışkanlığı daha üst boyutlara 
çıkarılmıştır. O kadar ki master tezleri internette herhangi bir arama motoru ile yapılabilecek bir 
taramadan daha aşağı bir noktaya gerilemiş, doktoralar ise bunun biraz gelişmişi durumuna 
indirgenmiştir. Coğrafyayı bölümlemekten bile aciz olan bir anlayışın20  doktora-master öğrencileri de 

                                                                                                                                                         
bayağı bir alan olarak görmüştür. Bu nedenle de beşeri coğrafya, coğrafyadaki olumsuz gelişmelerden yoğun 
biçimde etkilenmiştir. Özellikle beşeri coğrafyanın okunmaz bir alan halini alması bu durumun güncel bir 
sonucudur. 
19 Prof. Hayati DOĞANAY, Elibüyük ve arkadaşlarıyla aynı dönemlerde AÜ Coğrafyada okumuş, 
formasyonunu burada edinmiş, fakat daha sonra kimi konularda bu kişilerle ters düşmüştür. Bu ters düşme 
durumu tabi ki Fiziki Coğrafya konusunda değildir. Bu konuda yine ibretlik bir yazı olan Doğanay'ın rahmetli 
Prof.Mecdi Emiroğlu'nun vefatı ile ilgili olarak yazmış olduğu, Doğu Coğrafya Dergisinin 1. sayısındaki yazısı 
okunmalıdır. 
20 Bu anlayışa göre coğrafya "1. Matematik Coğ. , 2. Genel Coğ. , 3. Mevzii Coğ. , 4.Tarihi Coğ." Bölümlerine 
ayrılmaktadır. 
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farklı olmayacaktır. Zaten bu olumsuzlukları biraz fark edenler bir şekilde bölümlerden 
uzaklaşmaktadır. 
 
 Coğrafyaya 
hakim olan bu mevcut 
anlayışın temel 
yanlışlarından biri de 
"Türkiye Coğrafyası 
Anabilim Dalı" 
uygulamasıdır. 
Bilimsel olarak böyle 
bir anabilim dalı 
olamaz. Bahsedilen ad 
Ülkeler Coğrafyasının 
bir kolunu oluşturur. 
Bu mantıkla hareket 
edildiğinde doğaldır ki; 
bir başkası çıkıp 
"Çubuk Çayı Havzası 
Anabilim Dalı" adıyla 
bir anabilim dalının 
kurulmasını talep 
edebilir. Meselenin 
bilimsel boyutu açıktır. 
Kaldı ki dünyanın 
başka hiçbir ülkesinde 
o ülkenin adıyla anılan 
anabilim dalı yoktur. 
Coğrafyanın iki 
anabilim dalı vardır. 
Bunlar Fiziki ve Beşeri 
Coğrafya anabilim 
dallarıdır. Ülkeler 
Coğrafyası ise her 
ikisinin eşit bileşimi ve 
aslında gerçek 
coğrafyadır. Mesele 
yamuk algılandığında 
bilimi de her türlü 
deforme etmek 
mümkün olur.  

Aşağıda, Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteninin 2004/1 no'lu sayısının 27-28. 
sayfalarında yer almakta olan ve kanımca oldukça önemli bir yazı yer 
almaktadır……. Liselerde jeoloji eğitimi yapılması isteminin dile getirilmekte 
olduğu bu metinde eleştirilebilecek pek çok nokta olduğu gibi, toplumsal sorunlara 
oldukça duyarlı bir meslek örgütünün haklı belirlemeleri de yer almaktadır……. 
"Coğrafyacılar bugün doğal ve sosyal felaketlere karşı ne gibi çözümler 
üretmektedir veya üretmekte midir (sağ olsun adları akademisyen olan bazıları hiç 
haberdar bile değiller)?" Ülkemiz çok yakın bir geçmişte önce doğal (Genel 
anlamda kastediyorum yoksa deprem doğal bir afet sayılmamalıdır.)  ve ardından 
tarihinin en önemli ekonomik krizlerini yaşadı. Bugün ise bu krizin asıl korkunç 
yanını, yani toplumsal boyutunu yaşamaktayız (Popstar, biz evleniyoruz, müşterek 
bahis, patlayan fuhuş, apolitizasyon, toplumsal yozlaşmanın her boyutu,vb). Peki bu 
sürecin yaşandığı son 5 yıllık süreçte ülkemizin doğal ve toplumsal problemlerine 
ilişkin, Coğrafyacıların yazmış olduğu ve doğrudan sorun çözmeye dönük kaç tane 
çalışmaya rastladınız? Hadi onu da geçtim salt problemin varlığını vurgulayan kaç 
tane çalışmayla karşılaştınız?....... Gelinen noktada aslında benim yine uzun uzun 
olanı biteni anlatan bir yazı yazmam gereksiz. Sizler bu kısaca anlatılanlardan 
istediğiniz sonucu çıkarabilirsiniz. Fakat unutulmamalıdır ki; "Doğada hiçbir yer 
boşlukta kalamaz, o boşluk mutlaka başka bir varlık tarafından doldurulur."….. 
LİSELERDE JEOLOJİ DERSİ "ZORUNLU" OKUTULSUN!!! 
Geçtiğimiz aylarda Odamız, jeoloji derslerinin ilk ve lise öğretim programlarında 
yer alması istemiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı 
makamlarına birer dilekçe göndermiştir. 
1970'lerin başına kadar liselerde seçmeli ders olarak okutulan jeolojinin; cehalet ve 
siyasi rant hesapları sonucu onbinlerin ölümü, yüzbinlerce kişinin yaralanması ve 
milyarlarca dolarlık kayıplar karşısında çözümün bir parçası olarak jeolojinin 
beklediği ilgiyi görmesi ve ilk Öğretimden başlayarak eğitim sürecinin 
bilimselleştirilmesine katkı koyması adına yeniden müfredatlarda yerini almasını 
istemiştir………… Bu objektif gerçeklik nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde 
(Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Japonya vb.) uygulanan 
ilköğretim ve Lise programlarında zorunlu bir ders olarak jeoloji eğitimine özel bir 
önem verildiği bilinmektedir……….17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 
Düzce Depremlerinden sonra karşılaştığımız tablo, yukarıda kısaca özetlemeye 
çalıştığımız JEOLOJİ BİLİMİ derslerine ulusal eğitim programlarında ne derece 
ihtiyaç duyduğumuzu açıkça göstermiştir…………. 
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız genel gerekçeler çerçevesinde ülkemizde JEOLOJİ 
Derslerinin ilk ve lise öğretim programlarında yeniden yeralmasının sağlanması ile 
bu program için gereksinim duyulacak tüm altyapı işlerinde (ders kitaplarının 
hazırlanması, eğitimci temini vb.) Jeoloji Mühendisleri Odası olarak tüm 
örgütlülüğümüzle gerekli işbirliği ve yardımı sağlayabileceğimizi belirtmek 
istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla… 

Tarafımdan çeşitli mail ortamlarına gönderilen ama 
coğrafyacılarımızın pek ciddiye almadığı bir e-postanın özeti
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Buraya kadar bahsedilenler 

akademisyen olarak yaşamını sürdüren 
bazı kişilerin dar, şöven, gerici dünya 
görüşlerinin coğrafya içindeki 
tezahürüdür. Coğrafya adına coğrafya 
milliyetçiliği yapmak, Türkiye sevgisi 
(nasıl bir yalandır bende anlamadım) 
adına bilimi tahrif etmek, Cumhuriyet 
Türkiye'sinin değerlerine coğrafya 
cephesinden saldırmaktan başka bir şey 
değildir. Bu bakımdan bu anlayışlarla 
mücadele etmek sosyal, siyasal ve kültürel 
bir zorunluluktur. Bugün "ben 
coğrafyacıyım"ı bir kenara bırakalım 
vicdanı olan herkes buna karşı çıkmalıdır.  
 

Ankara Üniversitesi DTCF 
Coğrafya Bölümünün hep diğer 
özelliklerinden bahsettiğimiz için, Fiziki 
Coğrafya ve diğer konularına giremedik 
(yada bazıları o kadar yanlış şeyler 
yapıyor ki diğerlerine sıra gelmiyor.). Fen-
Edebiyat fakültelerinin öğretmenlik hakkının ortadan kalkmasıyla bölümlerin özellikle yüksek lisans 
alanlarına aşırı bir yığılma oldu. Bunda insanların başka çareleri olmadığından bir şekilde bölümlere 
asistan olarak girebilme umutları etkili oldu. Bu sakat süreç nedeniyle oluşan şişkinlik, başka 
sakatlıkları da beraberinde getirdi. 
 

 DTCF Coğrafyadan 
mezun bir kişinin Fiziki 
Coğrafya konusunda bir şey 
bilmesi pek mümkün değildir 
(Yukarıdaki sebeplerden 
dolayı). Dolayısıyla Yüksek 
Lisans aşamasına gelmiş 
kişilerin kendilerini 
tamamlayabilmeleri yine kendi 
çabalarına bağlıdır. Dünyanın 
başka üniversitelerinde de 
doğal olarak akademik hayata 
atılan insanların kendilerini 
çalışarak geliştirmeleri 
beklenir. Fakat Fiziki 
Coğrafyanın temel konularını 
bilmeden ve bunları iyi 
biçimde veren bir eğitimciden 
almadan kolayca anlamak 
teorik olarak mümkün olsa da 
pratikte mümkün değildir. 
Bahsedilen durum hocalarca 
bilinmesine rağmen Yüksek 
lisans programına “Sediment 
Transferi, Hava Kütleleri 
Dinamiği” gibi ekstrem dersler 
açılmaktadır. Bunların yanı sıra 
diğer taraftan da “Türkiye 
Fiziki Coğrafyası” gibi Lise II. 

DTC Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitiren bir 
Coğrafyacı acaba almış olduğu bu formasyonla hangi 
devlet kuruluşunda hangi görevde çalışabilir' Amaçsız 
olarak, geçmişin olumsuz tortulan üzerine, kompleks 
ve kaprise ek olarak, Çağdaş Coğrafya anlayışından 
yoksunluğun etkisiyle hazırlanmış bu ve benzeri 
programlardan mezun olanlar, ne iyi bir Coğrafya 
Öğretmeni ne de iyi bir Coğrafyacı olabilirler. 
Coğrafyanın uygulamaya dönük herhangi bir 
alanındaki uzmanlığı hedeflemeyen, sadece kuru bilgi 
yığınından oluşan ve Türkiye Coğrafyası Uzmanlığına 
göre yetiştirilen öğrenciler. hangi kadroda görev 
alabilirler? İhtisas derslerinin okutulduğu 3. ve 4. 
yıllarda verilen bolüm derslerinin toplam sayısı 
(yardımcı dersler hariç) 44'dür. Bunlardan 25 tanesinin 
"Türkiye Coğrafyası" olduğu dikkate alınırsa, 
programın hangi amaçla veya amaç dışı hazırlanmış 
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır 

Şahin (2001)’den

Daha önce belirttiğimiz gibi coğrafyayı bir nar 
meyvesine benzetebiliriz. Nar, bir kabuk içerisinde 
bölümler halinde zarlarla ayrılmış çok sayıda 
tanelerden oluşan bir meyvedir. Belli belirsiz ince beyaz 
zarlarla ayrılmış her bir bölüm yukarıda adı geçen 
anabilim dallarına, taneler ise bu anabilim dallarını 
oluşturan bilim dallarına tekabül etmektedir. Nasıl ki, bir 
kabuk içerisinde yer alan taneler bölümler halinde 
birleşerek bir narı oluşturuyorsa, coğrafya ilerisindeki 
bilim dalları da aynı şekilde birlenerek coğrafî bilimler 
topluluğunu yani coğrafya bilimini oluştururlar. 
Coğrafya'nın bünyesindeki anabilim dalları ve bunları 
oluşturan bilim dalları birbirlerine “sebep-sonuç” ilişkisi 
yönünden sıkı bir şekilde bağlıdırlar. 

 

Aynı zamanda, bu dalların her biri aynı prensiplere 
(dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma, nedensellik) bağlı 
olup, farklı araştırma yöntemleriyle çalışmaktadırlar. 
Tekrar nar benzetmesine dönecek olursak, birbirinden 
farklı araştırma yöntemleriyle çalışan coğrafi bilimleri 
nar tanelerine, bu bilim dallarının hepsinin uymak 
zorunda olduğu ortak ilkeleri de bu taneleri bir arada 
toplayarak saran kabuğa benzetmek mümkündür. Bu 
bakımdan, coğrafi bilimleri prensipte (ilkede) ortak, 
yöntemde farklı bilimler olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. 

 
Özçağlar’dan alınan coğrafi tanımlamalar... (Coğrafyaya 
Giriş, s;19-20). 
 

Doğu ATEŞ 15



Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve  
Bu Sorunların Çözüm Yolları 

 
sınıf dersleri ile eşdeğer, yüksek lisans seviyesine uymayan derslere yer verilmektedir. Ayrıca 
hocaların çoğunluğunun ders yapmadığı da düşünülürse Yüksek lisans adıyla yapılan eğitimden 
mezun olan bir kişinin Lisans eğitiminden daha yüksek bir seviyeye çıkması hayal gibi 
gözükmektedir. Öyle ki eğer iş hayatına atıldıysanız, bu sakat ortamda bildiklerinizi de unutmanız 
mümkündür.    
 
 Coğrafyada yanlış algılamalardan biri de saha çalışmalarıdır. Saha çalışmaları özellikle 
ülkemiz coğrafyasının ilk dönemlerinde jeoloji kökenli batılı hocaların, jeomorfologların, köy 
monografilerinin yapıldığı dönemlerin temel uğraşsıdır. Bu metot bugün de Jeomorfoloji için olmazsa 
olmazlardan biridir. Fakat saha çalışması yapmak herkesin her zaman yapması gereken bir 
zorunlulukmuş gibi algılanmakta, öğrenciler çağın gerisindeki bu anlayış nedeniyle dağ-bayır 
gezdirilmekte, doğal olarak bu geziler pikniğe dönüşmektedir. Halen daha taş-fosil toplamak, defter 
arasında bitki kurutmak, köy anketleri yapmak pek mühimmiş gibi ele alınmaktadır. Günümüz 
coğrafyası artık büyük ölçüde veri değerlendiren, sayısal analizler yapan, bunlardan sosyal-siyasal 
sonuçlara ulaşabilen, istatistik yönü kuvvetli ve bu bakımdan da beşeri yönü ağırlıklı bir bilim halini 
almıştır. Ama halen öğrencileri köylere götürüp büyükbaş hayvanları saydırma çalışmaları 
yapılmaktadır. Coğrafyacı veri üreten değil verileri en doğru biçimde değerlendiren ve böylece de 
toplum yararına çıkarımlar yapabilen kişidir.   
 
 Günümüz coğrafyasında yeri olmayan konuların üniversite düzeyindeki insanlara zorla 
öğretilmesi de temel bir problemdir. Gauss Kruger Tranvers Merkator projeksiyonun kanevasını 
çizemeyen kişiler kötü coğrafyacılar mıdır? Bölge bazında her sene zorla tekrar tekrar öğretilen “....... 
Bölgesi Coğrafyası” derslerinin hangi yönü doğrudur. Bölge bazında bile olsa bu eğitimi vermek bir 
sistematik gerektirmez mi? Geçenlerde gazetecilerin gösterdiği bir ÖSS sorusunda beş doğru yanıt 
bulan coğrafya bölüm başkanının düştüğü durum trajik değilse nedir? Aynı bölüm başkanları değil 
midir? bilmem ne kitabımın 114. sayfasının 3. paragrafını yazın  şeklinde sınav soruları hazırlayanlar?      
 
 
 
 
C.II. Öğretim Üyeleri 
 
 Coğrafyanın temel sorunlarından biri de öğretim üyelerinin durumudur. Yukarıda bahsedilen 
Coğrafya anlayışı ile yetişmiş 1980 sonrasının tüm öğretim üyelerini bir torbaya koymak niyetinde 
değilim; fakat bu tarihten sonrasının gerçek bir çöküş niteliği taşıması nedeniyle özellikle son 
dönemde yetişmiş akademisyenlerin yapısından bahsedeceğim.  
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 YÖK koşullarının yarattığı liselerde yetişen öğrenciler, genellikle 7-18 periyodunda tercih 
ettikleri coğrafya bölümlerini, istemeyerek de olsa okumakta, mevcut bayağı coğrafya öğretimi 
programının bütün yozluklarını taşıyarak bölümden mezun olmakta ve akademik hayata atılmaktadır. 
Bu bakımdan öğretim üyeleri de kendi öğrenim gördükleri koşulları yansıtmaktadır. Kürsü sisteminde 
yoğunlaştırılmış olarak, bağlı bulunduğu 
anabilim dalının programını iyice öğrenen bir 
kişi, akademik alanda daha ayrıntılı, verimli 
ve uluslararası camiada kabul edilebilir 
özgünlükte eserler yaratabilecek kapasiteye 
ulaşmaktaydı. Ya da en azından bugün 
doktora sonrasında bile ulaşılamayan alan 
bilgisine o dönem henüz lisans mezunları 
sahip olmaktaydı. 80 sonrasında ise Coğrafya 
genel bir şemsiye halini almış, hocaların hangi 
anabilim dalında olduğuna göre, ders sayı ve 
türlerinin oluşturulduğu, genellikle 
ansiklopedik bilgilerin ezberlendiği, spesifik 
konuların ise ayıp sayıldığı süreç yaşanmıştır. 
Bu bağlamda hangi alanda kariyer yaparsa 
yapsın başlangıçta öğretim üyeleri yetersiz 
biçimde mezun olmuştur. Buna bir de 
yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız önce 
monografyacılığın sonraları da tamamen genel 
çalışmaya yönelen bir tür kolaycılığın 
eklenmesiyle, akademik formasyon tabana 
vurmuştur. 

Yukarıda teklif edilen değişikliklerin çoğu fizikî 
yapılanmayla ilgilidir. Ancak bunlar, doğru ve geçerli 
Coğrafya öğretimi için yeterli değildir. Çünkü sorun 
temelde öğretim elemanına, öğretim elemanının 
bilimsel ve zihinsel kapasitesine bağlıdır. Dünyanın 
en çağdaş Coğrafya bölümleri konumuna ge-
tirilseler bile bu bölümlerin, yeterli bilimsel 
formasyona sahip olmayan ve bugünkü durumun 
sorumluları olan dinozorik kişilerin yönetimine 
verilmesinin hiç bir anlamı olmayacaktır. Onun için 
yeniden kurulacak bölümlerin başına araştırma 
çalışmaları olan öğretim üyelerinin getirilmesi çok 
önemlidir. Aksi hâlde geçmişîn bıraktığı tortuların 
etkisiyle oluşan komplekslerin altında ezilmekte 
olan kişilerin bölüm başkanı olması, 
gerçekleştirilecek yeni fizikî yapılanmadan gerekli 
sonuçların alınmasını engelleyecek ve “Coğrafya 
Öğretimi yerinde sâyacak Coğrafyacıların sorunları 
bitmeyecektir.. " 

Şahin (2001)’den

 
 Ülkemizdeki 19 coğrafya bölümünde toplam kaç profesör olduğunu tesbit edememekle 
beraber, 20 kişi civarında olduklarını düşünmekteyiz. Bu duruma göre ortalama 50 öğrenciye 1 
profesör düştüğü sonucuna ulaşırız. Ancak gerçek durum şudur ki (bütün üniversitelerimizde olduğu 
gibi) coğrafya bölümlerinde profesör sayısının fazlalığı bilimsel kalitenin yüksekliği ile orantılı 
değildir. "12000 profesörün bulunduğu ülkemizde, Üniversiteler arası kurul kararı gereğince, çok sıkı 
olmayan vasat kriterler gözetilerek, doçentlik jürilerinde jüri üyesi olmaya hak kazanan öğretim üyesi 
sayısı 1500'ün bayağı altında ise, bunun başlıca nedeni kendilerini bilimin dışında tutan öğretim 
üyeleridir." (Meriç 2003). Meriç Hocanın kesin biçimde ifade ettiği gibi durum yukarıdakinden 
ibarettir. Ülkemiz coğrafyasının düştüğü kötü durumun baş sorumlusu ve bu sorunları çözecek 
kişilerin de kimler olduğu ortadadır.  
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 Asistan alımları liyakat veya 
sınav esaslarına21 göre  
yapılmamaktadır. Böylece hısım akraba 
ilişkilerinden, siyasal particiliğe kadar 
her faktör asistan alımında belirleyici 
olmaktadır. Yanı sıra öğretim üyeleri 
egolarının etkisiyle öğrencilik yıllarında 
biraz ayak işlerine koşturabildikleri 
öğrenciler asistan olabilmektedir. 
Hocaların düşüncesine göre çok bilen 
çok yanılır, bu nedenle beyni boş 
öğrencileri (özellikle siyasal bakımdan) 
asistan almakta büyük fayda görülür. 
Bahsettiğimiz bu faktörler abartılmış 
gibi gelse de herkes bu gerçekleri bilir 
buna göre kendisini şekillendirir.  
 
 Bütün bu faktörlere rağmen 
bölümlere girmeyi başaran yetenekli 
insanları22  bütün yeteneklerini 
kaybedebilecekleri uzun bir süreç 
beklemektedir. Çünkü; bölüme alınırken 
kişiler "50 D" adı verilen ve tamamen 
kişiyi kişiliksizleştirmeye dönük olarak 
düşünülmüş olan bir madde ile karşı 
karşıya kalırlar. Bu maddeye göre 
asistan, geçici personelle-burslu öğrenci 
arasında gidip gelen bir yarı memurdur. 
Bu maddenin esası şudur, öğrencilik 
sürecin boyunca burs kabilinden maaş 
alacaksın (memur kadar) doktoran 
bitince bölüm seni belki alır, belki almaz… Sen eğer öğrenciyken bölümdeki hocalarınla ters düşersen 
veya onların belirledikleri işleri yapmazsan her an bölümden ayrılmak zorunda kalabilirsin. İşte bu 
psikoloji ile bir kişinin bilimsel düşünebilmesinin ne kadar mümkün olduğunu varın siz düşünün. 
Durun daha bitmedi, tüm bu engelleri aşarak Yrd.Doç. denilen ne olduğu belirsiz23  unvanı alırsanız, 
bir de Doçent olabilmek için hocalarınızla iyi geçinmek zorundasınız. Yoksa Doç. olamaz, ilelebet 
Yrd.Doç. kalırsınız. İşte öğretim üyelerimizi bu şartlar altında düşük ücret ve amir baskısı altında 
çalışmaya zorlayan YÖK sistemi, 80 sonrasında kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, mülayim ve 
bir  o kadar da bilimi savunmaktan aciz, öğretim üyeleri zümresinin oluşmasını sağlamıştır.  

………Bahsedilen trajik olaylar içersinde aslında en dikkat 
çekicisi, ülkemizde son beş yıldır sürdürülen tüm çabalara 
rağmen afet bilincinin oluşmamış olması. Eğitimci olmamdan 
ötürü, çocukların deprem eğitimine verdikleri tepkileri 
yakından gözleme fırsatı bulabiliyorum. Çok büyük bir kısmı 
bu eğitimin ne anlama geldiğini anlayabilmiş değil. Bu 
duruma, çocukların vurdum duymazlığından çok, ebeveyn ve 
eğitimcilerin yanlış afet algılamaları neden oluyor. Gerçek bir 
toplumsal afet bilinci yaratılması gerekirken, meselenin daha 
çok şekilsel yönü ön plana çıkarılıyor. Akademisyenlerin 
bilimsel bombardımanı ile birleşen yanlış pratik, geniş 
yığınlarda afeti doğal ve kutsi sayan bir süreci peşinen 
kabullenmeyi dayatıyor.  
 Bu noktada özellikle orta öğretim kurumlarında görev 
yapan coğrafya öğretmenlerine önemli görevler düşüyor. 
Ancak zümre olarak coğrafyacıların bu işi tam olarak 
başarabildiklerini ve toplumda sağlıklı bir ruh halini 
yaratabildiklerini söylemek güç. Gerçekçi olmak gerekirse 
coğrafyacıların da bu konuda yapabilecekleri oldukça sınırlı. 
Fakat uzun vadeli ve programlı bir çalışma ile ilköğretimden 
başlayarak yapısal bir afet eğitimi programının oluşturulması 
ve uygulanması, yakın gözüken bir çok felaket için yerinde bir 
çözüm yolu olacaktır……… 
Eğitim kollarına, yeni bir öğretmenlik sınıfı oluşturmaktan 
çok, ayrıntılı, pratik ve farklı doğal süreçlerde, kitlelerin 
doğrudan işine yarayabilecek bir "Afet Eğitimi Politikasının" 
oluşturulması daha akılcıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
önümüzde Coğrafyacıdan, Jeoloğa, Meteorologdan, 
Jeofizikçiye kadar geniş yelpazedeki tüm bilim insanlarına 
önemli sorumlulukların düştüğü anlaşılmaktadır. 

Ankara’da yaşanan hortum felaketinden sonra özel 
bir gazetede yayınlanmak üzere tarafımızdan 

hazırlanan yazının özeti.

 
21 Görüntüde sınavla alınmaktadır. Ama sınavların sadece belirlenmiş kişilerin alınması için özellikle 
mülakatlarla yapılması, bu sınavları “danışıklı dövüş” olmaktan öteye götürmemektedir. 
22Master veya doktora yapabilmek için Not ortalaması, LES ve ÜDS/KPDS sınavlarından başarılı olmak 
gerekmektedir. Not ortalaması mantıklı gibi gözükse de öğrencinin gelecekte akademisyen olmasını 
engelleyebilecek ve geriye dönüşü olmayan (veya düzeltme şansı bulunmayan) yapısı nedeniyle yanlıştır. 
ÜDS/KPDS Türkiye biliminin önünde ayrı bir sorundur. Yabancı dilin akademik hayattaki öneminin tartışılması 
doğru değildir. Fakat; hatalı yapılsa da ÜDS/KPDS uygulamasının şimdilik sürdürülmesinden yanayım. LES ise 
tamamıyla yanlış bir sınavdır. Dünyanın genelinde akademik alanda çalışma yapacak adaylar, merkezi bir "alan" 
sınavına tabi tutulur. LES ise genel kültür olduğu bile tartışılır, mantık sorularından oluşmaktadır. Ayrıca LES'in 
kayıtları %50 den az olmamak kaydıyla etkilemesi önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu sınavın yerine genel 
kültürü de içeren bir “alan sınavı” yapılmalıdır (Mesela o çok sevdikleri ABD'de durum aynen böyledir.).    
23 Yardımcı Doçent unvanı yalnız ülkemizde kullanılan saçma bir aşamadır. Bu aşamadaki amacın da 50 D'den 
bir farkı yoktur. Bu yazdıklarımı Yrd.Doç. olanlar yanlış anlamasın, aslında insan ya Dr.'dur ya da Doç.'dir. 
Meseleyi böyle görmek gerekir. Öğretim üyelerini de askeri koşullara (hiyerarşi) göre sınıflandıran bu anlayışın 
bilimimizde yeri olmadığı anlaşılmış olacak ki, pek çok üniversite bu konuda protokoller hazırlama yoluna 
gitmiştir (Yrd.Doç. unvanını kaldırma yoluna gitmiştir.). 
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 80 sonrasında akademik yükselmenin yıl hesabına bağlanmış olması, masa başında yıllarca 
oturup hiçbir bilimsel çalışma yapmamış olan kişilerinde akademik unvanlar almasını sağlamıştır. 
YÖK'ün son yıllarda yaptığı tek olumlu iş öğretim üyelerini puanlamaya tabi tutmasıdır. Artık yalnız 
yurtiçinde değil yurtdışında da kabul edilmiş yayınlar yapmak gerekmektedir. Bu öğretim üyelerinin 
tembelliğini bir ölçüde kırmıştır. Fakat mali ve idari altyapıyı hazırlamadan yerli bilim adamlarını (ki 
bunlar yıllarca sene geçecek de hoca olacak diye beklemiş) batılılarla yarıştırmak doğru ve objektif 
değildir. Bunu iyi bilen YÖK önce öğretim üyelerine yeterince araştırma ödeneği ayırmalıdır. 
 
 Öğretim üyesinin asıl görevi kendisine gelen öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu 
görevi -temel görev bilimle uğraşmaktır- dışlayarak yalnızca kendiyle ilgili kaygılar taşıyan bir 
öğretim üyeleri kuşağının bilimi hele de coğrafyayı getirdikleri durum açıktır. Meta düşüncesinin 
dışına taşamamak bilimi öldürdüğü gibi her sene tekrar tekrar yapılan öğretim işini de baltalamaktadır. 
Bu konuyla ilgili sözü yine Meriç hocaya bırakıyorum "Üzülerek belirtmek isterim ki, başta 
profesörler olmak üzere öğretim üyelerinin, öğrencilerinin öğretim ve yetiştirilme konularında kaygı 
duymaları gerekirken, bazı kişiler ek ders ücreti hesaplamalarında adeta uzman olup, bölüm içine 
bilim adamlığı ile bağdaşmayan çirkin ve kirli oyunların oyuncusu haline gelmektedirler.".  
 
 Dünyanın büyük bölümünde bir akademisyenin hayatındaki en önemli aşama olarak 
"Doktorası" kabul edilir. Diğer tüm ünvanlar ise bunun yanında tali kalır. Herhangi bir yere 
gittiğinizde sizi doktoranızla tanırlar ve buna göre değerlendirirler… Doktoranın ne kadar önemli 
olduğu konusunu uzatmaya gerek yok. Fakat ülkemizde hele de coğrafya bölümlerinde peynir ekmek 
gibi, nitelikli niteliksiz her teze kabul oyları verilmektedir. Bu konuda beşeri coğrafyanın durumu içler 
acısı olmaktan da ötededir. Yukarıda bahsettiğim gibi bunu bazıları popülist kaygıları ve bağlı 
oldukları anabilim dalının akademisyen sayısının şişkin olması için programlı biçimde yapılmaktadır 
(Coğrafyada bugün dört anabilim dalının bulunması da bu ucuz kafa sayısı hesabından 
kaynaklanmaktadır). Doktora yapan birileri daha jeoloji haritasında yaşları nasıl sıralayacağını 
bilmiyor, bir diğeri hayatında hiç topoğrafya haritası görmemiş, pek çoğu zaten coğrafya klasiklerini 
bile okumuyor (maaşlar az da…)… Fiziki coğrafyada da durum çok farklı değildir. Doktorasından 
dolayı vicdanı sızlayan akademisyenlerin olduğu tek bölüm her halde coğrafyadır.    
  
 Öğretim üyelerinin oldukça büyük bir bölümünün pedagojik formasyonu yoktur, varsa da 
anlaşılan pek yetersiz gözükmekte… Öğrenci-Öğretim üyesi diyalogunun alt düzeyde olması da bir 
diğer sorundur. Bazı hocalar öğrencileriyle aralarına aşılmaz duvarlar örmekte, öğrenciye ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi yapmaktadır. Karşılıklı etkileşimin minimum olduğu bir yerde bilimsel düzeyin 
gelişmesi oldukça zor olmaktadır. Öğrenciyi odasına bile almayan öğretim üyelerinin varlığı herkesçe 
bilinmektedir. Bazıları ise öğrenciyi rant kapısı olarak görmekte, kitap satmak, yaz okulu açmak, 
dersten geçirmek için maddi menfaat ummak…  
 
 2000'li yıllarda bölümlere girenler daha en baştan puanlama sistemine dahil oldukları için 
hızla öğrenci kitlesinden kendilerini yalıtmış, her şeyi makale, atıf, proje olarak görmeye başlamıştır. 
Coğrafyanın temeli doğa ve insan sevgisidir. Coğrafyayı bu şekilde anlamak zamanla ondan 
uzaklaşmayı beraberinde getirecektir. 
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 Misafir öğretim elemanı getirme bakımından herhalde bizim bölümlerimiz kadar ketum 
davranan başka bölüm yoktur. Türk araştırmacılarını sevmediğimiz için davet etmiyoruz diyelim, 
neden batıdan hiç bir misafir öğretim üyesi getirilmez, yada davet bile edilmez (yukarıdaki 
eleştirilerimi unutmadım, ancak somutta batının oldukça gerisinde olduğumuz da aşikar…). Neden 
uygulama alanları kuvvetli devlet müesseselerinin teknik kadroları fakültelere çağırılmaz, anlamak 
mümkün değil.  
   
C.III. Öğrenciler 
 
 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültelerinin 
öğretmenlik hakkının kaldırılmasıyla beraber, 
Coğrafya Bölümlerinin puanında büyük bir düşüş 
yaşandı (Eğitim Fakültelerinde tam tersi). ÖSS 
sisteminin zaten niteliksiz olarak yetiştirdiği 
öğrenciler, haksız biçimde almış oldukları OÖBP-
OP24  puanları ile bölümlere gelmektedir. Daha 
lisede müfredatın sadece 1. sınıfından sorumlu olan 
bu öğrenciler temel eğitim bilgilerinden yoksun 
olarak üniversiteleri doldurmaktadır. Bu büyük kitle 
içerisinden de %5'in (Bazı bölümlerde daha düşük) 
içine girenler, 7-18. tercihleri arasından, hasbelkader 
coğrafyayı kazanmaktadırlar. Yani geldiklerinde 
henüz neyle karşılaşacaklarından haberdar 
değildirler. Bir çoğu coğrafyanın National Geographic'deki gibi bir şey olduğunu düşünmektedir. Bu 
şartlar altında başlanan üniversite yaşamı kısa zamanda ümitsiz ve ne olacağım kaygısı taşıyan bir 
öğrenci kitlesine dönüşür. Zaten düşük puanlarla girmiş oldukları coğrafyadan kısa zamanda soğur ve 
meselenin sadece öğretmen olup kendimi kurtarayım yönü ile ilgilenmeye başlarlar. Sözel alandan 
gelen öğrencilerin günümüz sayısal coğrafyasında öğrenim görmesi temel bir yanlıştır. Felsefenin bile 
“eşit ağırlıktan” öğrenci aldığı bir dönemde coğrafyanın hala sözel alandan öğrenci alması biraz da 
hocaların ayıbıdır. Zaten henüz bölümlerde öyle analitik-istatistiki-sayısal bir coğrafya eğitimi 
verilmemektedir.  

Coğrafi Nedir? 
 Coğrafi veya coğrafik kelimeleri 
coğrafyaya yüzeysel olarak bağlı olan 
anlamına gelmektedir. Örneğin bir jeolog 
herhangi bir sahanın en genel coğrafya 
özelliklerinden bahsederken bu kelimeyi 
kullanır (Garzan Havzasının Coğrafi 
Özellikleri gibi). Fakat bu kavramın 
anlamının açık olmasına rağmen bazıları 
bunu kullanmakta ısrar etmekte, hatta 
coğrafyayı yukarıdaki sayfalarda 
gördüğünüz gibi coğrafi bilimler topluluğu 
olarak nitelemektedir. Coğrafyaya hakaret 
etmekten başka bir anlam taşımayan bu 
kavramın kullanılmasının  sebebini anlamak 
mümkün değildir.   

 
 Pop star kuşağının çocuklarından aşırı sorumluluk umarak ülke ve dünyanın geleceği ile ilgili 
projelerinin olmasını beklemek belki hayalperestlik olacak ama en azından üniversite düzeyine gelmiş 
bireylerin ezbercilikten kurtulmaları biraz da kendi çabalarıyla olacaktır. Bu kuşağın gençlerinin ciddi 
biçimde saygı sorunu yaşadığı açıktır. Gelişme, okuma, edilgen insandan etkin bireye dönüşme önemli 
bir sorundur. Ama bir ilkokul öğretmeni olarak öğrencilerimizi daha ilk günlerden itibaren verilenle 
yetinmeye alıştıran biz eğitimciler değil miyiz? Neden kendimize bugün bir günlük gazete dahi 
okumayan kişilerin nasıl profesör olabildiğini sormuyoruz?  
 
C.IV. Üniversiteler 
 
 YÖK sonrasında üniversitelerin durumunu net biçimde ortaya koymuştuk aslında… sorunların 
çok büyük bir kısmı da bu sakat sistemden kaynaklanmakta. Değişen siyasal iktidarlar hep kurcalama 
önceliğini üniversitelerden yana kullandılar. 28 Şubat sürecinin getirdiği akademik ortam özünde 12 
Eylülünkinden pek farklı değil. Burada temel fark meselenin biçiminde. Peki 28 şubatın coğrafyaya 
biçtiği rol nedir? Kanımca bu sürecin coğrafya özelinde bir planı yok. Fakat üniversitelerin iki temel 
gruba ayrıldığı ve her grubun birbirinden net biçimde sınırlandırıldığı bir gerçek. Birinci grup devletin 

 
24 OÖBP; Orta öğrenim başarı puanı, öğrenciler arasında büyük bir eşitsizlik yaratan bu uygulama lise yıllarında 
derslerden alınan notlara göre oluşturulmaktadır. Yani genellikle olduğu gibi Liseyi bitirdiğinizde aklınız 
başınıza gelmişse size kimse ikinci bir şans vermemektedir. OP; okul puanı ise tamamen kolej öğrencilerinin 
üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine girmeleri amacıyla dayatılmış, oldukça adaletsiz bir puan sistemidir. 
Bu iki sistem zeki Anadolu çocuklarının ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Ü., vb üniversitelere girmemeleri için 28 Şubat 
darbesiyle birlikte uygulamaya konulmuştur. Görünürdeki amacı şeriatı engellemek olan bu iki sistemin 
sonuçlarının gözlenmesi fazla gecikmemiştir. Okul birincisi olan taşralı öğrenciler artık devletin genellikle ikinci 
sınıf kabul ettiği bölümlere girebilmektedir. 

Doğu ATEŞ 20 



Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve  
Bu Sorunların Çözüm Yolları 

 
stratejik öneme sahip olarak gördüğü, gerçek anlamda batıyla rekabet edebilecek rolleri olan ODTÜ, 
İTÜ, Boğaziçi, Bilkent, vs gibi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyenler. Diğerleri ise "ve diğerleri"… 
Dikkat edileceği gibi Coğrafya birinci grupta yer alan hiçbir üniversitede yer almıyor. Bunun sonucu 
olarak da ve diğerleri sınıfına giriyor. Zaten Türkiye'nin tarihinde hiçbir dönemde coğrafya birinci 
sınıf olarak kabul edilmemiştir. Çünkü iktisadı batıdaki gibi emperyalizme dayanmayan bir devletin 
İngiliz-Fransız-Almanlar gibi coğrafyaya önem vermesi bilimsel olarak beklenemez (Bazıları aksini 
iddia etse de adı geçen ülkelerde de şu an coğrafyanın durumu içler acısıdır).  
 
 Ve diğerlerinin temel özelliği lise düzeyinde eğitim vermeleri. Coğrafya örneğinde olduğu 
gibi. İyi bir lisede (Örneğin bir sosyal bilimler lisesinde) öğrenim gören bir öğrenci, AÜ Coğrafyadan 
mezun bir kişi ile aynı konuları öğreniyor. Üzücüdür ki zaman zaman üniversitelilerden daha iyi 
öğreniyor. İnanmak istemeyen varsa liselerde okutulan coğrafya derslerinin programını meb.gov.tr 
adresinden alabilir. Sonrada bu derslerin kaç kitaptan oluştuğunu, bu kitapların içeriğini, 
üniversitelerdekilerle olan farklarını bulabilir. 
 
 Son günlerde YÖK ile ilgili olarak yoğun bir tartışma başladı. Bu nedenle konuyla ilgili olarak 
söylenmesi gereken bazı şeyler var. Yeni iktidarın başta 28 Şubatçılara ve YÖK'e karşı yapmak 
istediklerinin hangi siyasal amaçlara hizmet etmek istediğinin tartışılması mantık açıdan çok doğru değil 
(Her şey ortada zaten). Ama burada yıllardır YÖK'e karşı olanların bir anda en YÖK'çü kesilmeleri siyasal 
riyakarlığın en güzel örneklerinden birisidir. Aslında iktidarın sunduğu bu fırsat değerlendirilmeli, YÖK 
tamamen tarihin çöplüğüne gönderilmeliydi. Ama bu olmadı. Yasanın içinde yer alan bazı olumlu maddeler 
de gündemden düştü. Bu noktada bilime inanan herkese düşen görev öncelikle YÖK'e karşı çıkmaktır. 
İkincisi ise YÖK'ten sonra gelecek süreçte bilimin ön plana çıkarıldığı, bölümlerin Öğrenci-Öğretim Üyesi-
İdare bileşenlerinin üzerinde ortaklaşarak mutabık olduğu, ülke gerçeklerinin ve mevcut durumun dikkate 
alındığı, insan hak ve hürriyetlerinin sınırsız bir cömertlikle sunulduğu yeni bir akademik yapı oluşması 
için çaba sarf etmektir. Şeriat gelecek diyerek YÖK'e sarılmak, denize düşüp yılana sarılmakla eşdeğerdir.  
 
 Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da coğrafya öğretimi veren bölümlere öğrencilerin yabancı dil 
hazırlık görmeden girmeleridir (Ege Coğrafya hariç). Yabancı dil çağımızın en olmazsa olmazlarındandır. 
Diğer pek çok bilim alanında  ilgilenenler Avrupa'da yeni yayınlanmış eserleri çevirerek dilimize 
kazandırmakta, böylece ilgili Türk öğrencileri de batının bilim gündeminden haberdar olmaktadır. 
Coğrafyada ise böyle bir durum hiçbir dönem olmamıştır. Kanımca bu yine bizlerin ve başta üniversite 
idarecilerinin en temel yanlışıdır.  
 
 
 C-V. Eğitim Sistemi 
 
 Başından beri eğitim sisteminin çarpıklıkları ile ilgili çeşitli konularda fikirlerimizi açıklamıştık. 
Lise eğitimi ile benzer şekilde yapılan, ezberci, otomot, çağın gerisindeki verilerle sürdürülen coğrafya 
eğitim tarzı tarihte yerini çoktan almıştır. Geçmişte bir model küre, harita, atlas,vb ile yapılabilen işler artık 
aynı biçimde yapılamaz. Çünkü diğer sosyal bilimlerden farklı olarak coğrafya gözlem, tanımlama, ölçme 
ve sonuçlandırma gibi yönleri olan bir bilimdir. Ama üzücüdür ki bilgisayar çağında bile bölümlerimize 
bilgisayarlar ancak son dönemlerde girmiş, fakat yeterli teknik elemanın olmamasından dolayı bu araçlar 
atıl kalmış, bazı yerlerde ise sanki dokunulması yasakmışçasına öğrenciden kaçırılmıştır. 
 
 Ülkemiz coğrafya bölümlerinin büyük bölümü birbirine benzer görünen fakat birbirinden oldukça 
farklı coğrafya müfredatlarına sahiptir. Müfredat farklılıkları nedeniyle 19 bölümden 19 farklı coğrafyacı 
tipi mezun olmaktadır. Bu bakımdan coğrafya eğitimin müfredatının asgari müşterekler düzeyinde 
ortaklaştırılması şarttır. Coğrafya bölümlerinin büyük bir kısmında bitirme tezi ve staj uygulamaları 
yapılmamaktadır. Üniversiteden mezun olma aşamasına gelmiş bir kişinin bir bilimsel yayının en 
azından temel yönleriyle nasıl tamamlanacağını bilmesi ve uygulamalı olarak göstermesi 
gerekmektedir.  
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Bölüm 2 

 
A. Eğitim Fakülteleri 
 
 İlk bölümde özellikle coğrafyanın akademik boyutu ile ilgili sorun ve çözümlerden bahsetmiş 
olduğumuzu ve bu minvalde de özellikle meselenin konuşulmamış yönlerini vurguladığımızı hemen 
anlamak mümkündür. Ayrıca üzerinde uzman olmadığımız konulara fazla girmek yerine, bunları 
hocalarımızın daha önce yayınlamış olduğu eserlerden yararlanılmasını önerme yoluna giderek aştık. 
Bu bölümde de meseleye fazla girmekten çok coğrafyacıların en önemli sorunu olan istihdam ve 
öğretmenlik konularını kısaca ele alarak yazımızı tamamlayacağız. 
 
 Coğrafyacı ile Öğretmen mesleklerinin birbirlerinden farklı oldukları açık bir gerçektir. Bu 
nedenle üniversiteden mezun olan herkesin öğretmen olmasını istemek bilimsel gerçeklere aykırıdır. 
Geçmişte Edebiyat Fakülteleri öğretmen yetiştirmekte olduğundan coğrafyacılar için (en azından 
büyük bir bölümü için) istihdam sorunu bulunmamaktaydı. 1997 yılından itibaren öncelikle Edebiyat 
Fakültelerinin öğretmenlik hakkının kaldırılması gündeme geldi. Fakat toplumda daha önceden oluşan 
bir takım yargılar, Edebiyat Fakültelilerin de öğretmen olmasının sağlanması için siyasilere yapılan 
baskılarla birleşince ortaya komik ama gerçek bir durum çıktı. Artık Edebiyat Fakültesi mezunları 1,5 
yıllık tezsiz yüksek lisans yaparak pedagojik formasyon alacak ve Eğitim Fakültesi mezunlarıyla 
beraber sınava tabi tutulacaktı. Fakat Kayan (2000) Hocamın da belirttiği gibi hem gereksiz zaman 
kaybı hem de eğitim yetersizlikleri nedeniyle, bu uygulama yanlıştır ve en kısa zamanda bu yanlıştan 
dönülmesi gerekmektedir.  
 
 Kayan (2000)’a göre sosyal bilgiler öğretmenliği de dahil edildiğinde yıllık toplam 3080 kişi 
bu alanda öğretmen olmak üzere mezun olmaktadır. Bu sayının geçen kısa zamana rağmen oldukça 
arttığını görmekteyiz (Aynı esere göre yıllık 640 olan coğrafya kontenjanı bu yıl 910 civarındadır.). O 
halde ülkede kısa zaman içinde devasa bir işsiz öğretmenler topluluğunun oluştuğunu anlamak 
mümkündür. Bu kadar çok insanın istihdam edilmesi mümkün gözükmemektedir. Diğer taraftan 
öğretmenlik, baştan öğretmen olmak üzere Eğitim Fakültesine girip daha sonra mezun olanların 
hakkıdır. Öyle görülüyor ki yakın zamanda coğrafya ve benzeri bölümlerden mezun olanların özel 
eğitim kurumlarında çalışmalarına da izin verilmeyecektir.  
 
 Bütün bu korkutucu durum karşısında neler yapılmalıdır? Bu nokta da yukarıda verilen 
önerilerden bir kısmının bu sorunu çözmede bir takım faydalar sağlayacağı anlaşılmakta... Ama bu 
yaşananların tamamının  sorumlusu 80 sonrası hiç bir mantıkla açıklanamayacak kadar çok sayıda 
insanın üniversitelere alınması nedeniyle siyasetçilerdir. Sorunları çözmek ile yükümlü mercilerin yeni 
üniversitelerin açılmasına hız vererek “işsiz eğitimliliği” arttıracağı anlaşılıyor. Öğretim üyelerinin de 
her Doçente bir bölüm egosuyla yola çıktığı düşünülürse işin sonunu kestirmek de oldukça zor. 
 
 O halde istihdam sorununu nasıl aşacağız? GIS bu noktada bir çözüm olabilir mi? Kesinlikle 
sanmıyorum . Coğrafyacılar günümüz koşullarında mutlaka bu sistemleri öğrenmelidir. Fakat kısa 
zamanda oluşan bu küçük pasta çoktan coğrafyacı olmayanlarca paylaşılmıştır. Bu konuda pek 
çoğunun aklına gelmeyen ama coğrafyaya kurtuluş yolunu (Sadece %10’una) açacak olan yolun 
Turizm’den geçtiğini düşünmekteyim. Ülkemizde turizm rehberliği, operatörlüğü, vb meslekler alanı 
tamamen boştur. Bu alan kesinlikle coğrafyacılar tarafından doldurulmalıdır. Öncelikle Fen-Edebiyat 
Fakültelerinde okuyan öğrencileri bir yıl hazırlık almaları sağlanmalı (Bu rast gele bir hazırlık 
olmamalı yani herkes İngilizce hazırlık görmemeli, örneğin Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, 
Japonca gibi ülkemize gelen turistlerin sayısal ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak yapılacak bir 
hazırlık eğitimi). Akabinde öğretim süreci boyunca bu yolda devam etmek isteyen öğrenciler özellikle 
turizm alanının ve turizm yörelerinin özelliklerini ayrıntılı olarak öğrenmelidir. Böylece dumansız 
sanayiye giren insan kitlesinin büyük bölümü iş sahibi olabilir (Ülkemizde kaç tane iyi derecede Çince 
bilen ve turizmden anlayan coğrafyacı rehber vardır?).  
 
  Coğrafyanın bir avantaja dönüştürebileceği en önemli özelliği çeşitliliktir. Akademik alanın  
daraltılması mesleki alanın ise tamamen genişletilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan coğrafyacılar her 
alanda eğitim görmekten çok daha ilk yıldan itibaren farklı yönlere kanalize edilmelidir. 
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Uzmanlaşmanın doğal sonucu olarak da mesleki çeşitlilik artacaktır.  İstatistik alanının kapsamı da 
coğrafyacılar için pek anlaşılmayan, ama önemli kolaylıklar sunan bir daldır. Bunlar geniş bir 
komisyon tarafından belirlenmeli, bölümler bu kapsamda belirli bir merkezden yönlendirilmelidir. Bu 
merkez tabi ki TCK olmalıdır. Fakat içerisinde bulunduğumuz mevcut durumun bunları yapmaya 
muktedir olup olmadığını zamanla göreceğiz.  
 
B. Coğrafya Sorunlarının Çözüm Yolları25 26

 
  - Ülkemiz coğrafya bölümlerinin sayısı oldukça fazladır. Coğrafyacıların görevi bölüm 
kapatmak olmasa da yeni bölümlerin kurulmasına engel olunmalıdır. 
   - Halen birkaç bölümde uygulanmakta olan ikinci öğretim derhal kaldırılmalıdır. İkinci 
öğretimin çağımızda yeri yoktur. 
   - Bölümlerin kontenjanı nispeten yüksektir. Kontenjan düşürülemiyorsa da artmasına engel 
olunmalıdır.  
   - Bölümlerdeki öğrenci sayısının, öğretim üyesi sayısı ve mevcut akademik imkanlarla 
orantılı hale getirilmesine çalışılmalıdır.  
   - Coğrafyanın Eşit Ağırlıklı puan grubuna alınması için TCK bir saniye bile beklemeden 
gerekçeleriyle birlikte bir rapor hazırlamalı, bölümler arası koordinasyonu sağlayarak önümüzdeki 
sene artık coğrafya öğrencileri EA grubundan oluşmalıdır. 
   -  Asistan alımları merkezi olarak yapılacak bir sınava bağlanmalı, mülakat sınavları bütün 
coğrafya bölümlerinde yasaklanmalıdır.  
   - TCK pek çok üniversitede uygulanabilecek özellikleri olan bir "Coğrafya Öğretim Programı 
Taslağı" oluşturma çabası içerisine girmeli, ülke içerisinde birbirinden tamamen farklı alanlarda eğitim 
görmüş coğrafyacıların yerine asgari müşterekleri ortak bir coğrafyacılar zümresinin oluşması 
sağlanmalıdır. 
  - Devlet personel kanununda coğrafyacı kavramı yoktur. Coğrafyacı kavramının tanınması 
için TCK hızla gereken yasal girişimlerde bulunmalıdır. 
 
 
Orta ve Uzun Vadede Neler Yapmalı?  
Ye da Coğrafya İçinde Bulunduğu Durumdan Nasıl Kurtulur? 
 
  - Ankara Üniversitesindeki coğrafyanın düzelmesi orta vadede mümkün değildir. Uzun 
vadede ise tıbbın gelişmesini beklememiz gerekecek. TCK’nin bu konuda gereken iradeyi 
gösterebileceğini düşünmek  mümkün değil. Ama en azından TCK coğrafi bilimler adının doğru 
olmadığını, sakat bir coğrafya anlayışını yansıttığını, en kısa zamanda isminin değişmesi gerektiğini 
belirten bir mektup yazarak AÜ Coğrafyaya ulaştırabilir. Bu gerçekten TCK’ye yakışan bir davranış 
olur.  
   -  AÜ Coğrafyacıları mutlaktır ki kendi fikirlerinden başka hiçbir şeyin doğru olamayacağını 
öne sürecektir. O halde bu şahıslar coğrafya camiasından tecrit edilmelidir. Yanlış tutumlarını 
sürdürdükleri sürece hiçbir bilimsel toplantıya çağırılmamalıdır. Başka bölümlere asistan ihraç 
etmelerinin önüne geçilmelidir. Özellikle doğudaki üniversitelerde doktora yapan pek çok asistan 
Ankara'ya gelmekte, burada da özellikle adı geçen kişilerin doktorantı olmaktadırlar (Bunun nedeni de 
popülizm yapmak için doktora düzeyinde bile herkesi iyi kötü ayırmadan mezun etmeleridir.). Bu 
noktada TCK'ya ve Coğrafyanın koltuğunda oturanlara önemli görevler düşmektedir.  
    -  Ülkemizdeki bütün coğrafya bölümlerinden Türkiye Coğrafyası Anabilim dalları 
kaldırılarak, bu anabilim dallarının personeli ülkeler coğrafyası anabilim dalına nakledilmelidir (Bu 
gerçekleşirse yakın gelecekte Ülkeler coğrafyası ana bilim dalı da kaldırılmalıdır).  
    -  Akademik kadrolarda Fiziki-Beşeri dengesinin sağlanmasına çalışılmalıdır. Ülkeler 
coğrafyası anabilim dalında ise her iki temel grup eşit oranda temsil edilmelidir. 
    -  Her yıl coğrafya öğrenci kongrelerinin düzenli olarak yapılmasının sağlanması için 
öğrenciler yönlendirilmelidir.  

 
25 İstihdam ile ilgili sorunlar ve düşünceler Eğitim Fakülteleri bölümünde verildiği için burada belirtilmemiştir. 
26 Bilgi çağının yaşandığı şu günlerde artık en basit işletmeler bile planlamalarını kısa-orta-uzun vadeler 
belirleyerek yapmaktadır. Bu nedenle biz de planlamalarımızı acil ve orta-uzun olmak üzere belirledik. 
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  - İlk kısımda belirttiğimiz coğrafya öğretim programı batıdaki eşdeğerleri ile mukayese 
edilerek, Avrupa'dakilerden nasıl daha iyi hale getirilebileceği hakkında çalışmalar yapılmalıdır. 
Mümkün olursa kürsü sistemi benzeri bir yapı kurulmalı, eğer bu olmuyorsa öğrencilerin tamamının 1. 
sınıfta ortak dersler aldığı, 2-3-4. sınıflarda ise üç ana bilim dalından birinde yollarına devam 
edebilecekleri bir sistem kurulmalıdır. Bugünkü öğretim kadroları ile bunun başarılması imkansız olsa 
da bu yönde çaba sarf etmek öğrencilerin geleceği açısından faydalı olacaktır. 
    - Tasviri coğrafyanın etkileri giderilmeye çalışılmalı, bilimsel coğrafyanın yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. Bu zaten YÖK'ün yeni puanlama sistemi nedeniyle zorunluluk halini almıştır. Fakat 
halen 1950-60'lı yılların verilerini kullanan hocaların varlığı insanı karamsarlığa itmektedir. 
   -  Coğrafya ders kitapları çağın gerisinde kalmıştır. Ders kitaplarının yeni bilimsel verilere 
göre yazılması için TCK bir komisyon oluşturabilir. Veya kaliteli yabancı yayınların çevirisi için bir 
komisyon oluşturabilir.   
   - Coğrafya ile ilgili olarak yazılmış olan makalelerden son yirmi yıla ait olanları dikkatli 
değerlendirilmelidir. Çünkü bunların büyük bölümünde önemli hatalar bulunmaktadır. Fakat burada 
görev bizlere düşmekte. Bilimsel kirliliğin önüne geçmek pek mümkün değil. Bu makaleleri 
okumayarak coğrafya camiası kendisine gereken cezayı veriyor zaten. 
 
 
Kesin Ve Etkili Çözüm 
 

“ÇÖZÜM MESLEKİ BİRLİĞİMİZİ KURMAKTAN GEÇER” 
 
 Coğrafya mezunlarına düşen temel görev nedir? Yukarıda bahsedilenleri pek çok insan dile 
getirebilir. Bu yazıda meselenin biraz daha görünmeyen yönü anlatılmaya çalışılmıştır. Buraya kadar 
anlatılanlardan sonra belki en doğru şeyler bundan sonra kısa ama kesin biçimde açıklanacaktır.  
 √ Coğrafyacıların mesleki bir örgütlülüğe ihtiyacı vardır. 
 √ Bu örgütlenme ülkemizde üniversiteden mezun olan her coğrafyacıyı kapsamalıdır. 
 √ Bu kurum akademisyenlerden kesin olarak bağımsız olmalıdır.  
 √ Bu kurum siyasetten kesin olarak bağımsız olmalıdır.  
 √ Bu kurum en kısa zamanda kendini kanıtlayarak bütün coğrafyacıları temsil yetkisini 
almalıdır.  
 √ Bu kurum kişileri parasal olarak da bağlamalıdır (Mimar-Mühendis odaları gibi).  
 √ Bu kurum herkesin coğrafya temelinde kendini ifade edebildiği bir öz örgütlülük olmalıdır.  
 √ Ve bu kurum ancak akademisyenler üzerinde baskı kurarak yukarıda anlatılan 
değişikliklerin bir kısmını yapabilir. Aksi halde ne benim ne de başka araştırmacıların söylediklerinin 
hiç biri uygulamaya geçmez.       
 
SONUÇ 
 
 İçinde bulunduğumuz durum içler acısı olsa da görev bizlere düşmektedir. Coğrafya öğretimi, 
sakat anlayışlar, istihdam, eğitimdeki çok başlılık,vb sorunların varlığı hep biline gelmişse de 
sorunların çözümü noktasında akademisyenler yumuşak davranmış -bu noktada Cemalettin ŞAHİN’i 
kutlamak gerekiyor- bilimi savunamaz hale gelmişlerdir. Zaman zaman birbirlerini eleştirenlerin başka 
platformlarda tekrar tekrar bir araya geldiklerini görmek bu metnin oluşmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Coğrafyayı yakından takip eden fakat içinde olmayan birisinin elinden geldiğince objektif 
olarak yazmaya çalıştığı bu metin umarım beyinlerde bir fırtına yaratır, kabul etsin etmesin herkesin 
coğrafyanın sorunlarının çözümü noktasında bir şeyler yapmaya zorlar. 
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Türkiye’de Coğrafya Öğretimi Konulu Metne İlişkin Mail ve 
Cevap Yazıları 

 
Sevgili Doğu, 
 
Öncelikle Coğrafya biliminin Türkiye’deki durumunu iyileştirmek adına  duyduğun 
sorumluluk ve bu eylem için gösterdiğin kararlılık ve  atılganlıktan ötürü seni kutlarım. 
Ve bu sürecin bir ürünü olarak ortaya  koyduğun “TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE 
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI VE  BU  SORUNLARIN ÇÖZÜM 
YOLLARI”  isimli broşürünün de hedef çevrelerce dikkat çekmesini ve değişime 
neden olmasını dilerim. 
 
Önsözünde de belirttiğin gibi yazıyı bir solukta okudum. Düşüncelerimi  belirtir bu e-
postayı da aynı gün atmayı planlıyordum ama kişisel  birtakım  işler yüzünden 
bugüne kadar ertelendi.  Konunun bir uzmanı olmayarak  birtakım eleştiri ve 
görüşlerde bulunacağım ve elbette ki bana ait olan bu  görüşleri dikkate alıp almamak 
şahsına kalmıştır.  
 
Öncelikle yazının çıkış noktası ve belirlenen hedef  tespiti bence  oldukça  başarılı. 
İçerik konusunda da –tarihsel  arka plan kısmının diğer  noktalara oranla daha fazla 
yer tutması dışında- çekici bir sıralama  var.  Belki de bu nedenle sıkılmadan 
okudum. Ayrıca metin içerisindeki  çerçeve  yazıları da oldukça güzel bir hava 
yaratmış. Ancak yazının genelinde açık  bir biçimde görülen kişisel yargıların beni 
biraz hayal kırıklığına  uğrattı. Öne sürdüğün görüşlerin doğruluk payları tartışılmaz. 
Ama  senin  tarzından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama metin genel anlamıyla A.Ü.  
D.T.C.F. Coğrafya Bölümü’ne özel anlamıyla da –sanki- Ali Özçağlar’a bir saldırı gibi.  
 
Yazında mevcut durum konusunda tüm coğrafya ve coğrafya öğretmenliği  
bölümlerinin analizini yapmamış olman bence bir boşluk yaratmış. Öte  yandan Asaf 
Koçman’ın makalesindeki şekli kullanma nedenini ben anlayamadım. O şekil 
“Türkiye’de coğrafya eğitimi veren kurumların  dağılışı” başlıklı bir şekil ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği de bu  gruba  alınmış. Mesela sen bunu destekliyor musun? O 
zaman bu ana bilim dalına da  değinmen ve zorunlu olarak konuyu biraz daha açman 
gerekecekti. Oysa  bana  göre sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinin  coğrafya 
eğitimi veren   kurumlara dahil edilmesi pek doğru değil. O halde sınıf öğretmenliği ve  
Türkçe öğretmenliği bölümlerini de bu gruba alalım. Bu bölümlerde  yanılmıyorsam 
yalnızca, Genel Coğrafya, Genel Fiziki-Beşeri Coğrafya,  Ülkeler Coğrafyası, Türkiye 
Coğrafyası ve Jeopolitiği gibi dersler  okutuluyor. Bu konu üzerinde biraz kapsamlı 
düşünmek lazım.  
 
Sorunlar bölümünde sadece A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Bölümünden  bahsetmişsin  ve 
bunun nedenini de açıklamışsın ancak bu bence doyurucu değil. Yani diğer 
bölümlerdeki işleyişi tam olarak ortaya koymadan tek bölümün tanımlaması ile sınırlı 
kalmak, karşılaştırma eyleminin önünü  tıkayacağı  için tek yanlılığa yol açabilir. Ve 
diğer bölümlerdeki sorunları ve  
kaynaklarını belirtmeden sonuca varmak-çözüm yolları öne sürmek de  yeterli  
olmuyor.  
 
Dergi eleştirisinde yaptığın örnekler A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Bölümü’ne  ve  Ali 
Özçağlar’a bir saldırı niteliği taşıyan durumu açıkça ortaya  koyuyor.  Ben yazım işleri 



konusunda bilgi sahibi değilim ancak “baş editör”  kavramı  pek çok dergi de Ege 
Coğrafya Dergisi de dahil kullanılıyor. Yani orda  bile yoğun bir kızgınlık ifadesi var. 
Evet haklı olduğun noktalar çok  
fazla kuşkusuz ama dile getiriş biçimin bence pek bu tarz bir yazı için  uygun değil. 
Yani o deri eleştirisi belki başka bir platformda  tartışılabilir.  
 
Ama yazmış olduğun yazı sonucunda benim kafamda güzel bir fikir oluştu.  Bu  
yazıdan hareketle her bölümden birer kişi bulabilirsek, Türkiye’nin  geneli hakkında 
daha somut ve çarpıcı örneklerle mevcut durumu ortaya  koyabilir,  yazının amacının 
var olan boşluğu doldurması ve ihtiyaca cevap vermesi  anlamında daha başarılı 
olmasını sağlayabiliriz.  
 
Bu yazıyı hazırladığın broşürün yazarı olarak yalnızca sana göndermeyi  uygun 
buluyorum. Ancak son paragrafta bahsettiğim, bu konuda ortak bir  çalışma yapma 
fikrini grupla da paylaşmak isterim. ………... Tabi öncelikle bu konudaki fikirlerini 
bana bildirirsen daha  iyi olur.  
 
Sonuç olarak değerli meslektaşım,  
Hazırlamış olduğun yazı için kendi adıma teşekkür ediyorum. Birlikte daha  güzel 
paylaşımlarda bulunmak dileğiyle... 
 

Faize Sarış 
25.07.2004 

 
 
Çok değerli meslektaşım Faize1;  

Öncelikle beni bilimsel çabukluğun ve algılarındaki netliğinle beni 
yanıltmadığını belirtmek isterim. Bu bakımdan sana tekrar tekrar teşekkürlerimi 
sunuyorum. Belirttiğin noktaların bir kısmında önemli ölçüde haklı olduğun su 
götürmez bir gerçektir. Bu katkılarını tek tek  cevaplamaya çalışacağım… 
 

Öncelikle tarihsel arka plan bölümünün temel nedeni bizim bilimimizde gerçek 
anlamda bir tarih yazıcılığının olmaması ve meselelerin yalnızca ön yüzünün 
bilinmesiydi. Yani tarih adıyla okunanlar ve anlatılanlar gerçekliğin kendisi değil belki 
kalitesiz bir yansıması olabilirdi. Bu nedenle “arka plan” olarak ele aldığım bu 
bölümde meselelerin görünmeyen ve daha çok gerçek boyutunu açıklamaya çalıştım. 
Ve bu açıklamalarda da çok objektif davrandım. Şimdi haklı olarak “bırak da 
objektifliğine insanlar karar versin diyeceksin” ama öyle tarihsel olayları ve gerçekleri 
başka bir üslup ve biçimle de anlatmanın imkanı yoktu. Aslında bu bölüm elinize 
ulaşandan da uzundu ama kimsenin pek bahsetmediği konuların ele alınmasında 
fayda gördüğüm için onları çıkarttım. Diğer taraftan tarihsel süreçleri ve olguları doğru 
algılayamamanın sonuçlarını her gün hayat içersindeki yüzlerce pratikle 
yaşamaktayız. Toplum ve özelde Coğrafya bilimi mensupları olarak geçmişi ile doğru 
hesaplaşamayanlardan olduğumuz için bugün bu haldeyiz diye düşünüyorum…     
 

Metinde geçen yargılarımın sübjektif olduğuna vurgu yapıyorsun. Fakat somut 
biçimde ortada duran gerçekler  var ve bu gerçekler pek az insanı rahatsız ediyor. 
Kaldı ki önsözde de belirttiğim gibi kimseyle bir alıp veremediğim yok (Dikkatlice 

                                                 
1 Bu cevap yazısı genele ilişkin etraflıca ele alınmış olması ve açıklayıcı niteliği sebebiyle eklenmiştir. 



incelersen metinde hemen herkese gönderme var ama Ankara Coğrafya öyle bir 
durumdaki onları es geçerek coğrafyayı değerlendirmek mümkün değil, bu nedenle 
akademisyenler bile söze hep Ankara ile başlamak zorunda kalıyor.). Hem neden 
olsun ki! İnsanlar bilim adıyla her türlü yanlışı yapacak ve bizlerde buna hiç bir ses 
çıkarmayacağız… Evet benim anlattıklarım da bir ses çıkarma değil, yalnızca durum 
tespiti. Ama gönül ister ki bilimin içinden de yeter sayıda dürüst, aklı başında insanlar 
çıksın ve bu kepazeliğe bir son versin. Aksi taktirde coğrafyanın tamamen ortadan 
kalktığını da görmüş olacağız.   
 

Metnin başında dediğim gibi “Tanrı coğrafyayı , coğrafyayı sevdiğini 
söyleyen tiranlardan korusun.” Ayrıca üslubun sert olduğunu düşündüğün 
anlaşılıyor. Fakat kesinlikle öyle değil. Senden ricam Cemalettin ŞAHİN’in 
bahsettiğim kitabını mutlaka okuman. Eğer o kitabı okursan benim üslubumun ne 
kadar temiz olduğunu göreceksin… 
 

“Yazında mevcut durum konusunda tüm coğrafya ve coğrafya öğretmenliği 
bölümlerinin analizini yapmamış olman bence bir boşluk yaratmış.” 
Şeklinde haklı bir eleştirin var. Doğru söylüyorsun ama bu bölümü uzmanı olmadığım 
için çok kısa kestim. Bilmediğim ve uzmanı olmadığım konularda ahkam kesmem çok 
doğru olmayacaktı. Ve yine metinde belirtmiş olduğum gibi bu herkesin katkılarıyla 
gelişmesi istenen bir yazı… İsteyen herkes buna ekleme yapabilir ki zaten öyle de 
olmalıdır.  
  

Koçman hocanın şeklini kullanmadaki amaç genel durum değerlendirilmesi 
bölümünde insanların coğrafyanın ne kadar yaygınlaştığını görmesi bakımından iyi 
olacağı düşüncesidir. Bahsettiğin şekilsel bir eleştiri o bakımdan başka bir şey 
söyleyemeyeceğim. Diğer taraftan, bahsettiğin görüşlere katılmıyor değilim. Koçman 
hocanın bunları eklemesindeki maksat sanırım bu bölümlerde de çok sayıda 
“Coğrafyacı” olarak görev yapan kişilerin bulunmasıdır. Doğal olarak hoca akademik 
coğrafyaya bu grupları da dahil etmiştir.  “Bu konu üzerinde biraz kapsamlı düşünmek 
lazım.” Şeklinde bir yaklaşımın var ve ben buna da kesinlikle katılıyorum.  
 
“Sorunlar bölümünde sadece A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Bölümünden bahsetmişsin ve 
bunun nedenini de açıklamışsın ancak bu bence doyurucu değil. Yani diğer 
bölümlerdeki işleyişi tam olarak ortaya koymadan tek bölümün tanımlaması ile sınırlı 
kalmak, karşılaştırma eyleminin önünü tıkayacağı için tek yanlılığa yol açabilir. Ve 
diğer bölümlerdeki sorunları ve kaynaklarını belirtmeden sonuca varmak-çözüm 
yolları öne sürmek de yeterli olmuyor.  
 
Dergi eleştirisinde yaptığın örnekler A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Bölümü’ne ve Ali 
Özçağlar’a bir saldırı niteliği taşıyan durumu açıkça ortaya koyuyor. Ben yazım işleri 
konusunda bilgi sahibi değilim ancak “baş editör” kavramı pek çok dergi de Ege 
Coğrafya Dergisi de dahil kullanılıyor. Yani orda bile yoğun bir kızgınlık ifadesi var. 
Evet haklı olduğun noktalar çok fazla kuşkusuz ama dile getiriş biçimin bence pek bu 
tarz bir yazı için uygun değil. Yani o dergi eleştirisi belki başka bir platformda 
tartışılabilir. “ 
 

Yukarıda senden alarak koyduğum iki paragrafta da beni oldukça şaşırttığını 
belirtmeliyim. Büyük bir grubun içinde yer alan bütün bireyleri tek tek incelemek 
yerine, o grubun içinde yer alan en tipik örneğin incelenmesi hem pratik hem de 



sağlıklı bir yoldur. Kaldı ki 19 bölümü de tek tek ele alıp hepsinin yapısı, işleyişi, 
coğrafya anlayışı, vb konularda açıklamalarda bulunmam mümkün değildi. Zaten iki 
bölüm 1980’lere kadar tek başlarına faaliyet göstermiş ve bütün sakatlıklar bu iki 
bölümden yayılmış. İstanbul’un fazlaca açıklanmamasının nedeni de ne kadar kötü 
durumda olsa da İstanbul coğrafyasının bu kadar aşağı bir düzeye henüz inmemiş 
olmasıdır. Ve ayrıca tekrar tekrar belirttiğim gibi bu büyük pazılın (puzzle) boş 
kısımlarını hep birlikte dolduracağız. Aksi taktirde metnin amacına ulaşması mümkün 
değil. Çözüm yolları ile ilgili açıklamaları aşağıda yapacağım için oraya girmiyorum… 
 

Birincisi Ali ÖZÇAĞLAR hocaya kişisel anlamda hiçbir önyargım yok. Ve 
aslında Ali hocayı insani anlamda çok severim. Ayrıca birilerine saldırmak 
beslendiğim toplusal ve siyasal fikriyatın özüne aykırıdır. Bilimi dürüstçe savunmak 
doğruları da bir o kadar deterministçe savunmayı gerekli kılar. Ülkemiz bilimi uşaklar 
ve dalkavukların yüzünden bu hale düşmüştür. Sen bilim adamıyım diye ortada 
dolaşacaksın, Özçağlar hoca ve benzeri kişileri eleştireceksin, ama her fırsatta yine 
bu tarz kişilerle aynı kulvarda at koşturacaksın. Bunun adına ne denildiğini sen de 
benim kadar iyi bilirsin. Bilimi savunacak hali kalmış bu pespaye kişilerden tanrı 
hepimizi korusun. Ve ben onlardan olmak istemiyorum.  
 

 Baş editör kavramına gelince, kendi dergicilik deneyimlerimi anlatmak 
istemem ama uzun zamandır bu işlerle uğraşmakta olduğumdan emin olabilirsin. Ben 
hiç rastlamamıştım ve ilginçtir kendi kişisel kitaplığımda Ege Coğrafya Dergisi 
bulunmamakta. Ama eğer orada da benzer bir tarz varsa eleştirilerim onları da 
kapsıyor demektir. Bu işin esası şu; Ülkücü teşkilatlanmayı bilirsin, okul reisi-bina 
reisi-kat reisi-sınıf reisi-kapı kolu reisi gibi herkese bir yafta takılır. Böylece herkes 
birbirine bir etiketle hitap etmiş olur. İşte bu durum da tam buna benziyor. “……..2 ana 
bilim dalı başkanı” , “Dr, Yrd. Doç. Dr, Dr.Doç, Dr. Doç. Prof, Dr. Doç. Prof. Ord.” 
Felan filan… Bu nedir yahu. Hangi bilimde hangi ülkede bunlar var bana söyler 
misin? Kim kurtaracak bizi bu riyakarlık yumağından? Doğu Anadolu Fayını bulan 
dünyanın en ünlü tektonikçilerinden olan Esen  ARPAT’ın doktor unvanı bile yok. 
Benim de hocam olan Dr. Lütfi NAZİK bugün coğrafyacıyım diyen kaç tane 
profesörden aşağı kalır bilimsel bakımdan, bu gibi örnekleri çoğaltmak kolay. Yani 
unvanlar yürütmüyor gemiyi ve ben bunların tamamının boş balonlar olduğunu ve 
hepsinin temelde maddiyata dayandığını çok iyi biliyorum. Sen de üniversiteli genç 
bir bilim adamı olarak bu gibi sorunlarla  o kadar çok karşılaşacaksın ki… Keşke her 
şey farklı olsa.      
 

Dergi eleştirisinin başka platformda tartışılabileceğini söylüyorsun. Bence bu 
konuda tartışılacak hiçbir şey yok. Yani bana katıldığını biliyorum yanlış anlama 
sakın. Yani karşındaki seni anlayarak yanlışından dönecek olsa dediğin bir ölçüde 
kabul edilebilir. Ama asla böyle bir şey olmayacaktır. Ve hatta benim yazım ellerine 
geçtiğinde meselenin yalnızca biçimsel yönüne yöneleceklerdir.  
 
 Faize; 

Bu yazıyı gecenin tam üçünde yazmaya başladım. Ve aslında öyle yorgunum 
ki. Ama sana meselenin temel dayanağını anlatmadan uyuyamayacağımdan da öyle 
eminim ki. Konu aslında ülkemizde büyük bir eksiklik olan Coğrafyacıların mesleki 
birliğinin bulunmaması (Çözümün büyük bölümü bunun kurulması ile olacaktır.). Bu 

                                                 
2 Geneli ilgilendirmeyen özel bölümler silinmiştir. 



mesleki birliğin kurulabilmesi için hem çok çabaya hem de çelik gibi sağlıklı beyinlere 
ihtiyaç var. Olayları olguları daha baştan gayrı bilimsel koyan bir yapılanmanın 
geleceği de kapanan kurumlardan farklı olmaz. Bu bakımdan meslek odamızı kurma 
çalışmaları (Ben en başından beri gruba da Tücöp’e de diğer bütün çalışmalara da 
bu amaçla katılıyorum.) çok acilen başlamalı ve bu aşamada sağlıksız hiçbir şeye izin 
verilmemelidir. Metni yazarken de meselenin hep kötü taraflarından almamın sebebi 
endirekt bir empati yaratmaktı. Ve öyle sanıyorum ki o amacına da ulaşacaktır. Kolay 
okunabilirliğinden, felsefi kökenine kadar her şeyi gelecekte oluşması muhtemel 
örgütlülüğümüz doğrultusunda düşünüyor ve yapıyorum. Bu anlamda kendime ve 
ilgilenen herkese önemli görevlerin düştüğünün de farkındayım. Belki broşür olarak 
hazırladığım bu metin şimdilik küçük bir kürekti ama inan ki maksadım hep iyiye 
doğru giden bir geminin içinde olmak. Umarım beni anlamış ve bilimsel kızgınlığımı 
içinde hissetmişsindir. 
 

Bu maili sadece bana attığını söylüyorsun, bunun nedenini anlamadım. Benim 
bu tarz konularda hiçbir çekincem olmaz. Boş küçük burjuva kaygılarımın hepsini 
çöpe attım. Bu nedenle beni her zaman her platformda eleştirebilirsin. Bu nedenle 
eğer izin verirsen bir sonraki cevabında her iki metni de grupla paylaşmak isterim. 
Çünkü; bu yazışmalardan bilgi edinen o kadar çok arkadaş var ki.      

 
 Son olarak ortak çalışma demişsin. Ben kesinlikle bunu kabul ediyorum. Ve bu 
metin de dahil her şeyi tekrar tekrar ele alabileceğimi, değiştirebileceğimi vs vs. 
koşulsuz olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Mesela senin eksik bulduğun 
kısımları her üniversiteden yazı (Kendi gördükleri sorunları ve çözüm önerilerini) 
gönderecek arkadaşlarca tamamlanabilir. Ve daha hepimizin yaratıcılığına kalmış 
yüzlerce şey yapılabilir yeter ki isteyelim.  
 

Birkaç ricam var, o da konunun hep şekilsel yönünün tartışılmasının biraz 
sakıncalı olacağından, konunun içinde geçen kabul etmediğin veya ayrıntı beklediğin 
kısımlar olursa bildirmendir. Çünkü pek çok arkadaşımız bilimi tartışmak istemiyor. 
Bense biraz meselenin bu yönüne bakıyorum. Metnin çok sayıda insan tarafından 
okunması da aslında önemli, senden ricam özellikle okul açıldığında öğrenci 
arkadaşlara bu metinden bahsetmen, mümkünse bir çıktısını alarak ilgililere 
göstermendir.  
 
Çok teşekkür ediyor, yaz akşamlarında esen ılık bir yel gibi kocaman bir selam 
yolluyorum…   
 

D. Doğu ATEŞ 
26.07.2004 

 
 
Sevgili Doğu Ateş, 
Türkiye’de coğrafya eğitiminin sorunları hakkındaki yazınızı okudum. Askere yeni 
gideceğinizi beyan ettiğinize göre, genç bir araştırmacısınız. Bu beni çok sevindirdi. 
Her ne kadar hangi üniversiteden mezun olduğunuzu bilmiyorsam da, yetişmenizde 
emeği geçen (eleştirdikleriniz de dahil) tüm hocalarını kutluyorum. Eleştirilerinizin bir 
çoğuna aynen katılıyorum. Hatta bazı noktalarda eksikleri bile var.  
 



Ancak, bazı noktalarda sizden farklı düşünüyorum. Eğer, eleştirdiğiniz kadar, eleştiri 
de kabul edebilirseniz, bir iki hususa dikkatinizi çekmek isterim. Yazınızda 
eleştirdiğiniz bazı kişi ve kuruluşlar, tam da sizin şikayet ettiğiniz konularda gelişme 
kaydedebilmek için, büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Hatta bu kişilerden bazılarının, 
konu hakkında gereken kamuoyu desteğini sağlayabilmek için ilgili taraflarla 
yazışmalar yaptığını biliyorum. Öte yandan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 
seçimi ve yetiştirilmesi konusunda tespit ettiğiniz sorunları, haklı eleştirilerinizi ve 
hatta önerilerinizi bir çok akademisyen daha önce kaleme almıştır. Bu konuda 
gelişme kaydedebilmek için, halen çalışmalar devam etmektedir.  Özellikle belirtmek 
isterim ki, keskin bir üslupla eleştirdiğiniz bazı kişileri yakından tanımanız durumunda, 
bu kez haklarında methiyeler düzebilirsiniz. Ancak bu durum, söz konusu 
akademisyenin hakkını teslim etmekten başka bir anlam taşımayacaktır. Yine de, 
yazınızı yayımlamadan önce, bir kez daha gözden geçirmenizi öneririm.  
 
Sevgi ve selamlarımla....  

 
Doç. Dr. Ali Uzun 

 
Sayın Durmuş Doğu Ateş, 
        Coğrafya'nın sorunları... gibi konuları içeren ilgi yazınızı  okudum.Görüşlerinizin 
bir kısmına katılmamak elde değil. Sizi kutluyorum.  
        Ancak, Atatürk Üniversitesi Coğrafyacıları ve bu arada şahsıma  yönelttiğiniz 
eleştirilerin, özellikle "fiziki coğrafya ile ilgili  fikirleri" bilgi eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bölümün kurucuları Beşeri coğrafyacılar olmakla birlikte 
(Merhum Tarkan hoca ve Sözer), farklı tarihlerde, bugün bir kısmı Türk  Coğrafyasına  
damgasını vurmuş fiziki coğrafyacılar da alınmıştır. ancak bunların  önemli  bir kısmı, 
bölge iklim koşulları ve başka sosyal nedenlerle  üniversitemizden  ayrılmışlardır. 
       Sırayla ifade edecek olursak;  
Prof.Dr. Ahmet Acar (Çukurova Üniv),  
Prof.Dr.İbrahim Atalay (Önce Ege daha sonra Dokuz Eylül Üniv), 
Prof Ahmet Nişancı (Ondokuz MAyıs Üniv),  
Prof.Dr. Asaf KOçman (Ege Üniv),  
Doç.Dr.Ergün Dayan (S.Demirel Üniv), 
Y.Doç.Dr. Özer Yılmaz (Kocatepe Üniv-1979'da bölüme alınmıştı), 
Doç.Dr. Sencar Sayhan, Doç.Dr. Hayriye Sayhan (Kırşehir eğt  Fak),  
Doç.Dr. Meral Avcı, Doç.Dr. Sedat Avcı (İst. Üniv),  
Prof. Dr. Nuriye Garipağaoğlu (MArmara Üniv),  
Doç.Dr. Ali Uzun, Y.Doç.Dr. Sabahat Uzun Ondokuz MAyıs Üniv),  
Y.Doç.Dr. Mustafa Girgin (Muğla Üniv) coğrafyacıları  
hatırlanabilir.Bunlardan ilk üç öğretim üyesi hariç diğerlerinin hepsi  benim  imzamla 
alınmıştır. Böyle bir öğretim üyesi niçin fiziki coğrafyadan  haz almasın ? 
        Sevgili Ateş; bir bölümden on iki yıl içinde 15  fiziki   coğrafyacı  öğretim üyesi 
ayrılırsa bu üniversitede fiziki coğrafyanın çökme  sorumluluğu niçin bana ait olsun ! 
<Görüyorsunuz ya sebep, Fiziki coğrafyadan  hoşlanıp hoşlanmamak değil. 
       Ben, Fiziki coğrafyayı coğrafya ilminin omurgası, Beşeri  coğrafyayı ise coğrafya 
ilminin odak noktası sayan bir coğrafyacıyım. 
       Selamlar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

       Prof.Dr. Hayati Doğanay 



 
“Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve  Bu Sorunların 
Çözüm Yolları” adlı makalesi nedeniyle Doğu Ateş’i içten tebrik ederim. Doğu ile 
aynı dönemlerde okuduğumuzdan ötürü sürekli rahatsızlık duyduğum problemleri ve 
olası çıkış yollarını iyi gösterdiğini düşünmekteyim. 
 
 Akdeniz memleketlerinde yaşayan insanların paylaştığı ortak karaktere paralel 
olarak, bizde de tavırlar genelde fevri ve düşüncesizcedir. Birden parlama, yıkıp 
yıkma şeklinde gelişen bu fevrilik, uzun vadeli planları, kümülatif işleyişi devre dışı 
bırakarak ‘bir adım ileri, iki adım geri’ atılmasına sebep olur. Doğu’nun makalesinde, 
kendisinin de kabul ettiği üzere, birçok eksik, ve hatta hata olabilmesine rağmen ben 
bu girişime şapka çıkarıyor, yine tebrik ediyorum. Neden? Çünkü, uzun yıllar 
boyunca, bencilce duygularla hiçbir soysuzluğa ses çıkarmayan yetkili kişilikler ve 
kurumlar, tarihsel eleştiri ve çözüm yolları bağlamında özeleştiri geleneğini öylesine 
baltaladılar ki, biz bu dönemeçte takılıp kaldık. Doğu’nun makalesi bu yüzden bir 
milattır. Ve ben, böylesine bilimsel bir özeleştiri-eleştiri kültürünün birkaç aydınlık ve 
cesur insanın kararlılığı ve özgeciliği sayesinde yeşermeye başladığını görüyorsam, 
bu bana gelecek açısından umut verir. Netice olarak, bu makale ‘Coğrafi’ Pandora 
kutusundan çıkan en son şeydir: Umut. 
 Bu girişe paralel olarak, coğrafya alanında yaşanacak aydınlanmanın 
yaygınlaşması ve hatta bunun temel bir Rönesans motifine dönüşmesi ihtimali 
karşısında, bu tip yazıların artmasını, gelişmesini ve nihayetinde mükemmelleşmesini 
beklemek inandırıcılıktan uzak olmayabilir. Bu yaklaşım bize iki temel eleştiri 
noktasında dikkatli olmamızı da salık verir kanaatindeyim: 

1-       Makalenin yetersizliği 
2-       Makalenin tek taraflı olup, bir kurum özelinde (A.Ü) yapılmış olması. 

Bu iki noktadan üretilecek eleştiriler Akdeniz budalalılığından başka bir işe yaramaz. 
Çünkü, hangi uğraşla meşgul olursak olalım şunu anlamak zorundayız ki, eksiklikler 
ve zaaflar, birbirini yok etmeden üzerine binen çalışmalarla kapanır ve bir gelenek-
kültür-altyapı oluşturur. Ben eminim ki, sorumlu, bireysellikten uzak, kendini ortak 
paydadaki altyapı oluşumuna vermiş kişilerle değişik kurumların analizi, 
yetersizliklerin giderilmesiyle vb. “başlangıç sendromları” ndan kaçınmak mümkün 
olacaktır. 
 

�      Makale, coğrafyanın geçmişini analiz etmek için yeterli bibliyografyaya sahiptir ve 
yazıdan anlaşıldığı kadarıyla bunlar iyi okunmuş ve üzerinde düşünülerek fikir 
edinilmiştir. 

�      Makalede, yukarda değindiğim gibi, yer yer A.Ü özeline girilmesi doğaldır ve ayrıca 
yararlıdır da. Çünkü, yazar A.Ü mezunudur ve en iyi bildiği kurum da odur; aksini 
yapması etik sorunlar oluşturabilirdi. Teknik açıdan bakarsak, orası onun uzmanlık 
alanıdır. Ayrıca, yakın geçmişe kadar A.Ü, coğrafya alanın da en iyilerindendi. Böyle 
bir kurumdaki olağanüstü çöküşün irdelenmesi, nedenlerinin ortaya konması, genelin 
bir prototipi olabileceğinden sadece A.Ü’deki durum bile tüm makale boyunca baz 
alınabilirdi. Öte yandan, A.Ü coğrafyadaki çöküşe paralel olarak orada çok komik 
olaylar yaşanmaktadır. Ben kendi adıma oraya bir mizah okulu olarak bakıyorum. 
Sizce, yazara şu harikulade sözleri söyleten hangi etkidir? 
……………………………………………….Mizah olmasın? 



�      Ben kişisel olarak, yapılan eleştirilerde kişi isminin uygarca kullanılması 
taraftarıyım. Bu ifşa tarzı sosyal utanma duygusunu güçlendirerek, o kişi üzerinde 
kontrolden otokontrole giden bir sürecin de başlangıcı olacaktır kanaatindeyim. 
Örneğin, yazarın makalede bahsettiği 
üzere,…………………………………………………. Tabi, bu gibi üstü kapalı olarak 
geçen kişilerin hepsini burada açıklamak mümkün değildir; zaten amacım bu yönde 
değil. Tüm modern hukukta olduğu gibi suç, ayıp ve bilimum ahlaki zayıflıklar kişiye 
münhasırdır ve bunun açıklanmaması kişiyi o sorumluluktan kurtararak güçlenmesini 
ve bir heyulaya dönüşmesinin yollarını açar. Örnek: Türkiye’deki hortumcular 
kimlerdir? Çok az kişi buna net cevap verebilir. Yapılan uygunsuzlukların 
kişiselleşmemesi buna katkıda bulunmuşçasına bir kabahati de beraberinde 
getirebilir. 

�      Yazarın yaptığı coğrafyanın tarihsel analizi gayet aydınlatıcıdır. Ve güçlü bir 
objektivist üslup hemen ayırt edilmektedir. Bu tarihi, grafik olarak okuyabilirsek eğer, 
karşımıza zikzaklı bir profil çıkar. Bu profilin en dikkat çekici özelliği de ’80 
sonrasındaki sürekli iniştir. Ancak, Ege Üniversitesi’deki konsantre kadronun bunun 
dışında tutulması gerektiğini belirtmeliyim. Şimdi soruna yaklaşalım: Bunun anlamı 
nedir? Aslında, bir bilim alanındaki gelişmeler ve genel durum ile o ülkenin ya da 
medeniyetin içerisinde bulunduğu tinsel ve tinsel olmayan durum birbiriyle direkt 
olarak bağlantılıdır. Genel olarak söylenirse, ahlaki ve kültürel yozlaşma yaşayıp, 
maddi olarak da erime sürecinde olan bir toplumsal makine içersindeki tüm 
donanımların işlevlerini yerine getiremeyeceği, bundan nasibini alacağı bir gerçek. 
Yani sorunun, yazarın konunun özünden uzaklaşmamak maksadı ile deşmediği temel 
sebebi budur. Peki, bu durumlarda dahi kendini koruyabilen ve kaliteli işler yapabilen 
kurumlar-kişilikler yok mudur? Vardır. Bu ise, bir altın terim sayesinde 
gerçekleşmektedir: JENERASYON. Tarihin bir noktasında birbirine kenetlenen 
gerçekten kaliteli kişilerin rastlantıyla da olsa bir araya gelmeleri ve azmetmeleri, 
genel tablo ne kadar kirli olursa olsun başarı kapılarını açmalarını 
engelleyememektedir. O halde, toparlamak gerekirse şu iki noktanın altını çizmek 
gerekecektir: 

1-       Ülkedeki maddi ve manevi erime sürecinin kapanıp, sürecin üretkenlik ve 
akılcılığa-modernizme yönelmesi ile birlikte genel bir iyileşme olacağı ve bunun 
coğrafyaya da yansıyacağı beklentisi 

2-       Kaliteli, zaafsız, kendini işine adayabilen ve bundan ruhsal tatmin sağlayabilen 
küçük gruplar, yani jenerasyonlarla ile genel tablonun engellerini aşmak. 
 

�        Yazarın düşüncesi, anladığım kadarıyla ikincisi üzerinde yoğunlaşmaktadır, ki 
benim düşüncem de odur. Bu bağlamda mesleki örgütlenme bir çıkış yolu olabilir. 
Yalnız burada da birkaç noktayı aydınlatmak gerekiyor. Kısaca şöyle: Aydınlanma ve 
ilerleme bakımından toplu kurtuluş gerçek dışı bir durumdur. Kurtuluş bireysel ya da 
kadrosaldır. Bu bakımdan, bu işe gönül vermiş birkaç kişinin başını çekeceği yönetsel 
kuvvet, camianın genel düzeyde kalan desteğiyle işe yarar sonuçlar verebilir. Her 
dönemde yeterli desteği bulamamaktan yaşanan sıkıntılar olur ve bu o işe baş 
koymuş kişiler tarafından aşıldığında ekol haline gelebilir ve ekol, iyi jenerasyonlarla 
desteklendiği sürece varlığını korur; tersinde sönüp gider. Örgütlenme meselesini 
buradan okumanın ve ele almanın daha akılcı olduğu inancındayım. 

�        Sokrates-Erasmus programı bağlamında Avrupa ülkelerindeki üniversitelerle 
müfredat uyumunu gerçekleştireceğimizden ötürü, coğrafya alanında yeni bir 



müfredat gereksinimi yoktur. Çünkü, bu anlaşmalara göre, European Credit Transfer 
System (ECTS) müfredat bakımından asgari müşterekleri sağlıyor ve Avrupa çapında 
öğrenci, öğretim mübadelesi ilkesince, öğrenci (ya da öğretim üyesi) istediği sınıfı 3 
aydan az, 12 aydan fazla olmamak üzere istediği ülkede okuyabiliyor. Bunun 
gerektirdiği müfredat uyumu önümüzdeki birkaç yılda tamamlanacağa benziyor; zira, 
büyük üniversiteler bu programa dahil olmuş durumda. Şu an pilot uygulamalar 
gerçekleşmektedir.  

�        Asistan alımlarının merkezi atama yoluyla yapılması bu durumdakinde benzer 
sorunlar yaratacaktır. Son derece karşıyım. Şu anda ahbap-çavuş-hemşeri-akrabalık-
yalakalık ilişkilerinin olduğu bir gerçek. Ancak, hocanın istediği elemanı 4 ila 6 yıl 
boyunca tanıması,  bunun sonucunda ve belki de bu süreçte yönlendirmesi mümkün 
iken alakasız insanlar sırf merkezi bir sınavda daha yüksek puan aldı diye böyle bir 
tanıma-bilme-yönlendirme sürecinin önüne geçerek ziyana sebep olacaktır. Burada, 
seçimlerin liyakat esasına dayanan şeffaf bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi en iyi 
çözüm. 
 
Tartışma ve fikir önerilerinin devamını dileyerek, teşekkür ediyorum. 
 

Erdem BEKAROĞLU 

Sayın Doğu Ateş bey, 

coğrafya yüksek öğretimi ile ilgili çalışmanızı DTCF -CB. den yeni mezun olan 
yeğenim aracılığı ile okuma fırsatım oldu.DTCF-CB. 1992 mezunu bir öğretmen 
olarak size büyük çoğunlukla katılıyorum. 

Öğrenim yıllarımda bazı şeylerin farkına varmış olmama ve farkına vardıklarımı 
Prof.ERDOĞAN AKKAN'la tartışma cesaretini göstermeme rağmen durumun daha 
da vahim olduğunu akvaryumun dışına çıktığımda gördüm. (E.AKKAN  bölümün en 
karizmatik ve otoriter hocasıydı) 

Coğrafya biliminin yarısını öğretmenlik sırasında öğrendim ve DTCF den mezun olan 
herkesin aynı şeyleri yaşadığına kesinlikle eminim.Ancak biliyorum ki bu eleştiriyi 
bölüme yönelttiğimde; "burası eğitim fakültesi değil"savsatası ile 
karşılaşacağım.Zaten ben de coğrafya öğretmenliğinden bahsetmiyorum,coğrafya 
biliminden bahsediyorum. 

Neyse ki bu bilime olan ilgim beni öğrenmeye ve bu bilimi öğrencilere de sevdirmeye 
yöneltti.Şu anda çok başarılı bir Anadolu lisesinde çalışıyorum ve emin olun DTCF 
den daha modern ve güncel bilgileri öğrencilerime aktarıyorum.Örneğin ben uydu 
fotoğraflarını okumayı kendi kendime öğrendim.Bizim dönemimizde hava fotoğrafları 
dersi yüksek lisansta vardı.Şimdi lisans programına alınmış ancak ders tam  bir 
komedi örneği. Bir yıl boyunca bu dersi alan öğrenciler hava fotoğraflarındaki renkleri 
analiz edemiyor,dahası hiç bilmiyorlar.!Kaldı ki günümüzde hava fotoğrafı coğrafya 
için her şey demek.(uydu fotoları dahil). 

Bir coğrafya öğretmeni için birincil pusula coğrafya bölümleri olmalıyken 
bölümlerimizin web sayfaları liselerin amatör web sayfalarından daha kötü.Arama 



motorlarına coğrafya yazdığınızda herhangi bir coğr.bölümünün sayfasını 
göremezsiniz.Ben ders hazırlarken tamamıyla amerikan üniversitelerinin web 
sayfalarından yararlanıyorum,mükemmel sayfalar var.Bu sayede ingilizcem de 
oldukça ilerledi! 

Yukarıda yazdıklarıma bildiğiniz gibi binlerce örnek eklenebilir.  

Ancak,sizin de belirttiğiniz gibi ÖSS de" S " yerine, mutlaka "TM" puan türü ile 
öğrenci alınmalı.Ayrıca liselerde fen bölümlerinde de coğrafya dersleri 
okutulmalı.Avrupa Birliğinin kapısında olan ülkemizin insanları örneğin Avrupa 
coğrafyası okumalı.Çevre ve insan dersi zorunlu ders olmalı.(coğrafya bölümlerinin 
ekoloji konusundaki umursamazlığı ayrı bir facia!) 

Sayın D.Ateş bey ,2 yıl önce DTCF. coğr.bölümüne bir mail gönderdim .Oldukça sert 
ifadelerle yazdığım bu mailde sizin,benim ve birçok coğrafyacının tartıştığı konuları 
aynen ilettim ve iletiye "bu maillere bakan sayın arkadaşım,biliyorum ki bu maili ilgili 
kişilere iletemeyeceksin,çünkü orası bilim üretilen şeffaf bir bilim yuvası 
değil,kokuşmuş bir coğrafya çiftliği" ifadelerini kullanmıştım.Sizin çalışmanız elime 
geçince benim gibi düşünen insanların olduğunu görmek beni sevindirdi. 

Sizin de tespit ettiğiniz gibi fildişi kulelerinde oturan bu coğrafya ağalarının kendi 
kendilerine birşeyleri düzeltmelerini beklemek oldukça safdillik olur.Bu nedenle bütün 
bu eleştirileri organize ederek bölümler üzerinde bir baskı oluşturmak mutlak bir 
zorunluluk olmuştur. 

Bu amaçla yapılacak bütün girişimlere destek olmaya hazır olduğumu belirtir 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

ERCAN ALTUNDAĞ 

MERSİN 

Son Sözümüz Hiç Olmadı Olmayacak! 

Yukarıda görmüş olduğunuz metinler Türkiye’de Coğrafya Öğretimini ele alan 
yazımıza cevap olarak çeşitli çevrelerden gönderilmiş belgelerdir. Toplumsal 
hafızamızın zayıflığı nedeniyle bunları toplu halde saklamak ve gelecekte 
coğrafyacılarla paylaşmak maksadıyla arşivledim. Her birine ayrı ayrı cevaplar 
yazmak yerine genel bir cevaplama yerinde olacaktır. 

Anlaşılacağı üzere ülkemizde bilim adamı olarak gezenler olguları üzerlerine pek 
alınmamaktadırlar. Bu noktada Hayati DOĞANAY hocanın haklı bir serzenişi var. 
Herkes Erzurum’dan kısa zamanda ayrılıyorsa suçlusu ben miyim diye. Kendisine en 
azından bahsedilen eleştirileri cevaplama erdemini göstermiş olduğu için teşekkür 
ederim. Ancak yine metin içinde geçenler birer olgudur ve tarihsel planda doğrulukları 
vardır. Yani orada da söylediğim gibi bazı şeyleri yalnız somut durumdan değil, çeşitli 
yayınlarda üzeri örtülerek ortaya konulan fikirlerden yola çıkarak açıkladık ve zaten 
metnin içinde de hangi fikriyatın hangi kaynaktan alındığı açıkça mevcut.  



Eleştirilerin tek merkeze odaklanması çok büyük bir problemmiş gibi algılanmasının 
sebebi ise kimsenin doğruları olanca netliği ile açığa vurmaya cesaret edememesidir. 
Ki pek çok insan açıkça ekmek kaygısı, gelecek kaygısı taşıdıkları için metindeki 
görüşlere katılsalar da bunu kamuoyu önünde dile getiremeyeceklerini belirtmişlerdir. 
Bu noktada da metin cevabını bütün somutluğuyla veriyor “İşte öğretim üyelerimizi 
bu şartlar altında düşük ücret ve amir baskısı altında çalışmaya zorlayan YÖK 
sistemi, 80 sonrasında kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, mülayim ve bir 
o kadar da bilimi savunmaktan aciz, öğretim üyeleri zümresinin oluşmasını 
sağlamıştır.” Bize böyle bir medyumluk yaptıran şey neydi acaba? Bu bile bir 
tartışma ve ayrıca bir kitapçık konusudur.  
 
Farz edelim ki eleştirileri genelleştirdik ve prototip bir noktadan ziyade (Ankara 
Üniversitesinden) ülke genelinde her yeri açıklamaya, çalıştık  sizce bunu 
yapabilecek kadar geniş bir çerçeveye sahip kaç kişi vardır. Ya da bir metin kaleme 
almanın ana şartı bu mudur? Ayrıca metinin başından sonuna kadar hayatımda en 
değer verdiğim insan olan Oğuz EROL’dan kendi tez danışmanıma kadar herkes var. 
Bu nasıl bir tek merkezliliktir?  
 
“Eğer eleştirileri üzerinize alınacak kadar bilimsel ahlakınız gelişmemişse hiç kimse 
size bir şey söyleyemez.”  
 
Müstevlilerin hiçbirinden cevap gelmemesi bu anlamda şahsım için şaşırtıcı değil ki 
zaten öngörülerimiz bunu kanıtlar niteliktedir. Mesele muhatap alınmama olarak 
nitelenmemelidir. Eğer gerçekten bilim adamıysanız en küçük eleştiri dahi 
cevaplanmalıdır. Buraya ayrı ayrı koymasak da yazılan her maile cevabı ulaştırılmış, 
gelen en sert eleştiriler dahi üslubumuzu bozmadan ve küçük burjuva gururumuzu 
kırmadan yanıtlanmıştır. Mesela metnimize Ankara da her gün atıf yapıldığını 
şahsımıza da zaman zaman hakarete varan yakıştırmalar yapıldığını bilmekteyiz. 
Olsun varsın, herkes kendi bilimsel niteliğini sürekli ortaya koymuyor mu zaten?  
 
Meseleler bilip bilmemekle de ilgili değildir. Eğer her şey bilmekle çözümlenseydi 
Türk Coğrafya Kurumunun da kendi talebi nedeniyle hazırlanan bu metne bir cevap 
yazması veya bu konularda girişimlerde bulunması gerekirdi. Demek oluyor ki 
TCK’da hala kendisini yok eden, kapatılmasına neden olan, tarihin tozlu raflarına 
kaldıran köhnemiş zihniyetlerden pek kurtaramamış. Hiç kimse kendini kurumların 
yerine koymasın. Nasılsa herkes bir gün o kurumlardan ayrılacak veya ayrılmak 
zorunda bırakılacak-kendilerinden öncekilerin başına gelenler gibi-. Bahsettiğimiz 
kafa yapısı ancak TCK tekrar kapandığında insanların gündemine gelebilir. Biz 
önceden sözümüzü söyleyelim (nokta niyetine). 
 
Benim için doyurucu olmasa da bir tartışmanın sonuçlarını değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Ne kadar örtülmeye çalışılsa da perde yırtılmıştır artık hem de hiç 
kapatılamayacak ölçüde… Zamanla başkaları, başkaları belki benzer konuları tekrar 
tekrar dile getirecek, sonuçlar almaya çalışacak. Yalnız cenazelerde bir araya gelen 
bir bilim cemaatinin yaşamda  da bir araya gelmesini sağlayacak adımlar atılacaktır.  
 
Ne olursa olsun son sözü hep bilim söyleyecek!   
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