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geçiren tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Abdullah Karaer’e, kitap 
kapak tasarımını gerçekleştiren Sabah Fotoğrafçılık San. Ltd. Şti. 
sahibi Mithat Erigüç’e ve kitabın baskısını titizlikle hazırlayan 
Medisan Yayınevi sahibi Veteriner Hekim Fahri Durmaz’a teşek-
kürü bir borç bilirim.
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Önsöz
Değerli okuyucu, kitabın ilk baskısında ülkede olduğu gibi üniversitelerde de 
büyük değişimlerin, hatta başkalaşımların (metamorfoz) yaşandığı 1980 son-
rası Türkiye’sinde, 2008’e kadar olan dönemde üniversite ve ülke gerçeklerine 
ait makaleler, yazılar ve farklı platformlarda söyleşiler yer almıştı... Kitabın 1. 
Baskısı tükendiğinden ve 2008’den sonra geçen 7 yıllık süreçte üniversite ve 
ülkedeki hızlı değişimlere ait makalelerle birlikte, aile içi bağlarını, yakınlaş-
mayı arttıracak yazılar da ilave edilerek kitabın 2. Baskısı gerçekleştirilmiştir.

İlk baskıda önsöz yazımının zorluğunu“…belki kitabı bitirmek gibi bir 
sona gelmiş olmanın vermiş olduğu burukluk, belki de yeni dünyaya gelen 
bir bebeğin istikbal endişesine benzer bir bekleyişin de rol oynayabileceği-
ni…” ifade etmiş… Ve her şeyin olduğu gibi ilk kitabımın da bir başlangıcı 
ve bir sonu olacağını belirtip, “... öyle ümit ediyorum ki; bundan sonra ikinci, 
üçüncü ve diğerleri takip edecektir…” cümleleri ile teselli aramış, aradığım 
teselliyi, 2011 yılında “Dünya Veteriner Hekimlik Yılı” ve “Türkiye Mehmet 
Akif ERSOY yılına” ithaf ettiğim, 2000 yılından beri her yıl fakültem öğren-
cileri arasında düzenlediğim kompozisyon yarışmalarından derlediğim maka-
lelerden oluşan “Düşünenlerin Düşündürdükleri” adlı kitabımı yayımlayarak 
buldum. İçinde yaşadığımız yıl olan 2015’de de elinizdeki kitap “Pencerem-
den Üniversite Gerçekleri ve Ülkem” in ikinci baskısı ile tesellimi katlamış 
durumdayım. Tüm bunlar için ALLAH’A şükrediyorum. 

Hayatımın bundan sonrasında da en önemli hedeflerinden birinin yazmak 
olduğunu belirtmek isterim. Çünkü yazmak, kitlelere ve özellikle yarınlara 
ulaşmak, fikirleri bugün olduğu gibi yarınlarla da paylaşmaktır!… Çünkü 
yazmak Hz Mevlana’nın ifade ettiği gibi okumanın, düşünmenin konsantre 
ürünü olup, daha da önemlisi kimliğini tanımlamanın, kendin olmanın, kendi-
ni tanımanın en önemli yoludur!… Çünkü yazmak yaşamı, yaşananları tanı-
manın, tarif etmenin, yani kâinatın kimliğini tanımlamanın da en önemli yo-
ludur!… Sözün özü yazmak yaşadığını anlamak, anlayarak yaşamak, yaşamı 
anlamlandırmaktır!... 

Kitabımın ikinci baskısı dört bölüm içermektedir. İlk bölüm üniversitem-
de makaleler arasından birkaç örnek vermek gerekirse; Türkçeyi en anlamlı 
ve en güzel kullanan Yunus Emre’nin “İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmek-
tir…”de, günümüzde ki ilim-bilim insanlarının, yani bizlerin ilim ve bilim an-
layışının ne olduğu, yine Hazreti Mevlana’nın “İnsanın gözü neyi görüyorsa 
değeri o kadardır” sözünden yola çıkarak akademik görmenin körlük nokta-
sında olduğunu, “Bilime hizmet etmek; Bilimin hizmetkarı olmak!..” ve “Ultra 
Emeklilik!” de yine akademik camianın ilim-bilim anlayışının hangi noktalar-
da olduğunu, “Nasihat ve Vasiyet” de bir akademisyenin bilim yolunda neler 
yapması gerektiğini nasihat tadında vasiyetimi ve daha onlarca üniversite ile 
ilgili YÖK’le, TÜBİTAK’la ilgili yazılar bulabilirsiniz.
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İkinci bölüm ülkemde “Birliktelikten Bireyselliğe” de millet olarak nasıl 
çözüldüğümüzü, “Tüketirken Tükenmek’te”, “..Ve onlar Geldiğinde”, “Böl, 
Parçala, Yönet” te, “Google Yahoo Bilginleri”nde, “Matruşka”da, emperya-
lizmin, kapitalizmin gücünü, “Geleceğe Geleceğin Teslimi”nde ve “Söz Konu-
su Menfaatse Gerisi Teferruattır”da gelecek endişesi, “Çöposfer”de, “Sudan 
Şeyler ”de ve “İlişkiler” de çevre sorunlarını ve daha onlarcasında farklı top-
lumsal sorunların ele alındığı makaleleri bulabilirsiniz.

Mesleğimi ilgilendiren makalelerin bulunduğu üçüncü bölümde “Kendini 
Arayan Meslek Veteriner Hekimlik” te, “Tek Tıp Tek Sağlık ”ta mesleğimizin 
ayaklar altındaki yerini, “Kayıp Yıl 2011”de mesleğe ve Mehmet Akif’e iha-
neti, “Parazitolojide Neredeyiz?” de hiçbir yerde olmadığımızı, “Kime Hizmet 
Ediyoruz” da ilaç firmalarının gücünü ve daha nicelerini bu bölümde görebi-
lirsiniz. 

Dördüncü bölüm basından seçtiklerimde ise önemli köşe yazarlarının 
hakkımda çıkan makaleleri ile söyleşi örneklerini bulabilirsiniz.

Bütünü olarak kitapta ülkemiz adına birlikteliğin, bilimselliğin önemi ve 
bilhassa gelişmiş ülkeler tarafından nasıl bilimsel bağımlı hale getirilip, onla-
rın “Pazarı” olduğumuzu, bundan kurtulmanın yollarını ve her alanda olduğu 
gibi bilimsellikte de bağımsızlığın ülke için önemini vurgulamak istedim…

Umarım ikinci baskı kitabımın içeriği beğeninizi kazanır; her türlü olum-
lu, olumsuz kritik ve tenkitlerinize açık olduğumu bilmenizi isterim. Özellikle 
olumsuz yorum ve tenkitlerinizi adresime yazılı veya sözlü olarak bildirirse-
niz çok sevineceğimi önemle belirtirim….

Kitabımı ailem; başta çok sevdiğim, her dakika rahmet, minnet ve şük-
ranla andığım Babam Abdullah KARAER ve Annem Kamile KARAER ol-
mak üzere, her zaman her konuda kalbiyle, gönlüyle yakın desteğini, teşvikini 
gördüğüm, beni hiç yalnız bırakmayan, karşılık beklemeden iyilik yapma ve 
iyilik düşünmenin emsalsiz örneği sevgili eşim Neriman KARAER ile yine 
aile bütünlüğünün sağlanmasında hiçbir zorluk çıkarmayan, çocukluklarından 
beri sorumluluklarının bilincinde ve bizleri hiç üzmemiş olan, sevgi dolu yü-
rekli oğullarım Doç. Dr. Abdullah KARAER ve Dr. Kadri KARAER’ e, sev-
gili eşleri ve benim de pırıl pırıl kalpli sevgili kızlarım Dr. Işıl KARAER ve 
Dr. Derya KARAER’ e, her biri ALLAH’IN dünyada bize bahşettiği en güzel, 
en değerli hediyesi torunlarım şimdilik Deniz, Yağmur ve Nida’ya zevkle, 
heyecanla, gururla ithaf ederim…

Kasım 2015
Saygılarımla…

Prof. Dr. Kadri Zafer KARAER
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“Bilime Hizmet Et; Bilimin Hizmetkârı Ol !...”
“Bilime Hizmet Etmek; Bilimin Hizmetkârı Olmak!” kavramını sağlık ala-
nında lisansüstü eğitimle ilgili tanıtım broşürü hazırlamam esnasında ilke ola-
rak düşünmüş ve broşürde tek ilke olarak yer vermiştim. Bu kavram gayet 
anlaşılır olmasına rağmen bazı okuyuculardan bu konuda açıklayıcı bir yazı 
yazmamla ilgili talepler alınca, konunun gerçekten önemli olduğunu, bugüne 
kadar bununla ilgili bir yazı ve düşünce paylaşımının olmadığını gördüm ve 
bu konuda yazmaya karar verdim. 

Evet! “Bilime Hizmet Etmek; Bilimin Hizmetkârı Olmak!” kavramı sa-
dece sağlık alanında değil bilinen tüm bilim alanlarında ve yine sadece lisan-
süstü değil lisans eğitimin de de geçerli bir özdeyiş olması gerektiğini dü-
şünmekteyim. Özdeyiştir diyorum; çünkü yaklaşık 40 yıllık akademisyenlik 
hayatım da edinmiş olduğum tüm tecrübelerimin en önemli özü, en önemli 
çıktısı veya hayatımın sözü olarak bu kavramı ilan edebilirim. Bu kavram her 
bilim insanının ilkesi olmalı, her akademisyenin ve lisans, lisansüstü öğren-
cilerinin vazifesi olmalı, çünkü bilim hayatta hizmete en layık ve hizmetkâr 
olunabilecek en üst dereceli makamdır. Çünkü bilim her şeyden önce hayattır, 
çünkü bilim havadır, sudur, topraktır, çünkü bilim insandır, bitkidir, hayvan-
dır, çünkü bilim dünyadır, uzaydır, evrendir=kainattır. Çünkü bilim elektriktir, 
elektroniktir, bilgisayardır, biyo-nano teknolojidir, çünkü bilim tıptır, mühen-
disliktir, astronomidir, biyolojidir, çünkü bilim felsefedir, ilahiyattır, edebiyat-
tır, sanattır, çünkü bilim kimyadır, fiziktir, tarihtir, coğrafyadır, matematiktir 
ve de daha niceleridir… Evet! Sözün özü bilim olmasa yukarıda çünkülerle 
ifade edilen veya unutulanların hiçbirisi olmazdı, benliğimiz de, kimliğimiz 
de olmazdı; sonuçta dünya, dünya olmazdı; biz, biz olmazdık!… 

Bu yüzden bilimi kalıplara sokup tarif etmek imkânsızdır. Türk Dil Kuru-
mu sözlüğünde ki tarifte de bu durum görülmektedir; Türk Dil Kurumu sözlü-
ğünde “Bilim”: “Kâinatın=Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak 
seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalı-
şan düzenli bilgi” veya “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yön-
temli ve dizgesel bilgi” ya da “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, 
belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.” şeklin-
de 3 farklı anlamda tarif edilmeye çalışılmış, ancak yapılan 3 değişik tanım-
lamanın 3’ü de bilimi doyurucu manada tarif edememektedir, etmemektedir. 
Elbette bilim ile uğraşan bir kişi bu tanımları, tarifleri yeterli bulmayacaktır, 
bunu söylemeye bile gerek yoktur. Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını 
yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır.

Bilimi bir yol olarak kabul edersek; bilim yoluna giriş genellikle doğayı 
tanımak ve doğaya egemen olmak içindir; ancak esasta insanlığa egemen ol-
maktır. Bunun için bu yola girenin Yunus Emre’nin “İlim, ilim bilmektir; İlim 
kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen; Ya nice okumaktır” mısralarını ha-
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tırlayarak önce kendini tanıması gerekliliği unutulmamalıdır. Herkes bu yola 
girebilir, ancak yolda uzun soluklu devam etmesi kendini tanımadan geçer. 
Çünkü bilim yolunda seçilen hedefe gidiş genellikle çok uzun, zaman zaman 
çetin ve sarp olup, birçok engellerle ve bilinmeyenlerle doludur. Bu yüzden 
bilim yolunda sabır, sebat, sadakat, sevgi ve saygıya ve de tabii ki bilgiye ih-
tiyaç vardır. Yolun her mili, hatta nano metresi bu bileşkelerle uzun zamanda 
kat edilir. Çoğu kez bir insanın ömrü bile yetmez. Mutlak surette refakatçileri, 
takım arkadaşları, yol arkadaşları olmalıdır. İşte bu yola girenin tüm bunları 
bilmesi gerekir!..

 Bilim yolunda yolculuğun devamlılığı esas olup, kesintiye uğramaması 
gerekir. Bunun için gerekli olan enerji kaynağı, ya da kullanılan yakıt bilgi-
dir. Bilginin rezervi, kaynağı, ocağı ise beyindir. Bilgide beyinin düşünme 
ürünüdür. Tabii ki ilerlenen yolda alınan her mesafede düşünme yeteneği ge-
lişir, böylece bilgi rezervleri artar, zenginleşir. İşte burada dünyanın enerji 
kaynakları olarak bilinen maden, doğal gaz veya petrol ürünleri kullanıldıkça 
rezervler azaldığı halde, bilgi kullanıldıkça rezervler artar. Görüldüğü gibi di-
ğer hasletlerle birlikte bilgi düşünmeyi; düşünme de bilgiyi arttırır. Böylece 
bilgi ve düşünme birbirini tetikleyerek içsel bir döngü ve dinamizm halinde 
bir dinamo gibi bilim yolunda kendi enerjisini oluşturur. Dışarıdan tek takviye 
ise özellikle bilim yolunun başlangıç aşamasında olmak üzere ve ilerleyen her 
aşamada aynı yolun yolcusu diğer bilim insanları tarafından ortaya konmuş 
mevcut bilgilerdir. Bu da düşünce zenginliğini, icabında farklılığını dolayı-
sıyla bilgiyi arttıran hedefe ulaşmada kolaylık sağlayan önemli etmenlerden 
biridir. 

Bilim yolunda hedefe giderken elde edilen tüm bu bilgiler bir araya ge-
tirilerek, ya da birbiri ile karşılaştırılarak hedef için bir yol haritası çizilir ve 
ulaşılan her hedefte rafine edilmiş bilgi, beceri ve teknoloji üretilir. Üretim 
zenginliğinin değeri doğada çözülen bilinmeyen veya doğaya hâkim olunan 
miktar olarak ölçümlenebilir. Bu aynı zamanda bilim yolunda olan kişinin de 
direkt kendisinin tekâmülü, gelişimi demektir, kazanımları ise özgür, yenilik-
çi, girişimci ve çok boyutlu düşünme yeteneğidir. İşte bilim yolunda olan bir 
kişinin bilim insanı sıfatını, unvanını kazanması hedefte ürettikleri ve kendi 
kazanımları, donanımları ile mümkündür. Bu payeleri kazanmış kişiler bulun-
dukları toplumun veya ülkelerin bilimselliğini dolayısı ile gelişmişlik, kalkın-
mışlık düzeyini arttırır.

Bir toplumda, bir ülkede gerçek anlamda bilime hizmet etmiş, bilimin 
hizmetkârı olarak bilim insanı sıfatını almış insan ne kadar fazla ise, o toplu-
luk o ülke o kadar fazla gelişmiş, o kadar fazla güçlü ve bağımsızdır. Bunun 
tersi olarak bir toplumda, bir ülkede bilimi kendisine hizmet ettirmiş, onu hiz-
metkâr olarak kullanmış, ayaklar altına almış ve bilim yolunda hep ihlaller 
yaparak sahte hedeflerle, hayali ürünler üretmiş ve tabii ki kendisi de gerçek 
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anlamda bilim insanı sıfatını alamamış insan ne kadar fazla ise o topluluk o 
ülke o kadar az gelişmiş, o kadar az güçlü ve o kadar çok bağımlıdır. 

Sizce ülkemiz bu 2 farklı kategoriden hangisinde yer almaktadır. Bilime 
hizmet eden mi?, yoksa bilme hizmet ettiren mi?… Bunun cevabını İbn-i Sina 
“Bilim ve Sanat itibar görmediği yeri terk eder!...” sözü ile 11. Yüzyılın baş-
larında söylemiş. Bu sözü İbn-i Sina yaşamını sürdürdüğü coğrafyada; bilim 
ve ilimin en üst noktada, zirvede olduğu zaman söylemiştir. Büyük bilim insa-
nı bu sözü ya bilimin ve sanatın bulunduğu yeri terk etme ihtimalini gördüğü 
için, ya da terk etmesini önlemek için söylemiş olabilir. Söylediklerinde de 
haklı çıkmıştır. Çünkü Sümer, Asur, Babil Mezopotamya ve Hatti, Hitit, İyon-
ya, Frigyalı Anadolu ile ilk insan yerleşim merkezli göbekli tepesi ile Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri ile yoğrulmuş coğrafyada yani coğ-
rafyamızda M.Ö. 3000’inci yıldan itibaren 13. yüzyıla kadar yükselerek ge-
lişen bilim, daha sonraki yüzyıllarda düşüşe geçerek 18. yüzyılda tamamen 
terk etmiştir. 

Peki! Yaklaşık 5000 yıllık hüküm sürdüğü bir coğrafyayı bilim niçin terk 
etmiş, yaklaşık 400 yıldır niçin dönmemiştir. Elbette bu sorunun yanıtı İbn-i 
Sina’nın da söylediği gibi gerekli itibar, hizmet görmediği için terk etmiştir. 
Bugün de halen gereken itibar ve hizmet gösterilmediği için de dönmemiştir. 
Ne zaman döner diye bir soru akla gelirse ki; bunu hiç düşünmemek lazım, 
çünkü bu gidişle, bu anlayışla bilimin dönüşünü beklemek bir hayaldir ve 
daha çok bekleriz…Saygılarımla…

Lokman, oğluna şöyle derdi: «İlmi âlimlere karşı böbürlenmek, sefihlerle 
münazarada bulunmak ve meclislerde gösteriş yapmak için öğrenme!», 
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“…Ve İşte! O Zaman!…”
Ülkemizde bilim yolu YÖK’le (1982) birlikte sadece ve sadece “PUAN” al-
mak için girilen ve yürünen bir yol olmuştur. Puan ise yardımcı doçent, do-
çent, profesör olmak için gerekmektedir. Hedeflenen her bir unvan için gerekli 
olan puanın en büyük kısmı çalışmalardan toplanarak elde edilmektedir. Ça-
lışmaların değerlendirilmesinde bilime, ülkeye ve dünyaya katma değeri ya 
da özgünlüğü dikkate alınmaz, genellikle yurt dışı kökenli tekel olmuş, çoğu 
paralı dergilerde yayımlanması en önemli kriterdir. 

Bu dergilerde yayın anlayışı ise; direkt ülke problemlerine yönelik çalış-
malar; sadece ülkeyi ilgilendirdiği gerekçesiyle yayımlanmamakta, buna kar-
şılık ülkeye katma değeri olmayan veya ithal sahte gündemli moda-magazin 
türden çalışmalar çok fazla irdelenmeden hemen yayına kabul edilmektedir-
ler. Bu suretle ülkedeki araştırıcılar farkında olmadan memleket sorunlarını 
çözümlemekten ve özgün çalışma yapmaktan uzaklaştırılarak ithal çalışma-
lara, sahte gündemli çalışmalara yönlendirilmektedirler... Böylece bilim ihra-
catçısı gelişmiş ülkeler dolaylı olarak ülkedeki çalışmaları ve tabii ki düşünen 
beyinleri de ele geçirmektedirler. Yani ülke bilim insanlarını kontrolleri altın-
da tutarak, bilimsel sömürüyü gerçekleştirmektedirler.

Bilimsel sömürü ile birlikte sahte gündemli çalışmalarda kullanılacak 
materyallerin de (makine teçhizat, laboratuar sarf malzemeleri, teşhis kitleri, 
ilaç v.b…) pazarlayıcısı olan bilim ihracatçısı gelişmiş ülkeler, aynı zaman-
da ülkeyi pazar olarak ta ele geçirmektedirler. Böylece ülkemizde bilim yolu 
puan uğruna sömürü yoluna dönüştürülmektedir.

Ancak son yıllarda hangi amaçla olduğu pek bilinmeyen bir şekilde ül-
kemizdeki yerli dergilerden bazıları İngilizce (!) yayınlattırılarak puan kazan-
dıran kategorize dergi sınıfına alındılar. Bir an bu dergilerle özgün ve ülkeye 
katma değer sağlayan çalışmaların önü açılacak düşüncesiyle ümitlendik!.. 
Ama ne gezer; çalışmaları değerlendiren hakemler çoğunlukla kontrol altına 
alınmış bilim insanları olduğundan, yine sahte gündemli moda-magazin çalış-
malar öncelikli olarak bu dergilerde yayım sırası bulmuştur. Ayrıca bir diğer 
ve belki de daha kötüsü çalışmanın kalitesinden daha çok dergi editörleri ile 
dostluk, arkadaşlık gibi farklı ilişkilerle de yayım sıralamaları gerçekleştiril-
mektedir.

Ülkemizde akademisyenlikte puanın aranmadığı profesörlük döneminde, 
özgün ve ülkeye katma değer sağlayan çalışmaların rahatlıkla yapılabileceği, 
akla gelebilir. Ancak bu dönemde de hayal kırıklığı yaşanır. Çünkü profesör-
lerin büyük bir kısmı profesörlüğün üstünde kazanılacak bir unvan olmadı-
ğından “unumuzu eledik…” anlayışı yüzünden ve bir kısmı da yıllarca ülke 
gerçeklerinden uzak sadece unvan almak için puan ve zaman hesaplamaları-
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na yönelik çalışma alışkanlıklarını terk edemediklerinden bilimsel sömürüyü 
sonlandırıp, bilimsel özgürlüğü ve bilimsel devrimi gerçekleştiremezler. 

Peki! Bu durumda; bilime, ülkemize ve dünyamıza gerçek anlamda bi-
limsel katkı nasıl sağlanır? Bilimsel sömürüye nasıl son verilir? Araştırma 
veya bilimsel çalışmalarda düşünce özgürlüğüne nasıl kavuşulur? Ya da bilim 
yolunda çalışma gündemi ülke ve dünya gerçeklerine göre özgür ve özgün 
olarak nasıl belirlenebilir? Bütün bu soruların cevaplarının başlangıç nokta-
sında Yunus’un “İlim, ilim bilmektir; İlim, kendin bilmektir; Sen kendin bil-
mezsen, ya nice okumaktır….” sözüne bakılır, ilim veya bilim insanın önce 
kendini bilmesi gerektiği, kendini bilmeyen, tanımayan, bir insanın ilimi bi-
lemeyeceği, ilim yapamayacağını da bilmesi gerekir. Kendine özüne, giden 
yolu bulması ve kendini bilmesi, kendini tanıması için ise bir diğer düşünce 
insanı Hz. Mevlana’nın “Okumayı öğrendim, okuma yazmayı öğretti, yazma 
da kendimi öğretti bana” sözlerinde arayarak, kendine giden yolun okuma 
ve yazmadan geçtiğini görmesi ile mümkündür. Kendini bilerek ilim okuyan 
yazan birisi artık; “Ben kimim ve insani görevlerim, sorumluluklarım neler?”, 
“insanlık için, dünya için ve de ülkem için neler yapabilirim?” gibi toplumsal 
bilinç ve toplumsal sorumluluk sorgulamalarını kolayca yapabilir hale gelmiş 
olur. Böylece bilim insanı bilim yolunda kimlik ve kişilik kazanmış, şahsiyet 
sahibi olmuştur…

…Ve İşte! o zaman; kazanılan kimlik ve kişilikle görev anlayışı ve bilim 
yol haritasını çizmek mümkündür. İşte! o zaman; bilim yolunda sahte hedef-
leri görmek mümkündür. İşte! o zaman; ipotek altındaki zincirlenmiş, sınır-
lanmış düşüncelerden kurtulmak mümkündür. İşte! o zaman; özgün, direkt 
ülke ve dünya sorunlarını çözümleyen çalışmalar yapmak mümkündür. İşte! o 
zaman; fikri ve vicdanı hür bilim insanları olmak mümkündür. İşte! o zaman; 
bizzat özdeyiş olarak ifade ettiğim “Bilim ve ilimde hedef günceli yakala-
mak değil, gündemi oluşturmak olmalıdır!” sözünde ki gündemi oluştur-
mak mümkündür. Sonuç olarak; işte! o zaman bilimsel sömürüden kurtulmak 
mümkündür…

Bütün “…Ve İşte! O zaman”ları yaşama, hayata geçirmek için; 2547 sa-
yılı kanunun Yükseltilme ve Atanma ile ilgili maddelerinin acilen tekrar ele 
alınarak; bilim yolunun sadece ve sadece “PUAN” almak için girilen ve yü-
rünen yol anlayışının, bilim adamı kimlik ve kişilik kazanılan; şahsiyet sahibi 
olunan bir yol anlayışına dönüştürülmesi gerekmektedir. Yoksa! Bugüne ka-
dar geçen her yıl bir önceki yılı aradığımız gibi bugünleri de ararız…

Bütün bunları sağlıklı, özgür düşünen, ülkesini seven ve ülke menfaatle-
rini kendi menfaatlerinden öncelikli tutan genç bilim insanlarının çoğalması 
amacıyla yazıyorum. Saygılarımla... 
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“ Bir olalım, İri olalım, Diri olalım!...”
Bu yazıma, bir önceki yazının devamı olarak kendini ve ülkesini tanıyan, ülke-
sini seven genç bilim adamlarının ne yapması gerektiği noktasından başlamak 
istiyorum. Öncelikle bizim ve bizden öncekilerin bugüne kadar yaptıklarını 
yapmamaları gerektiğini bilmelidirler. Çünkü her konuda olduğu gibi, üniver-
sitelerimizin bilim-ilim alanında da ülke ihtiyacının karşılanması ve mevcut 
problemlerin akademik çözümü ile ilgili olarak bugün gelinen noktanın, ge-
lişmiş ve hatta bazı gelişmemiş ülkelerin konumuyla bile kıyaslanmayacak 
derecede kötü olduğu görülür. Bunun sebeplerini biz akademisyenler eğitim, 
kültür, halkın sosyo-ekonomik yapısı, alt yapı eksiklikleri ve siyasi yapılanma 
gibi başlıklar altında yığınlarca bahanelerle, sayfalar dolusu yazılarla; daki-
kalarca, saatlerce süren konuşmalarla izah edebilir ve hatta bunu fırsat bilip 
olağanüstü bilgi yüklü olduğumuzu da her platformda gösterebiliriz. 

Ancak! Ülkenin içinde bulunduğu bu durumundan biz akademisyenlerin 
ve akademisyenlerin oluşturduğu üniversitelerin sorumluluğunun ne olduğu-
nu çok fazla düşünmek istemeyiz. Oysa gelişmiş ülkelerde üniversitelerin ku-
ruluş amacı ve yapılanma ilkeleri doğrultusunda; önce ülkesinin, sonra dünya 
ihtiyaç ve sorunlarının çözümleme merkezleri olduğunu ve bunun için de ön-
celikle kendi aralarında olmak üzere ülkesindeki sanayici, çiftçi, işçi, her türlü 
kamu ve özel meslek kuruluşu ve halkı ile olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda 
diğer ülkelerden benzer kurum ve kuruluşlarla bütünleştiğini, maalesef gör-
mezden geliriz.

Bütün bu düşünmezlik ve görmezlikten gelmenin en önemli nedeni ise, 
Türkiye’de üniversitelerin kuruluş amacının, gelişmiş ülkelerdeki gibi bilim-
sel olarak ihtiyaçların üretildiği veya sorunların çözümlendiği yer olmaktan 
çok siyasi yatırım aracı olarak ya da bulunduğu bölgeye sosyal bazı (kira, 
alış-veriş gibi) katkılar sağlamak anlayışı ile kurulmasındandır. Bu yüzden 
her yıl yapılan dünya üniversiteler arası bilimsellik sıralamalarında 200’e ya-
kın üniversitemizden sadece 5 veya 6’sının ancak 400-500 arasında yer aldığı 
gerçeğini pek umursamayız…

Üzüntü verici olan bu sıralama, üniversitelerimizin alt ve üst yapısız 
modern “üniversite” kavramından uzak yapılandırılmasından ve buna ilave 
olarak akademisyenlerin de puan ve takvim gibi çok anlamsız kriterlerle bi-
reyselleştirilerek “akademisyen” kavramından uzak donanmasından kaynak-
lanmaktadır. İşte bu yüzden! Gerek üniversiteler ve gerekse akademisyenler 
yukarıda gelişmiş ülkelerde saydığımız unsurlara sahip değildirler. İşte bu 
yüzden! ülkesel veya küresel ihtiyaç ve problemleri bir araya gelerek çözüm-
lemeyi gerçekleştiremezler. 

Akademisyenlerin bir araya geldiği ulusal kongreler, sempozyum, panel-
ler ve benzeri bilimsel toplantılara da çoğunlukla özgünlükten ve ülke prob-
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lemlerinden uzak, yurtdışından ısmarlama güncel ve puan getiren çalışmalar 
damgasını vurur. Anlaşılacağı gibi bu tür bir araya gelinen toplantılarda ülke-
ye, dünyaya, bilime bir şey katmadan kendimiz çalar, kendimiz oynar, yani 
havanda su döveriz… 

O halde, önce ülke için, dünya için ve de bilim için üniversite ve akade-
misyen anlayışı ne olmalıdır? sorusunu yukarıda gelişmiş ülkelerdeki tarife 
bakarak verebiliriz, donanımlı binalar ve bir araya gelebilen donanımlı aka-
demisyenler ile donanımlı ilgili kurum ve kuruluşlar. Demek ki; donanımla 
birlikte bir diğer esasta bir araya gelmektir. İşte bu noktada bugüne kadar yap-
tığımız, basit şahsi veya kurumsal hesaplar yapmadan, her şeyde ön planda 
olmak adına ben.., ben.., demeden, Bakanlıkları ile, Üniversiteleri ile, Araş-
tırma Enstitüleri ile, Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile, Sivil Toplum 
örgütleri ile bir araya gelmemiz “fikirlerimizi, laboratuvarlarımızı, her türlü 
imkanlarımızı bu ülke için, Türkiye için birleştirmeliyiz, “BİZ” olmalıyız.. 
Evet, bir büyük düşünürümüzün dediği gibi ... iri olmak için, diri olmak için 
biz olmamız, bir olmamız, birlik olmamız gerekir.

Bütün bunları yine bir önceki yazımda olduğu gibi özellikle sağlıklı, öz-
gür düşünen, kendi ülkesini seven ve ülke menfaatlerini, kendi menfaatlerin-
den de ön planda tutan genç bilim adamlarının çoğalması amacıyla yazdım… 

Tüm okuyuculara saygılarımla... (2004) 
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“İnsanın Gözü Neyi Görüyorsa, 
Değeri O Kadardır !...”

Akademik hayata başladıktan (1976) tam çeyrek asır sonra; İngilizlerle 1986-
2000 yılları arasında ortak yürütülen Avrupa Birliği projesi çalışmaları esna-
sında; “Bilimsel” ilişkilerin nasıl sömürü aracı haline dönüştürüldüğünü gör-
düm. Bu noktada görmeye başlama zamanının çok geç olduğu düşünülebilir, 
değerlendirilebilir; hatta yadırganabilir, daha ileri gidip hakir de görülebilir. 
Ancak çevremde hayatı boyunca görmeyen akademisyenlerin çoğunlukta ol-
ması ile teselli bulduğumu söyleyebilirim.

İşte! Görmeye başladığım 2000 yılından itibaren; önce geçmişime döne-
rek 25 yıllık akademik yaşamımda, sonra günümüze yani 2015 yılına kadar 
yabancılarla bilimsel ilişkilerde hafızamda kaydedilmiş neler vardı? Hatırla-
maya çalıştım!... Bilinçaltında ilişkiler birbiri ardı sıra bir film şeridi gibi aktı 
geçti…

…Ve geçmişe yönelik en eski hatırladığım olay Almanlara aitti… Dok-
tora çalışmalarına başladığım 1979 yılında tez konum olan Ankara’da biyo-e-
kolojisi üzerine çalışacağım bir kene türünün tarifinin, tanımının ve isimlen-
dirilmesinin 1919 yılında bir Alman tarafından yapılıp, Alman dergisinde Al-
manca yayımlanmış olması idi... Bunda şaşılacak bir şey yok diyebilirsiniz; 
Ama!... Bu kene türünün Almanya’da bulunmadığını, ülkemiz topraklarından 
toplanan kenelerden olduğunu söylersem şaşırmazmısınız? Ne yalan söyleye-
yim bu durum beni çok şaşırttı… 

Evet! daha bu şaşkınlığın şokunu atlatmadan yine 1979 yılında doktora 
konumla ilgili literatür taramalarında hem benim çalışma dönemime en ya-
kın zamanda (1977) ve hem de çalışma merkezlerimi de içine (Ankara ili ve 
civarı) alan bölgede (Almanya’dan çok uzakta) konumla direk ilgili bir çalış-
manın, bir grup Alman tarafından yapıldığı gördüm, ve yine aralarında Türk 
araştırıcı olmaksızın!, yine Almanca olarak ve yine bir Alman dergisinde ya-
yımlandığını gördüm. 

Zaman tünelinden ilişkiler kronolojik olarak film şeridi akışını sürdürür-
ken; 1982 yılında bir araştırma projesi ile ilgili 8 aylık süre ile gittiğim Ber-
lin’de bilimsel ilişki ürünü ile karşılaştım… Bu sömürü ürünü Almanya’da 
görülmeyen, ancak Türkiye’de sığırların önemli kan hastalık etkeni, Theileria 
annulata ve taşıyıcı kene türü ile ilgiliydi… Bu hastalık etkeni ve taşıyıcı 
kene türleri 1970’li yıllarda Almanya-Berlin’e bir şekilde gitmiş veya gönde-
rilmiş ve orada T. annulata’ya kimlik kazandırılmış, bugün dünyanın T. annu-
lata-Ankara suşu olarak tanıdığı bu protozoon, ihtiyaç olduğunda Ankara’dan 
değil (Türkiye’de halen yok!, 2014)), Berlin’den istenmekte… Deyim yerinde 
ise; Artık O; Türk asıllı Alman vatandaşları gibi, Türk asıllı Alman hastalık 
etkeni olmuştu… 



10

Bu arada konumla ilgisi olmasa da; 1982 yılında Berlin’de bulunduğum 
zaman diliminde bilimsel, kültürel sömürü izine o yılların Doğu Berlin’indeki 
Pergamon Müzesinde rastladım! Müzelerinde Türkiye’den birçok tarihi eseri 
barındıran ve Türkiye’de genellikle arkeolojik kazıları yapan başta Amerika, 
İngiltere ve Fransa olmak üzere, tüm dünya gelişmiş ülkeleri gibi Almanlar bu 
konuda biraz daha ileri giderek, ebatları itibarı ile koca bir müzeyi ülkelerine 
taşımışlardırlar [Pergamon (Bergama) Müzesi, Bergama yöresinde yol inşa-
atını yöneten Alman Mühendis Carl Humann çalışmaları sırasında bu sunak 
ile ilgili bazı frizlere ve kalıntılara rastlamıştır. Bergama’daki yol çalışmaları 
dört yıl kadar sürmüş ve ayrıca burada Carl Humann’ın 1878 yılında yaptığı 
kazılarda ele geçen sunağın frizlerinden Gigantlar savaşına ait 97 panel ve 
2000 parça; Telepus frizine ait 35 panel ve 100 parça ile heykel, kitabe ve 
mimari kalıntılar, yani bunlar bilinenler ya bildirilmeyenler!!!... kim bilir bil-
dirilmeyen nice kıymetli eser Berlin’e taşınmıştır….], Bu müze içindekilerin 
tamamı ile bize aitti ve 1930’lardan beri Berlin’de halka, 1999 yılında ise 
deklare edildiği gibi dünya kültürüne hizmet etmekteydi. Tabii ki...! üzülerek 
gezdim. Ama ne gam! Türk asıllı Alman işçimiz, Türk asıllı Alman hastalık 
etkenimizden sonra, Türk asıllı Alman müzemiz de olmuş çok mu!... İşin daha 
acı tarafı ise; çevremde çoğu kişiye bu durumu anlattığımda, aldığım cevap: 
“İyi ki! Almanlar almış, götürmüşler, bizde kalsaydı, biz onlar kadar sahiple-
nemezdik!” gibi sorumsuzluk, duyarsızlık, vatan sevgisinden yoksun olmanın 
ifadelerini kullanmaları idi… 

İşte bütün bu hatırlamalar! Alman araştırıcılar “nasıl” oluyor da elini-ko-
lunu sallayarak ülkemizde istedikleri her yere gidiyor, “nasıl” istedikleri her 
şeyi toplayıp götürüyor, istedikleri çalışmayı yapıyor ve yayınlıyorlardı?… 
Bu ortam “nasıl” sağlanmıştı? 

Şimdi, “nasıl” sorularının cevaplarına bakalım; Ülkemizde veteriner 
hekimliği tarihçesinde; kuruluş, işletim, ikili anlaşmalar ve bizden önceki 
hocaların sohbetleri arasında söylediklerinin satır aralarında nasıl soruları-
nın cevaplarını buldum. Veteriner Hekimliği tarihimizde ilk batılı anlayışta 
veteriner okulunun temeli İstanbul’da 1842’de bir Alman tarafından süvari 
birliği okulunda bir sınıf olarak atılmış, sonra bu sınıf askeri, daha sonra sivil 
okula dönüştürülmüş ve nihayet yine Almanlar tarafından Ankara’da 1933’de 
kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü çatısı altına taşınmıştır. Almanlar 2’ci dünya 
savaşı nedeniyle kısa bir süre bilimsel sömürüye, pardon ilişkiye ara vermiş-
ler, ancak savaş yaraları sarıldıktan sonra yarım kalan işlerini tamamlamak 
veya Türkiye’yi diğer sömürücü, ya da kan emici ülkelere kaptırmamak için 
1960’lı, 1970’li, 80’li yıllarda birbirini takip eden ve 2000’li yıllara kadar 
süren Gissen, Berlin, Hannover Türk- Alman Veteriner Fakülteleri işbirliği 
anlaşmaları ile ve günümüze kadar da Türk-Alman dostluk günleri, Alman-
ya’da doktora yapanlarla işbirliği günleri gibi farklı şekilde ilişkilerle sürdür-
müşlerdir... Bütün bu süreçte, 150 yıldan fazla bir süre veteriner hekimliği 



11

eğitim-öğretimine ve bilimsel aktivitelerine Almanlar damgasını vurmuştur. 
İşte! bütün bu anlatılanlar nasıl sorularına verilecek cevapların ana başlıkları-
nı oluşturmuştur…

Cevapların açılımında ise; Almanlarla gerek farklı bilimsel ilişkilerde, 
gerekse farklı zaman aralıklarıyla yapılan anlaşmalarda her ne kadar farklılık-
lar görülüyorsa da; Almanlarda hedefin tek olduğu, bizim taraf Türklerde ise 
hedefin çok, ama bilimsellikten uzak olduğu görülmektedir. Özellikle anlaş-
malar çerçevesinde; iki tarafın akademisyenleri karşılıklı olarak ülkeler arası 
gidip-gelmişler. Ancak nedense taraflardan almanlar, minibüsleri ile, mikros-
kopları ile hatta elbise koyacak dolapları ile yani tam teçhizatlı ve bir ekip ru-
huyla ya bağımsız araştırma yapmak, ya da bizimle ortak çalışmalar yapmak 
üzere gelmişler ve her ekip elemanı kaldığı sürede (genellikle 1 yıldan fazla) 
planlanmış bir araştırmanın tamamlayıcı parçası olarak çalışmış; Anadolu’da 
(Almanya’dan çok uzakta) istedikleri her yere gitmişler, istedikleri her konu-
da materyal toplamışlar (nasıl bir materyal...!) ve istedikleri gibi yazıp, ya-
yımlamışlar... Bütün bunları yaparken anlaşılan o ki; hiç kimse veya kurum 
onlara planlarını, projelerini sormamış, ne yapıyorsunuz? dememiş! … Ancak 
inkâr etmeyelim, bize de anlaşma sonunda getirdikleri, kullandıkları teçhizat-
ları bırakmışlar (Hocalarımdan çok duydum: Şu mikroskop, şu minibüs, şu 
dolaplar, şu preparatlar... Almanlardan kaldı diye bir kazanç (!) olarak her 
fırsatta söylerlerdi…Ama ya kaybedilenler??? Bugüne kadar kaybedilenlerle 
ilgili ne bir çalışma bulunmakta! ve ne de kaybedilenler bilinmektedir!) ve 
böylece bizlerin çok takdirini (!) kazanmışlar… Tabii bu arada güya tespit 
ettikleri hastalıklarla ilgili veya çoğu zaman ilgisiz tonlarca teşhis malzeme-
leri ve tedavi için ilaçlar göndermişler(!). Pardon! SATMIŞLAR! Ayrıca çok 
kadirşinas olduğumuz için yine takdirlerimizi ve de tabii ki bol bol paralarını 
kazanmışlar!... Böylece nasıl sorularının niçin sorusuna bağlandığı kesişme 
noktalarından biri belirlenmiş oluyor…

Peki! Bizim taraftan, yani Türkiye’den Almanya’ya gidenler ne yapmış-
lar; onlar maalesef ekip ruhu ile değil, fert olarak, tek başlarına, bir Türk tüm 
dünyaya bedel(!) anlayışıyla; genellikle çok kısa süreli ve planlanmış ve de 
bizzat kendilerinin yapması gereken bir araştırmanın parçası olarak değil, Al-
manların yaptığı çalışmaları çok, ama çok dikkatli (!) olarak gözleri ile takip 
etmişlerdir… Zaten esas amaç bilgi ve görgü arttırmak (!) olduğu için; Alman-
ların kendi ifadelerine göre; o yıllarda Türkiye’de büyük alış-veriş merkezleri 
olmadığından, Almanya’da çok fazla olan bu tür merkezler bilgi ve görgünün 
genellikle arttırıldığı merkezler olarak itibar görmüştür... Oradaki ortak ça-
lışmalara katılmak isterlerse, sadece onların yapmış oldukları programa göre 
katılımlarına izin verilmiştir. Yoksa! Onların Türkiye’de yaptıkları gibi, Türk 
akademisyenler de Almanya’da ellerini kollarını sallayarak istedikleri her yer-
de, istedikleri bağımsız araştırmayı yapmaları, materyal toplamaları mümkün 
mü, hadlerine mi düşmüş! Bununla birlikte özellikle belirtilmesi gereken bir 
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husus ise; yalnızca büyük alış-veriş merkezleri (AVM) serbest çalışma alan-
ları imiş!... Bizimkilerde tek başlarına Almanlar olmadan ve Almanlara haber 
vermeden bu alanlarda yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri elektrik elekt-
ronik ürünler ile kozmetik ürünleri ülkeye getirmişler ve böylece teknolojik 
ürün transferini gerçekleştirmişler. 

Ayrıca son yılları içine alan Hannover anlaşmasına göre; az sayıda araş-
tırma görevlisi doktora amacıyla Almanya ya gönderilmiş, laboratuarlarda ki 
farklı konulara bakmadan, ilgi duymadan sadece Almanlar tarafından belirle-
nen doktora konularında çalışarak doktor unvanı alarak yurda dönmüşlerdir. 
Ülkede çalışmalarını başarı (!) ile sürdürmüşler!... 

Akademisyen değişimi dışında diğer bir değişim durumu ise; Alman araş-
tırıcıların yağmur gibi ekipler halinde akıllarını ortaya koyarak Anadolu’ya 
geldiği 60’lı, bilhassa 70’li yıllarda, bizden de yağmur gibi ekipler halinde 
bedensel güçlerini ortaya koyan kahraman işçi kardeşlerimiz Almanya’ya 
gitmişler ve “Almancı işçiler” ülkedeki tüm savaş izlerini bedenlerini, can-
larını ortaya koyarak silmişler, Almanya’yı mamur etmişler ve bugün büyük 
bir çoğunluğu Türk asıllı Alman vatandaşı sıfatını şerefleri ile almaya hak 
kazanmışlar! 

Ama dünde, bugünde ve hatta yarın da sadece Almanlar değil, dünya ba-
rışı (!) için çalışan başta Amerika olmak üzere İngiltere, Fransa, İtalya gibi 
ülkelerin de bu tür ilişkilerde, Almanya’dan geri kalmadıkları gerçektir.. Ben 
daha yakından tanıma fırsatı bulduğum için Almanya örneğini verdim.

Gelin! Yine kendi çalışma alanım ile ilgili Almanlara göre daha az tanıma 
fırsatı bulduğum İngilizlerle girdiğimiz bir bilimsel ilişkiye bakalım. Bizzat 
benim de içinde olduğum ve metnin ilk paragrafında bahsettiğim, ayrıca yak-
laşık 25 sene sonra görmemi sağlayan Avrupa birliği destekli projede İngiltere 
ile birlikte, onların ülkesinde görülmeyen (!), buna karşılık Türkiye için çok 
önemli bir hastalıkla ilgili yaklaşık 14 yıl (1986-2000) çalıştık. Sonuçta İngi-
lizler sadece bilimin ve ilmin evrenselliği adına(!), insanlık adına(!); Başka 
hiçbir art düşünce (!) taşımadan, ülkemizde problem bir hastalıkla ilgili bizim-
le birlikte çalışarak, yardımseverliklerini göstermişlerdi... Bu durum araştırma 
için dikte ettirdikleri antlaşma protokolünde ki çalışma takviminde de açık 
ve seçik olarak görülmekte idi...

 Bu protokol esaslarına göre; taraf olarak biz, sahadan hastalık etkeni 
izolasyonu, vektörlerin tespiti gibi bazı epidemiyolojik bilgilere yönelik ça-
lışmalar yapacağız ve ayrıca istekleri doğrultusunda sahadan elde edilen ma-
teryali (kan, kene, serum gibi) İngiltere’ye göndereceğiz; İngiltere tarafı ise; 
Türkiye’den gönderilen materyalin hücre kültüründe ve moleküler düzeyde 
incelemelerini yapacaktı… 

Evet! Sonuçta öyle de oldu; biz bazı epidemiyolojik bilgiler edinerek ve 
sahadan ortaklarımıza materyal toplayarak, yani hamallık yaparak görevimizi 
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tamamladık. Onlar ise hastalıkla ilgili etkeninin moleküler düzeyde kendisi-
ne ve bazı bilgilerine sahip olduklarını raporlarda okuduk, fakat moleküler 
düzeyde hangi konularda ayrıntılı çalıştıklarını ve gerçek hedeflerine yönelik 
neler elde ettiklerini öğrenemedik!...

Ancak 14 yılda elde edilenlerin yeterli olmadığını; çeşitli bahanelerle ta-
raf olarak bizimle ilişkiyi kesip, hemen Türkiye’den farklı bir şehirden başka 
bir grupla (yabancılar karşısında Türk araştırıcıların tutumu...!), aynı konu 
üzerinde AB projesi hazırlayarak yürütmeye başlamaları ile anladık. Halen 
devam eden (2014) bu projenin amacı herhalde daha önce yürütülen projede-
ki eksikleri tamamlamak veya yeni bir İl’de, yeni ortaklarla yollarına devam 
etmek, ya da en doğrusu ülkedeki bilimsel kontrolü sürdürmek! Sanırım ve de 
korkarım ki; bu tür ilişkiler bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep 
böyle sürüp gidecek. 

Bütün bu hatırladıklarımla 1969-70’lerde öğrencilik yıllarında gördük-
lerim ve hocalarımdan 1950’lerde yaşananları dinlediklerimi birleştirince 
tamamlanan tabloda farklı bir bilimsel sömürünün çarpıcı manzarası çıkı-
yordu... Nasıl mı? Şöyle ki; 1969’da fakülteye başladığımda, hocalarımıza 
ait arabaların tamamına yakını Amerikan markası Ford, Chevrolet, Buick 
ve hatta ulusal önemli bir o zamanlar sol bir gazetede Amerikan karşıtı köşe 
yazılarıyla da tanınan bir hocamızın arabası da “Oldsmobil” marka idi, onu 
hiç unutmuyorum… Bu manzara ikinci dünya savaşı sonrası tüm dünya ile 
birlikte Türkiye’de de her alanda var olan Avrupa hegemonyasının Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından yıkılışının görüntüsü idi… 

Bunun için Amerika 1950ler de tüm dünyada tüm alanlarda sömürü dü-
zeninin temelini atarken Türkiye’yi de unutmamış (Marshall yardımları; tüm 
bilim alanları ile birlikte veteriner eğitim alanında da bilimsel sömürünün ilk 
ayağı olarak fakültede görevli asistanlara burs vererek Amerika’ya gitmeleri 
sağlanmış; ancak önce o zamanın yaygın yabancı dilleri Fransızca ve Alman-
caya sahip olan asistanların bu dilleri terk etmesi gerektiğinden, 1957’de açılı-
şı kimin tarafından desteklendiği bilinen, ancak tartışılan ODTÜ’de İngilizce 
öğrenmişler, daha sonra Amerika’da en az 1 yıl kalmışlar, bazıları bu süreyi 
uzatmışlar, orada çok çalışmışlar. Bütün bunları derslerde sadece hoş bir seda 
olarak kalan “Ben Amerikadaykenle…” başlayan cümlelerle ifade etmişler. 
Ancak bilim adına, bilimsellik adına gözle görülen elle tutulan teknoloji trans-
fer edememişler, sadece ve sadece yukarıda sözü edilen otomobil transferi, 
dolayısı ile otomobil için asfalt ve yine otomobil için benzine bağımlılık ger-
çekleştirmişler…

Evet! gelişmiş ülkeler; Avrupalılar, Amerikalılar; niçin bizimle bilimsel 
çalışmalarda ortak oluyor?, Niçin bizi ülkelerine davet ediyorlar? …Ve niçin 
bizim gibi ülkeleri çalışma alanı olarak seçiyorlar? Tüm bu soruların cevabı, 
topu topu 3 kelimedir: Kazanımları olduğu içindir!… Peki! Bu kazanımlar ne-
lerdir? Bunları 3 ana başlık altında toplayabiliriz; birincisi ülkeyi bilim alan-
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ları itibarı ile kontrol altında tutmak, yönlendirmek (özellikle gerçek hedefleri 
engellemek), sahte gündem oluşturmak ve bu arada kendi istediği bilgileri, 
belgeleri serbestçe edinmektir. İkincisi ülkeyi kendi ürünlerinin (hekimlikte 
teşhis ve tedavi cihazları, teşhiste kitler, tedavide çeşitli kimyasallar gibi) pa-
zarı olarak hazırlamak; üçüncüsü ise bence diğer ikisinden de daha önemli, 
ülkenin bilim insanlarını, düşünen insanlarını kontrolleri altında tutmak ve 
düşüncelerini sınırlandırmak! (Bkz: İlim, ilim bilmektir; İlim, kendin bilmek-
tir…)

Bu durumda ne yapabiliriz, çözüme nereden ve nasıl başlamamız gere-
kir noktasında; Bunun sırrı büyük Türk düşünürü Hz. Mevlana’nın “ İnsanın 
Gözü Neyi Görüyorsa, Değeri O Kadardır!...” sözünde saklıdır. İnsan ola-
rak, ülke olarak değerimizi arttırmanın yolu görmekten geçmektedir. Elbette 
meslekle ilgili veya ülke ile ilgili sorunların çözümünde ikili, üçlü uluslara-
rası bilimsel işbirlikleri kurulabilir, kurulmalıdır! Çalışmalar yapılabilir, ya-
pılmalıdır! Ancak ülke olarak, kişi olarak değer kazanabilmemiz için görme 
noktasında; görüş alanımız ve anlayışımız geniş ve de derin olmalıdır! Asla; 
yukarıda ifade edilen ilişkilerde ki gibi dar ve sığ olmamalıdır! 

Demek ki; dış ilişkilerde derinlemesine ve geniş bir açıdan karşılıklı ka-
zanımları görmeliyiz! Kurtuluşta ise yine “İlim, ilim bilmektir; İlim, kendin 
bilmektir…” başlıklı makalemde belirtildiği gibi önce kendimiz olmalıyız, 
kendimizi ve memleketimizi tanımalıyız, her milimetresine sahip çıkmalıyız, 
vatanımızı, bayrağımızı sevmeliyiz; Tüm bunları lafla değil yaptığımız her 
işte ülkemize katma değer sağlayan çalışmalarla ispatlamalıyız…Saygılarım-
la...(2006)

NOT: Bu yazıyı 2006’da yazdım, bazı ilavelerle 2015’de güncelledim. 
Maalesef bugün de görme ve kendimiz olma, noktasında, 1842, 1933, 1950, 
1960-70-80-90’lardan farklı yerde değiliz!!! Hatta vatanı ve bayrağı tanıma, 
sahiplenme ve sevme noktasında bilhassa 1980’lerden, hatta 2000’lerin ba-
şından bile daha aşağı yerlerde olduğumuzu iddia edebilirim!.
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“Bir Yaşam Felsefesi; Kendi Hayatını Yaşa! 
…Ve Üniversiteler!”

Türkiye’de, 1980’li yıllarda başlayan ve bir yaşam felsefesi olarak benimse-
nen “köşe dönücülük” zihniyetinin, her alanda ahlaki çöküntüye neden olduğu 
bir gerçektir. Günümüzde bu toplumsal çöküntü devam ederken, bu sefer bazı 
görevlendirilmiş yazılı ve görüntülü basın-yayın organlarının, özellikle maga-
zin ağırlıklı haber programlarında ve de televizyon dizilerinde, sosyoloji bili-
mini inkar ederek; ferdin toplumu dışlayan veya karşısına alan, sadece kendisi 
için yaşadığı, ferdiyetçi, bencil yaşam anlayışını, “Kendi hayatını yaşa...!” 
veya “Herkes kendi hayatını yaşasın...!” şeklinde slogan ifadeler ile hitap 
ettikleri kesimlere lanse etme, mal etme çabası içinde oldukları görülür. Bu 
çabaların da amaçlarına ulaştıkları, toplumun her kesiminde; uygunsuz, olum-
suz ve hatta felaket boyutlarında yaşanan bir çok güncel olayda görülmektedir. 

Herkesin kendi hayatını yaşaması ile ilgili yaşam felsefesinin, sosyoloji-
de toplumun en küçük yapı taşı, çekirdeği olan aileye yansımasına baktığımız-
da; aile olmanın temel esaslarından neslin devamlılığı ile birlikte, Türk aile 
anlayışında problem ve mutlulukları birlikte paylaşma, yaşamın her alanının 
daha da güzelleşebilmesi için çözüm yollarında birlikte karar verme gibi daha 
birçok bütünleştirici kavramlar, değerler; son yıllarda yukarıda bahsettiğimiz 
sadece herkesin kendi hayatını yaşaması uğruna terk edilmiştir. Buna bağlı 
olarak, ya aileyi oluşturan eşler ve çocuklar gerçek anlamda birbirinden ay-
rılarak, ayrı, ayrı yerlerde ikamet ederek yaşamlarını sürdürdükleri; ya da bir 
arada oluşulduğu halde düşünce ve faaliyetlerinde her biri (kendi hayatını 
yaşadığı...!) aynı mekanda birbirlerinin farkında olmadan yaşadıkları görü-
lür. Yani böylece ya fiziken veya zihnen, ya da her ikisinin müşterek olduğu 
parçalanmış aile modelleri oluşmuştur. Bunun da sonucu olarak aile içindeki 
fertler, sosyolojik bir gerçek olan paylaşım ihtiyaçlarını, kendi aralarında yap-
ması gerekirken yapmadıkları veya yapamadıkları görülür. Daha da kötüsü 
parçalanmış aile fertlerinin paylaşımlarını genellikle tehlikeli kulvarlardaki 
(eğlence, uyuşturucu, kumar, içki gibi), bataklıklardaki grup arkadaşları ile 
gidermeye çalıştıklarında ortaya çıkar ve oralarda kaybolup gitmeleri, her za-
man için kaçınılmaz bir sondur. Hatta bu dramatik tablodaki aile fertleri tek, 
tek sadece kendi hayatını yok etmezler, bazen biri diğerini veya diğerlerini de 
yok ederek, trajik olaylara; sonuçta aile de çözülüşe ve çöküntüye neden 
olur ve olmaktadır!...

Ülkemizde bugün kazandırılmaya çalışılan yukarıda izah edilen aile dü-
zenindeki fertlerin yaşam tarzı; yaşamın diğer alanları olan ve insanların toplu 
olarak sosyal faaliyetlerini sürdürdükleri ve bir arada bulunma durumunda, 
zorunda oldukları farklı toplu yaşam alanlarında da (konutlar, çalışma yerleri, 
alış-veriş merkezleri, eğlence yerleri, Pazar yerleri, otobüs, dolmuş, sinema, 
tiyatro vb.) etkisini gösterir. Bu gibi yerlerde de alışageldiği şekilde kendi 
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hayatını yaşayan kişi, ilişkilerinde her şeyin odak noktasına kendisini yerleş-
tirerek; empati ve sempatiden yoksun, sevgi, saygı, hoşgörü, insaf ve güven 
gibi insani duygulardan uzak ve karşısındakine hiç şans ve hak tanımadan, 
sadece kendi çıkarları doğrultusunda düşüncelerle hareket ettiği görülür. Bu 
durum ise toplumda genellikle kavgaya, kargaşaya ve dolayısıyla yaşamda çe-
kilmezliğe; sonuçta toplumsal çözülüşe, toplumsal çöküntüye neden olur 
ve olmaktadır !.... 

Ailede ve toplumda birbiri ile bağlantılı olarak şekillenen bu çözülüş ve 
çöküntüler; sonuçta ulusal-milli çözülüş ve çöküntüyü de beraberinde ge-
tirmesi kaçınılmazdır ve bu gidişle bu süreç tamamlanmak üzeredir !.... 

Bu genel ülke atmosferinin eğitim-öğretim üzerine yansımalarına bak-
tığımızda ise, 1976’dan beri bir üniversite çalışanı olarak, tanıdığımı, bildi-
ğimi sandığım, içinde yetiştiğim kurum olan üniversitelerdeki yansımaları, 
ilk ve orta öğretime göre çok daha kolay tarif edebilir ve tanımlayabilirim. 
Bu etkileşimde bilindiği gibi 1980 tarihi üniversiteler için de bir milattır. Bu 
tarihten sonra üniversiteler de tam bir metamorfoz geçirmiş, her kademedeki 
yapılanma ve idari esaslar değiştirilmiştir. Bu değişimler belki yukarıda bah-
sedilen yaşam tarzına uyum için, beklide! ...bugünlerdeki güzel ????..görün-
tüyü alabilmek amacıyla yapılmıştır. Ancak bu yazımda bu sürecin tamamını 
sorgulamayacağım, zaten haddim de değil, sadece bu süreçte gelişen “herkes 
kendi hayatını yaşasın” yaşam felsefesinin üniversitelerde atama ve yüksel-
tilmelerdeki uyumunun görüntüsünü resimleyerek aktarmaya çalışacağım. 
Aslında yukarıda ifade edilen toplumsal ve ulusal-milli sorunların çözüm yer-
lerinden biri, hatta birinci sırada olması gereken üniversitelerde de bu yaşam 
felsefesinin aynen benimsendiğini veya benimsetildiğini ve de hâkim kılın-
dığını; hatta yasa, kanun ve yönetmeliklerle, bu durumun sağlama alındığını, 
pekiştirildiğini görürüz. 

Bununla ilgili olarak 1980 sonrası düzenlenen atama ve yükseltilme yö-
netmeliklerine baktığımızda; akademik unvan aşamalarında (yardımcı doçent-
lik, doçentlik ve profesörlük) ve de en verimli dönemlerinde bilim insanları 
ve akademisyenler; daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi özellikle çok 
gerekli olan “yabancı dili” halletme....! ve “Puan” alma..! hesapları yüzün-
den, tek başına hareket etme mecburiyetinde bırakılmışlardır. Bu yüzden çok 
gerekli olan, çoktan seçmeli test şeklindeki yabancı dil sınavı halledildikten 
sonra (bazıları için bu halletme işi, bıkkınlık ve kırgınlıklarla dolu, bi-
limden uzak yıllar boyu sürer veya bazıları da akademisyenliği ve hatta 
bilim insanlığını bile hak ettiği halde çok gerekli olan yabancı dili halle-
demedikleri için öylece kalırlar ve üniversiteden uzaklaştırılırlar...!), her 
atama aşamasında belirlenen farklı kriterlerle, istenen puanları toplama adına 
(puanlar nasıl belirlenip...? neden isteniyor...?, acaba her puanı tamam-
layan gerçek anlamda bulunduğu konumun hakkını veriyor mu, verebi-
liyor mu...? ) ve içeriğe çok fazla önem verilmeden, ne kadar çok çalışma o 
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kadar fazla puan...! anlayışıyla, ülke gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından uzak 
günü kurtaran, ama puan getiren çalışmalara-yönelmişler- yöneltilmişlerdir. 
Burada puanla birlikte ülkemiz için ne getirdiğini halen anlayamadığım...!, 
buna karşılık kişiye yine çok iyi puan getiren...!, bazı kapsam alanları belli 
(SCI gibi) kategorize edilmiş (A,B,C) yabancı dergilerde, her yükseltilme aşa-
ması için belirli sayıda çalışmanın -yabancı dille...!- yayımlanma zorunlulu-
ğu getirilmiş olması, üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. 

Bu tür dergilerden bazıları sayfa başına ücret isteyip, her gönderileni ya-
yımladığı gibi, sınıflandırmada daha üst düzey yer alan bazıları da yayımla-
mak üzere kabul edilecek çalışmalar da, yazılı olmasa da bazı ölçüt, kıstas 
aradıklarını-çağrıştırırlar- ima ederler, zorunlu kılarlar. Bu kıstasların başında 
çalışmanın direkt ülke gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından uzak olması gelir. 
Çünkü bu tür dergiler direkt ülkemizi ilgilendiren çalışmaları – kendilerine 
göre haklı olarak...! genellikle kabul etmezler ve nazikçe mahalli dergilerde 
yayımlama önerisinde bulunarak, iade ederler (ülke gerçeklerinden ve ihti-
yaçlarından uzaklaştırılma...!). İkinci kriter ise çalışma konuları kendileri-
nin (kategorize dergi sahibi ülkelerin) belirlediği, ısmarlama, ithal “moda-ma-
gazin” konulardan olması veya çalışmada kendilerinden bir ismin bulunması 
şeklindedir ki, böylece daha önceki yazılarımda da yazdığım gibi ülkedeki 
bilim aktivitelerini, hem düşünce, hem de çalışma bazında sınırlandırıp kont-
rol altına alarak yönlendirmiş olurlar (düşünce ve çalışma alanı tahakkümü, 
yaptırımı...!). Bir üçüncü yazılı olmayan, beklide en masum kriter ise, yayım-
lanması istenen çalışmalar türüne ve duruma göre, örneğin mensubu olduğum 
hekimlik alanı ile ilgili bir çalışma ise, bu çalışmada özellikle ya kendilerinin 
(kategorize dergilerin sahibi ülkeler...!) ürettiği kit, ilaç, antijen veya zamana 
göre geliştirilen moda yöntemlere (IFAT; ELISA; PCR gibi) ait ithal zorunlu-
luğu olan malzemelerin kullanılmış veya tüketilmiş olması arzu edilir, istenir 
(ülkenin, kategorize dergi sahibi ülkeler için Pazar Yeri olması!...). Böyle-
ce yukarıda izah edildiği gibi yazılı ve özellikle yazılı olmayan kriterlerle do-
nanmış çok, çok, ama çoook bilimsel ağırlıklı...! çalışmalar, ancak bu önemli 
kategorize edilmiş dergilerde...! yayıma layık görülürler. 

Bu şekilde kişi için çok ince ve önem arz eden...! düşünce mahsulü...! 
elde edilen puanlarla...!, ama ülke için sonuçta hiç kazanımı olmayan ça-
lışmalarla, sadece yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi atama ve 
yükseltilmeler yapılmış olur. Böylece yükselen üniversite öğretim elemanları, 
yabancı dilli, kriterli, puanlı ve de tek başına hareket etme alışkanlıklı akade-
misyenlik yaşam anlayışını, gelinen en son yükseltilme noktası profesörlükten 
sonra da terk edememeleri ve buna bağlı olarak genellikle ülke ihtiyaç ve ger-
çeklerine göre özgün düşünce mahsulü, kapsamlı çalışmalar üretememeleri 
çok fazla yadırganmamalı ve istenmemelidir. Kaldı ki kapsamlı araştırmalar 
için özellikle olması gerekli takım veya ekip çalışmalarını ise, ne yazık ki 
birinin çalışmasına diğerinin ismini yazarak puan almaya yönelik olarak bilir-
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ler ve bu yüzden ülke sorunlarının çözümü için bir araya gelmeye pek itibar 
etmezler. 

Sonuçta çoğunlukla alıştığı moda-magazin çalışmaları tekrarlayan, tak-
lit eden, günceli yakalamakla uğraşan sade bir akademisyen olarak kalmaya 
mahkum olurlar!...Burada benim özellikle çevremde daima ifade ettiğim ve 
yazılarımda belirttiğim “Bilim ve İlimde Hedef Günceli Yakalamak Değil; 
Gündemi Oluşturmak Olmalıdır !...” sözümü hatırlatarak, ülke gündemi-
mizi kendimiz olarak, kendimiz oluşturmalıyız, yine kendimiz olarak ülke 
sorunlarını saptayıp, kendi öz kaynaklarımızla çözmeliyiz, yoksa dışarıdan 
ısmarlama güncellerle, insanlarla, kaynaklarla ülkenin hiçbir probleminin çö-
zülmediğini, çözülemediğini artık anlamalıyız!... 

Görüldüğü gibi yukarıda irdelenen sadece atama ve yükseltilme ile 
gelinen noktada üniversitelerde çözülme ve çökme nedeni olduğu; bir de 
bunlara üniversitelerin alt ve üst yapısız sayısal artışı, eski üniversiteler-
de ve çok yakında yeni üniversitelerde anabilim dalları kadrolaşmaların-
da piramit diye bir yapının, artık yamuğun ters dönmüş haline gelmesi 
ve hatta bazı anabilim dallarında yamuk da kalmayıp tepede düz bir çiz-
gi halinde, tabansız, yerle bir olması gibi daha sıralanabilecek bir yığın 
olumsuzluklar da eklenince çözülme ve çöküntü şiddetinin artmasıyla 
üniversiteler, acaba nereye gidiyor, götürülüyor veya götürülmek isteni-
yor!... 

Buna karşılık gelişmiş ülkelerde üniversitelere baktığımızda; kuruluş 
amacına bağlı kalınarak yapılanması ve faaliyetleri itibarı ile; bizim üniver-
sitelerde ki akademisyenlik anlayışının tam tersine yabancı dil, puan düşün-
meden ve takvim bağımlılığı olmadan, ama önce ülke ve sonra dünya so-
runları çözümü için...?, özgün düşünce mahsulü, yaygın kullanım alanı olan 
çalışmalar üretmeyi hedefleyen ve bunun için de genellikle çalışmaların ferdi 
değil takım, ekip halinde yürütüleceğine inanan insanlardan oluştuğunu görü-
rüz (yukarıda değindiğim gibi bizde ekip çalışmaları, puan almaya,-kişisel çı-
kara-; gelişmiş ülkelerde ise ülke sorunlarının çözümüne, -toplumsal çıkara, 
ülke çıkarlarına ve hatta dünya çıkarlarına-yöneliktir). Buna göre geliş-
miş ve gelişmemiş ülke üniversitelerindeki anlayış farklılıklarının ülkele-
re yansımaları karşılaştırıldığın da ise biz halen gelişmekte olan ülkeyiz, 
onlarda hep gelişmiş ülke !... 

Yukarıda tanımlanan temel sosyal kurumlarında ki çözülme ve çökün-
tülerin ülkemiz dinamiklerine yansımasına baktığımızda; ülke genelinde ve-
rimlilik göstergelerini ve bilhassa verimlilik paylaşımını olumsuz yönde et-
kilediğini, hem bir taraftan işsizlik, yoksulluk ve açlık sınırına giren insan 
sayısının artmasına, hem de diğer taraftan hırsızlık, kap-kaç ve organize suçlar 
gibi yasal olmayan yollardan, haksız kazanç temin eden suçlu insan sayısının 
artmasına neden olduğu görülür. Ayrıca bu ortamın oluşmasında en önemli 
rolü oynayan bazı fırsatçı zihniyetler bu durumdan yararlanarak çalışma alan-
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larında tekelci, tek patron ve ülke içindeki ferdiyetçi anlayışı, yurt dışına karşı 
paylaşımcı şekle dönüştürerek, şöyle ki; havadan, sudan bahanelerle, kamu 
ve özel sektör işletmelerinin (özellikle kâr yapan kamu ve özel sektöre ait 
bankalar, holdingler, şirketler,.... ve hatta vatan toprakları) bir, bir yabancı-
lara satış noktasına getirilip, satılması (Acaba gelişmiş ülkelerin -USA; AB 
ülkeleri gibi- tavsiyeleri ?.., veya dikte ettirerek aldırdıkları kararların 
uygulatılması sonucunda varmak istedikleri en önemli hedefleri bu mu 
oluyor...!?....böl, parçala, satın al, yönet...!), 

Keza üniversitelerde yabancı katılımlı çalışmalar, araştırmalar, toplantı-
ların (kongre, sempozyum, panel gibi) veya kendi paramızla onların deneti-
minde hazırlattırılan güdümlü AB projelerinin ülkemizde çok önemli faaliyet-
ler olarak değer kazandırılıp, teşvik görmesi gibi dış paylaşımcılıkla ilgili bir 
çok örnek verilebilir. Ama onlar bizimle, bizim onlara verdiklerimizin çok 
küçük ölçüsünde bile, kendilerine ait olan hiçbir şeyi paylaşmazlar, bu 
durumda hangi taraf doğru yapıyor ?.... Bu paylaşım anlayış farkının ülkele-
re yansımaları karşılaştırıldığın da ise biz halen gelişmekte olan ülkeyiz, 
onlarda hep gelişmiş ülke !... 

Sonuç olarak yukarıda ifade edildiği gibi ülkemizde yaşamın her alanında 
etkisini gösteren “Kendi Hayatını Yaşama...!” anlayışı ile ortaya çıkan yaşam 
felsefesi, önce ailelerin, daha sonra da tabii ki sırasıyla toplumların, ulusla-
rın-milletlerin, ülkelerin yararına olmadığı açıkça görülmektedir. Bu durumun 
devam etmesi halinde ise felaketlere sebep olabileceği de bir gerçektir. Bu 
yüzden insanlık adına hiç de olumlu sonuçları olmayan, önce söylev olarak 
başlayan ve bugün gelenekselleştirilme aşamasına getirilen bu yaşam tarzını, 
ileride daha büyük felaketlere maruz kalmamak için, gerek aile yaşamımız-
dan ve gerekse toplumdaki yaşamımızdan hemen silip atmamız gerektiğini 
ve bundan önceki yazılarımda hep söylediğim ve tarif ettiğim; bir büyük Türk 
düşünürünün “bir olalım, iri olalım ve diri olalım...!” yaşam felsefesini bir 
kez daha özümseyerek, anımsayarak; aile içinde, bulunduğumuz toplumda, 
iş yerinde ve özellikle üniversitelerde her türlü paylaşımda, her türlü sorunun 
tespitinde, hallinde, çözümünde önce kendimiz olalım, sonra bir araya gele-
lim, takım veya ekip olalım...!

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2006)
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Bilimsel İstiklal Savaşı: 
“Haydi Türkiye Ulusal-Milli Projelere !...”

Bilimsel istiklal savaşı için, bazı yazılarımda belirttiğim gibi kendisini tanı-
yan, kendisi olan, sağlıklı, özgür düşünen, gözleri gören ve öncelikle ülke 
menfaatlerini, kendi menfaatlerinden de ön planda tutan, daha da önemlisi 
içinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi bulunan bilim adamlarına, bilim insanla-
rına ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde bugün bu özelliklerin tam olarak oluş-
masını engelleyen nedenlerden ikisi ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki ve 
belki de en önemlisi yükseltilme ve atanmaların YÖK’le birlikte 1982’den 
beri puan ve takvime göre yapılmasıdır. Çünkü bu uygulamayla her atanma 
ve yükseltilme aşamasında belli bir sürede PUAN toplanması gerekmektedir. 
Puan için çalışmada belli bir kalite aranmadığından, sadece sayısal yeterlilik 
söz konusu olduğundan akademisyen haklı olarak ülke için, ülke problem-
lerine çözüm için veya alanında bilinmeyeni çözmek veya yenilik getirmek 
için daha uzun soluklu çalışmalardan kaçınmaktadır. İkinci neden ise profe-
sör unvanı alındıktan sonra emekli oluncaya kadar geçen akademik yaşamın 
en uzun döneminde puan da dahil hiçbir yaptırımın olmaması (Her ne kadar 
bazılarını rahatsız etse de; Bkz. Ultra Emeklilik). Bu yüzden bugün ülkenin 
geldiği bilimsel konum gelişmiş ve hatta bazı gelişmemiş diye bilinen 3. dün-
ya ülkelerinin konumuyla kıyaslanmayacak derecede alt sıralardadır (Her yıl 
yapılan uluslararası sıralamalarda üniversitelerimizin almış olduğu derece-
ler bu durumun en önemli göstergelerdir).

İşin ilginç yanı ise; Bunun sebeplerini politikacılar gibi biz üniversite 
mensubu akademisyenler, kolaylıkla eğitim, kültür, sosyo-ekonomik yapı, alt 
yapı eksiklikleri, siyasi yapılanma, proje veren kuruluşların yanlı tutumu gibi 
başlıklar altında veya benzer yığınlarca bahanelerle, sayfalar dolusu yazılar-
la; dakikalarca, saatlerce süren konuşmalarla güya açıklarız. Ancak bu kötü 
tabloda bütün bunlarla birlikte bizlerin rolünün üzerinde çok fazla durmayız, 
genellikle öz eleştiri yapmaktan kaçınırız.

Oysa! Bir ülkede üniversite gelişmişlik düzeyi ile ülke gelişmişlik dü-
zeyi arasında birbirini tetikleyen direkt ilişki, herkes tarafından bilinen bir 
gerçektir. Çünkü üniversitenin en önemli ürünü her biri birer hazine olan, birer 
fabrika olan beyindir. Yani bilgiyle donanmış insandır. Düşünebiliyor musu-
nuz? her bilim alanında milyonlarca bilgiyle donanmış insanı!... Düşünebili-
yor musunuz? Bütün bu insanların bilim adına ülkesi adına yapmış oldukları 
çalışmaları! Ve ortaya koymuş oldukları ürünleri!... İşte! Gelişmişlik düzeyini 
tetikleyen faktör! İşte! İlişkinin düzeyi ile ortaya çıkan ülke gelişmişliği. Peki! 
Türkiye’de bu ilişki niçin gelişmiş ülkeler düzeyinde değildir. Bu durumun 
saptanmasında en kolay çıkış noktasını ise gelişmiş ülkelerle, ülkemiz aka-
demisyenleri dolayısı ile üniversiteleri arasındaki bazı temel anlayış farkında 
görebiliriz.
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Gelişmiş ülke akademisyenlerini ülkemiz akademisyenlerinden ayıran en 
önemli uygulamalardan biri atanma ve yükseltilmelerle ilgili olup; bizde pu-
anla ve süre ile yapılan atanma ve yükseltilmeler, gelişmiş ülkelerde proje ve 
projelerin bilimsel ürünleri ile yapılmaktadır. Yine sürenin olmadığı ve puan 
hesabının yapılmadığı projelerde amaç bilim yolunda bilinmeyenleri ortaya 
koymak ve bilimsel güç elde ederek, dünyaya hükmetmek ve ülkesinin ihtiyaç 
ve sorunlarına çözüm getirmektir. Bu ihtiyaç veya sorunların gerçek anlam-
da saptanması ve çözümünde ise, akademisyen bilim alanı ile ilgili ülkedeki 
sanayici, kamu ve özel meslek kuruluş temsilcileri ve halkla, tabii ki çiftçi, 
işçi ile de iç içe olmaktadır. Bu anlayış tarzı ülkemizde pek görülmez. Bizde 
akademisyen bilim yolunda tek başınadır. Çünkü hedef sadece puan toplama 
olduğundan, bireysel çalışmalar ön plandadır. Dolayısı ile gelişmiş ülkelerde 
üniversiteler, bilim yolunda bilinmeyenleri çözmek başta olmak üzere ülkesi-
nin, dünyanın ihtiyaç ve sorunlarının belirlendiği ve bunlara çözüm yollarının 
arandığı başlıca merkezlerdir. Bu merkezlerde ise takım çalışması esastır.

O halde; gelişmiş ülkelerdeki gibi ülkenin ihtiyaç ve sorunlarının çözü-
mü için ne yapılmalıdır? Öncelikle lokomotif veya çözüm merkezi olabilecek 
akademisyenlere sahip üniversiteler başta olmak üzere, ülkenin yapı taşları 
olan, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları, amaçları doğrultusunda kuru-
luş ilkeleri çok iyi belirlenmeli ve bu ilke esaslarına göre yapılanıp, faaliyetle-
rini sürdürmeleri sağlanmalı ve ülkenin problemlerinin çözümünde bir araya 
gelmelidir!... Üniversitelerde atanma ve yükseltilme ile profesörlük dönemine 
ait kanunlar tekrar gözden geçirilmeli, bugünkü uygulamalar terk edilmelidir.

Ancak bugün itibarı ile bu tür düzenlemeler çok uzun süreçte gerçekleşe-
bileceği düşünüldüğünde, bugünkü tablo karşısında acilen ne yapabilir nokta-
sında; Bilim alanları ile ilgili; Önce Bakanlıklardan, Üniversitelerden, Araştır-
ma Enstitülerinden, Özel ve Kamu kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerin-
den katılımlarla oluşturulacak komisyonlar(=komiteler=koordinatörlükler) 
oluşturulmalı, sonra bu komisyonlar tarafından ülke ihtiyaç ve sorunları olan 
konular saptanmalı ve önceliklerine göre sıralanmalıdır. Belirlenen çalışma 
konularından her biri yine bu kurul tarafından seçilerek, teşkil ettirilecek olan 
uzman gruplarına verilmeli; bu grupların sırası ile ele alarak, hazırlayacakları 
ülke ihtiyaç veya sorunlarının kısa ve uzun vadeli çözümünü içeren önerileri 
doğrultusunda hazırlanacak ulusal, milli projeler hiç vakit kaybetmeden ha-
yata geçirilmeleri sağlanmalıdır.

Bugün itibarı ile (Ağustos 20014) konumla ilgili olduğu için kesinlikle 
söyleyebilirim. Hiçbir hayvan hastalığı ile ilgili ülke çapında bilgiye sahip 
değiliz, iddia ediyorum aynı durum insan hastalıklarında da söz konusudur. 
Buna rağmen araştırmacılar, bir hastalıkla ilgili yapmış oldukları yerel bir 
çalışmaya ait makalelerinin hemen başında o hastalığın Türkiye’de çok yay-
gın olduğunu ve özellikle ölümlere sebep olduğunu, hayvanlarla ilgili ise çok 
büyük ekonomik kayıplara da sebep olduğunu kaynak göstermeden yazarlar. 
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Ne kadar yaygın ne kadar ekonomik kayıplara veya ölümlere sebep oluyor, 
bunların rakamsal değerleri verilemez! Çünkü bu yönde yapılmış, hekimlikte 
epidemiyolojik dediğimiz; hastalıklarda kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl, 
neden gibi soruların cevap bulduğu araştırmalar maalesef ülkemizde yete-
rince yapılmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri akademisyenlerin 
atanma ve yükseltilmelerinde aranan puandır. Çünkü bir hastalıkla ilgili epi-
demiyolojik araştırma 6 ayda, 1 yılda tamamlanıp puana dönüşmez. Çünkü! 
Bir epidemiyolojik çalışmada, karşılaştırmalar yapabilmek için en az 3 yıla 
ihtiyaç vardır. Çünkü! Bir epidemiyolojik araştırma Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Sakarya Meydan Muharebesi’nde emrettiği “Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.” veciz deyişi gibi; tüm yurt sat-
hında ulusal, milli proje kavramı ve anlayışı ile bilimsel istiklal savaşı olarak 
gerçekleştirilmelidir.

İşte! Bu suretle ülkede hastalıkların yaygınlığı ortaya konur, bu suretle 
hastalıklara karşı etkin önlemler alınır ve korunma yolları bulunur, bu suretle 
alternatif tedavi ve korunmada aşı devreye sokulabilir!…Yoksa bugüne kadar 
yapıla geldiği gibi kişi veya kuruluşlar tarafından, ferdi ve yerel olarak plan-
lanan ve çok azı dışında, genellikle çözüme yönelik ve özgün olmayan çalış-
malardan elde edilen sonuçlar, hem çözüm önermediği, hem de yurt genelini 
kapsamadığı için, yararlılıkları tartışılır, ama ülkemizde yardımcı doçent, do-
çent, profesör olmak için puan getirme gerçeği tek yararlılık noktasıdır (!)

Bu yüzden ülkenin sorunlarını halletme noktasında, basit şahsi veya ku-
rumsal hesaplar yapmadan, her şeyde ön planda olmak adına ben, ben, deme-
den, Bakanlıkları ile Üniversiteleri ile Araştırma Enstitüleri ile Özel ve Kamu 
kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri ile “BİZ” olarak, fikirlerimizi, laboratu-
varlarımızı, her türlü imkânlarımızı birleştirelim. Ne Amerikalısı, ne Avrupa-
lısı, sadece kendi aramızda bir araya gelerek her alanda ülke sorunlarını, ülke 
boyutlarında düşünerek ulusal-milli projeler hazırlayalım!..

…Ve bugünden itibaren araştırmalarımızda ki sloganımızı “Haydi Türki-
ye Bilimsel İstiklale; Ulusal-Milli Projelere...!” olarak belirlemek istiyorum. 
Saygılarımla...(Yazım 2004; Güncelleme 2014)
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“Üniversite ve Format Atmak!!!...”
Günümüzde dünyaca ünlü, marka olmuş Avrupa ve Amerika okullarının büyük 
bir kısmı coğrafyamızdaki 800-1600 yılları arasındaki döneme ait eğitim-öğ-
retim modellerini örnek alarak yapılanmışlardır. Buna karşılık okullaşma tari-
hi 5, hatta 6 bin yıl öncesine kadar giden Anadolu’da, yani ülkemizde veya yer 
aldığımız coğrafyamızda bugün dünyaya kendini kabul ettirmiş, marka olmuş 
bir tane bile okul (üniversitemizin) bulunmamaktadır. Bırakın dünya markası 
olmayı; son yıllarda uluslararası kabul görmüş bazı merkezlerce yapılan dün-
ya üniversite sıralamalarında; ilk 50’lere, 100’lere, 200’lere ve hatta 300 lere 
giren üniversitemiz bulunmamaktadır. Bu durum üniversitelerimizde yapılan 
eğitim-öğretim kalitesinin nerede olduğunu veya gelişmiş ülkelerdeki gibi ol-
madığını göstermektedir. Peki, üniversitelerimiz niçin bu haldedir? Çözüm ve 
çıkış noktaları nelerdir? 

Üniversitelerimizin bugün içinde bulundukları kötü durumun belli başlı 
üç nedeni vardır. Bunlardan ilki lisansüstü eğitim-öğretim prosedürü, ikinci-
si öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama kriterleri, üçüncüsü ise akademik 
yapılanmadır. Lisansüstünde bilhassa doktora eğitimi akademik hayatın temel 
taşıdır. Bilim ve üniversiteler doktora üzerine inşa edilir. YÖK’ten önce dok-
tora eğitimi, usta-çırak (hoca-asistan) anlayışı içinde; o zaman ki ismi kürsü 
olan birimde ustanın yanında çırak olarak işe başlanır; öncelikle kürsüde yü-
rütülen araştırmalar, kürsü öğrenci işleri, kürsü lisans-lisanüstü ders ve uygu-
lamaları takip edilir, yani girilen bilim alanı özümsenir, akademisyenlik dene-
yimleri kazanılırdı. Bilim alanının bir mutfak olduğu düşünülürse; mutfakta 
usta nezaretinde önce mutfak tanınır, mutfak malzemeleri ve bu malzemelerle 
nelerin ve nasıl üretildiği, daha sonra elde edilen ürünün nasıl servis edileceği 
öğrenilir. Bütün bu öğrenimlere ait pratikler belli süreçte edinilmeye başlanır 
ve ilk yemek doktora tezi usta nezaretinde yapılır ve servis olarak sunulur. 
Tüm bu süreç usta tarafından belirlenir. İşte YÖK’ten önce böyle bir ortamda 
doktora tez çalışmaları tamamlanırdı. 

Fakat YÖK’le birlikte doktora eğitim prosedürü tamamen değiştirilmiştir. 
Aday kürsü (Bilim-Anabilim Dalı) işleri ile hiç ilgilenmeden, yani mutfağa 
hiç girmeden, o mekânı ve orada nelerin nasıl yapıldığını öğrenmeden, sade-
ce kendisine ait belirli bir takvimde, yine belirlenmiş sayıda kredi alındıktan 
sonra başlanılan tez, mümkün olan en kısa sürede bitirilmesiyle doktora eğiti-
mi tamamlanmaktadır. Görüldüğü gibi; bu süreçte bilim mutfağında yeterince 
çalışılmadığı için, ne tam anlamıyla usta-çırak ilişkisi, ne de tam anlamıyla 
malzemeleriyle, ürünleriyle özümsenmiş mutfak tanımı vardır. Bu durumda 
doktoranın genel prensibi olan akademisyenliğin en temel donanımı eksik edi-
nilmektedir. Tabii ki, bu eksiklik ileride üretilecek ürünlerin kalitesizliğini de 
etkilemektedir. Elbette bu ürünler uluslararası akademik arenada da rekabet 
için yer bulamayacaktır. 
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Bu eksiklikler yetmezmiş gibi, doktoradan sonra her akademik yüksel-
tilme ve atamada (yardımcı doçent, doçent, profesör) doktora aşamasındaki 
mutfak donanımı için gerekli eksikliklerin giderilmesi yerine, hazır yemek 
“alo paket” servisi türünden ürünlerle bu aşamalar geçiştirilmektedir. Yani 
mutfakta pişirmek yerine, mutfağa dışarıdan hazır yemek getirmek gibi! Şöy-
le ki, bilimselliğin ölçütü yayın sayısı ve yayında araştırmacı sıralamasına 
göre toplanan komik, anlamsız puan ve belirlenen sürelerle yapılmış takvim-
lerle gerçekleştirilmektedir. Öğretim üyeliğine atama ve yükseltilmeler için 
gerekli olan puanlar, sadece puan toplama adına yapılmakta, bunlar 2’li, 3’lü, 
4’lü hatta 10’lu ve daha fazla sayıda çalışmacının (biri Edirne’den, diğeri 
Kars’tan; birbirini hiç görmeden!) bir araya gelerek (araştırmak, incelemek 
için değil, sadece makale sayısını arttırmak için!), çoğu tartışmalı kategorize 
dergilerde yayımlanan çalışmalarla, yani alo paket servisi ürünlerle puanlar 
toplanarak, öğretim üyeliğine atama ve yükseltilmeler gerçekleşmektedir. Bu-
rada çalışmanın içerik kalitesi, özgünlüğü, ülkeye ve bilime katkısı aranma-
makta, uluslararası arenada rekabet gücü dikkate alınmamaktadır.

 Bu atama ve yükseltilme kriterlerinin bir diğer olumsuzluğu, belki de 
daha da önemlisi; araştırıcılar, alo paket servisi çalışmalarla puan değeri aynı 
olduğu için, hem hazırlaması zahmetli hem de çalışma süresi uzun olan TÜBİ-
TAK, DPT, SAN-TEZ, AB veya benzeri yurt içi, yurt dışı projeler yapmaktan 
kaçınırlar. Bu yüzden üniversitelerimizde yukarıda sözü edilen kurumlardan 
alınmış bir projede yürütücülük yapmamış, ancak akademisyen olarak en üst 
unvanı almış (Profesör) birçok öğretim üyesi bulunmaktadır. Oysa; ölçme ve 
değerlendirmede kapsamlı proje yürütücülüğü yapmak, bir öğretim üyesinin 
bilim insanı donanımında ilk sırada gelen ölçütlerinden biri olarak aranmalı 
ve istenmelidir (YÖK’ten önce doçentlikte aranan habiltasyon tezi gibi). Çün-
kü üzerinde en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş büyük projelerle kişi hem 
çalıştığı bilim mutfağıyla hemhal olur (bütünleşir) ve hem de ürettiği ürünler 
kaliteli olur. İşte o zaman üretilen ürünler özgündür, İşte o zaman üretilen 
ürünlerin ülkeye ve bilime katkısı vardır ve İşte o zaman üretilen ürünlerin 
uluslararası arenada rekabet gücü olur.

Üniversitelerimizde bilim insanın hem doktorada, hem de doktora son-
rası yükseltilme ve atamalarda yukarıda anlatılan eksik donanımı dışında bir 
diğer önemli sorun; üniversitelerde akademik yapılanma ile ilgilidir. Öğretim 
üyesi kadrosuna atama ve yükseltilmelerde norm kadro veya ihtiyaç dikkate 
alınmamaktadır. Bunun sonucunda bugün birçok fakültede akademik yapı-
lanmada en üstte en az olması gereken kadro temsilcilerinin (profesör,) diğer-
lerine (yardımcı doçent, özellikle doçent) göre sayıları hızla artmıştır. Bazı 
eski kuruluş tarihli fakültelerde çoğu bilim ve anabilim dalında profesör sayısı 
doçent, yardımcı doçent sayılarının 5-6 katı olmuştur. Hatta bazıları sadece 
profesörlerden (ve araştırma görevlisinden) oluşmaktadır. Bütün bunlar bilim 
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ve anabilim dallarında araştırma ve yayın anlayışını olumsuz etkilemiş, ayrıca 
sevk ve idarede hiyerarşik düzen olmadığı için yönetim zaafı da getirmiştir. 

Bu durumda sağlıklı bir lisans veya lisansüstü eğitim-öğretimden ve ye-
nilikçi, girişimci, bilime ve ülkeye katma değer sağlayan araştırmacılardan ve 
araştırmalardan ve de tabii ki uluslararası sıralamalarda ilk 50’lerde, 100’ler-
de yer alan üniversiteden bahsetmek mümkün değildir. 

Peki, ne yapılması gerekir. Sorunlar belli ama çözüm yolları çok zor. 
Çünkü YÖK’le birlikte uygulanan sisteme bağlı olarak, hem akademisyenler, 
hem de tüzel yapı üniversitelerde oluşan 35 yıllık tahribatı bir günde ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Belki sistem bilgisayar lisanı ile format atma ile 
sıfırlanır ve yeniden bir programla kurtulabilir, Ancak! Sistemin ürünleri aka-
demisyen ve üniversiteler, bugün format atsanız, sıfırlanması ve yeni program 
yüklenmesi için en az 50 yıla ihtiyaç vardır… Saygılarımla
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“Ultra Emeklilik”
Ultra emeklilik, üniversitede akademisyen olarak çalışanların bir kısmının 
elde ettikleri bir haktır. Ve aynı zamanda çalışırken yaşanan maddi ve manevi 
doygunluğun en üst seviyede olduğu bir dönemi kapsadığından süper, hiper, 
mega’nın da üzerinde “Ultra” olarak isimlendirilmiştir. Ultra emeklilik döne-
minin başlangıç yaşı değişmekle birlikte, bitiriş yaşı genellikle sabittir. 

Akademisyen olanlar ultra emeklilik dönemini belki tahmin etmişlerdir. 
Ancak akademisyen olup da tahmin edemeyenler ve bilhassa akademisyen 
olmayanlar için bu önemli durumun açıklanması gerekir düşüncesindeyim. 
Bunun için öncelikle akademisyen nasıl olunur? sorusu cevaplandırılmalıdır. 
Bilindiği gibi akademisyenliğin temel taşı doktora eğitimidir. Doktorada ala-
nıyla ilgili hazırlanan bir tez savunulduktan sonra, gerçi günümüzde genel-
likle savuşturulduktan sonra “Doktor” unvanı alınır. Doktoradan sonra her 
üniversitenin değişebilen kriter ve puanlama sistemleri ile yardımcı doçentlik 
kadrosuna jüri kararları ile atama yapılır, böylece öğretim üyeliğine de ilk 
adım atılmış olunur. Yardımcı doçentlik aşamasını takip eden “Doçentlik” 
kazanımı ise iki aşamalı olup; ilk aşamasında seçilmiş jüri tarafından aday ka-
tegorize edilmiş (!) belirli dergilerde yayımlanmış çalışmalarına göre değer-
lendirilir, başarılı bulunursa ikinci aşamaya geçilir, bu defa aynı jüri önünde 
aday sözlü sınava alınır ve yine başarılı olunursa “Doçent” unvanı kazanılır 
ve bu aşamada tamamlanır. Böylece doçentlik unvanı ile birlikte akademik ha-
yatın sınavlı dönemi de kapanmış olur. Doçent unvanı aldıktan sonra kadroya 
atanmada yardımcı doçentlik kadrosuna atanmada olduğu gibi yine her üni-
versitenin değişebilen kriter ve puanlama sistemleri ile jüri kararlarına göre 
gerçekleştirilir (Doçent unvanı alanlar bazen yardımcı doçentliğe atanmadan 
direk doçentlik kadrosuna atanabilirler!), Doçentlik kadrosunda 5 yıl kalın-
dıktan sonra her üniversitenin farklı ilkelerine göre elde edilen puanlara göre 
“profesörlük” kadrosuna jüri kararları ile atama yapılır (Doçent unvanı alan-
lar bazen yardımcı doçent, doçent kadrolarına atanmadan araştırma görevli-
si kadrosundan direk profesörlük kadrosuna atamaları yapılabilir!). Profesör 
kadrosuna atandıktan sonra artık!!! ne sınava girmek, ne puan almak ve ne de 
çalı… var…

Akademisyen nasıl olunurun açıklamasını yaptıktan sonra, bu dönemleri 
yaş ve yıl olarak irdelersek, tablo daha da belirgin olacaktır. Ülkemizde üni-
versitede akademisyenliğe başlama yaşı 20-25 arasında olup, profesör olun-
caya kadar geçen süre ise ortalama 15 yıldır. Evet! Türkiye’de 35-40 yaşları 
arasında profesör kadrosuna atanmak mümkündür. Profesör kadrosunda ise 
67 yaşına kadar; 25-30 yıl arasında kalınabilmektedir. Görülüyor ki; bir aka-
demisyenin profesörlükte geçirdiği süre (25-30 yıl) profesör oluncaya kadar 
geçirdiği sürenin (15 yıl) iki katıdır. Diğer bir ifade ile ise içinde sınavların, 
puanların bulunduğu profesörlük öncesi aktif çalışma süresi; sınavsız ve pu-
ansız profesörlük süresinin yarısı kadardır. 
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Akademisyenlik çevresinde; profesörlüğün üstünde bir kadro bulunma-
dığı için bu noktada atama ve yükseltilmenin ve de puanın olmayacağı, do-
layısıyla makaleler için bir çalışma, bir araştırma yapmanın, bir proje arayışı 
içinde olmanın da gereği yoktur gibi bir anlayış hakimdir. Bununla ilgili ola-
rak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yaklaşık 1 yıl önce Türkiye’de 
profesör olduktan sonra TÜBİTAK, DPT veya bir Bakanlık adına ya da ulus-
lararası proje yürütücülüğü yapmış olan profesör sayısını istemiştim. Ancak 
bugüne kadar bir cevap alamadım. 

Bunun üzerine ilgili kurumların herkese açık sayfalarından edindiğim 
bilgileri aldım ve değerlendirmemi yaptım. Bugün ülkemizde YÖK verileri-
ne göre üniversitelerde 20 bin civarında profesör kadrosunda çalışan var ve 
Türkiye’de bilimsel araştırmaları destekleyen en önde kurum TÜBİTAK ve-
rilerine göre 2000-2011 yılları arasında TÜBİTAK’a verilen toplam 11 yıllık 
proje sayısı 40649 (yıllık ortalama 3700 proje) olup bunlardan kabul edilen 
proje sayısı ise 11046 (yıllık ortalama 1000) dır. Bu projelerin hepsini, yani 11 
yılda 40649’unu profesörlerin verdiğini kabul edersek, profesör başına düşen 
proje sayısının sadece 0,5 olduğu, yani her bir profesör ancak 22 yılda -1- (bir) 
proje vermiş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan proje verenlerin tamamı-
nın profesör olmadığı en az yarısının, hatta daha fazlasının doçent, yardımcı 
doçent, doktor, hatta uzman ve ayrıca üniversite dışı diğer araştırma kurumla-
rından olduğu düşünülürse; üniversitede profesörlerin araştırma ile, proje ile 
dolayısı ile araştırmalardan üretilen makale ile çok fazla vakit geçirmedikleri 
görülür. Bu arada kesinlikle TÜBİTAK’ın sayısal olarak çok üstünde olmayan 
DPT, Bakanlık adına veya AB ve benzeri uluslararası proje sayıları net veriler 
olmadığı için değerlendirilememiştir.

Peki ya! Profesörler ne yaparlar? diye tekrar sorulduğunda herhalde ders-
lere girerler(!)…Sayısal karşılaştırma verileri bulunmamakla birlikte bilim 
alanları ile ilgili en önemli ders materyali yayımlanmış kitap sayılarına ba-
kıldığında, herhalde bu alanda da sonuç pek iç açıcı değildir!!! Peki öyleyse! 
Profesörler gerçekten üniversitelerde ne yaparlar??? 

İşte; bu noktada ne yaparlar yerine, profesörler üniversitede nasıl yaşar-
lar? sorusunun cevabını bulmak ve buna göre o dönemi isimlendirmek daha 
kolaydır. Üniversitede profesörlük döneminde yaşam şekline bakıldığında 
emekliliğe (programlanmış, planlanmış bir çalışmanın olmadığı, üretimden 
nispeten uzak, çalışmadan para alınan dönem…) çok ama çok benzer, buna 
karşılık maddi ve manevi katkıları bakımından emeklilik döneminden çok 
ama çok avantajlı olduğu görülür. Bundan dolayı profesörlük dönemini “Ult-
ra Emeklilik Dönemi” olarak isimlendirmek yanlış olmasa gerek!!!...

Saygılarımla… (2014)
NOT: Tabiî ki! bu yazı tüm üniversite profesörlerini içine almıyor, sayı-

ları çok az da olsa çalışan, üreten bulunduğu yerin hakkını veren, yukarıdaki 
kalıplara uymayan saygıdeğer profesörler de var, onları tenzih ediyorum… 
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“Ah Şu Bizim Üniversite Hocalarımız…”
Önce, bir ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) Veteriner Doçentlik Alt Komisyon 
Üyesi olarak, oyunun-SINAVIN (!) gerçekleşmesinde dolaylı da olsa payım 
olduğu için ve aynı zamanda bundan sonra böyle oyunların oynanmaması için 
üzülerek bu oyunu-SINAVI, bana göre skandal oyunu yazmak zorunda oldu-
ğumu belirtmek isterim.

Oyunun Adı: 
“Bir Doçentlik Sınavının Anatomisi…” 
Oyuncular: 
Sınav yapan 7 jüri üyesi (5’i asil 2’si yedek); Sınava giren 2 aday ve 2. 
Tekrar oyun için takviye 1misafir jüri üyesi 
Oyunun Türü:
Trajedi 
Oyun: 
1 perde 
Oyun Mekanı: 
Konya 
Sahne-Dekor: 
Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Sınav Salonu 
Oyun Tarihleri ve Saati: 
26 Haziran 2012 Saat:10:00 ve 13 Temmuz 2012; Saat:10:00
Oyun
İLK BELİRLENEN TARİHTE OYNANAMAMIŞTIR!

Çünkü!... Belirtilen tarih ve yerde oyuncu olarak yedeklerle birlikte 7 Jüri 
üyesinden 2 asil 1 yedek katılmış; geri kalan 3 asil üyenin 1’i Umre ziyareti 
(…Yunus Emre Der Hoca, Gerekse Bin Var Hacca, Hepsinden İyice, Bir Gö-
nüle Girmektir..), 1’i TÜBİTAK Moderatörlüğü (vicdan-cüzdan ikilemi), 1’i 
TÜBİTAK Panelistliği (vicdan-cüzdan ikilemi) nedeniyle sınav-oyun salonu-
na gelmemiş, Konya dışındaki Van’da bulunan 2. Yedek üye gelmek istemiş, 
ancak ona rağmen eksik olduğundan sınav yapılamamıştır. Sınav-oyun 15 gün 
sonraya ertelenmiştir… 
“Açıklama
Dosya değerlendirmesi yapan asil 3 jüri üyesinden biri seyahat ve diğer ikisi 
direkt bağlı olmadığı bir kurumdan internet aracılığı (!) ile görevlendirilme-
yi, 2547 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre asli görevlendirilmeye tercih 
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etmişlerdir. Bu durum da hem asli görevi olan “Doçentlik” sınavına katıl-
mayarak kanunlara karşı gelmişlerdir, hem de meslek etiği-ahlakı bakımın-
dan yerine getirilmesi gereken bir görevi yapmamışlardır. Bildiğim kadarı 
ile “Doçentlik” sınavına katılmamanın kanunen bir cezai maddesi, yaptırımı 
yok! (Esasen olmalı! ani gelişen operatif müdahale, trafik kazaları, yurt 
dışı-içi kongre katılımı gibi bazı geçerli mazeret halleri belirtilerek ve hariç 
tutularak...), diğer taraftan katılımın da da maddi bir gelir yok (Esasen ol-
mamalı! Jüri üyeliği maaş alınan asli görevler arasında olduğu için ayrıca 
bir ücret beklenmemeli!..).”

İlki oynanmayan oyun sonunda herhalde 3 asil jüri üyesi maddi ve ma-
nevi zenginlik içindedir; ya adaylar…
Oyunun Tekrarı
Oyunun-sınavın tekrarı için 5 asil üyeden kalan 2 asil üye ile birlikte 
yedeklerin de katılımıyla yeterli olmayan oyuncu-sınav jüri üyesi sayısı 
dosya incelememiş dışarıdan 1 üye takviyesiyle 5’e tamamlanmış ve 
oyun-sınav tarihi belirlenerek beklenmeye başlanmış…
İKİNCİ BELİRLENEN TARİHTE DE OYUN YİNE OYNANAMAMIŞTIR!...

Çünkü!... sınav tarihinden 1 gün önce jürinin, dosya incelemiş 2 asil 
üyesinden biri sınav tarihini de içeren 5 günlük rapor (geçmiş olsun!) 
almış olduğu, diğeri ise senelik iznini kullanmakta (iyi tatiller!...) ol-
duğu için ikinci defa sınav yapılamayarak 2 ay sonraya ertelenmiş …

Burada da bilhassa izne giden asil jüri üyesi tatilde vicdanen huzur için-
dedir; ya adaylar…

İşte üniversitede en üst düzey faaliyet olması gereken doçentlik sınavının 
düştüğü içler acısı durumun teatral hali… 

Sonra da hiç kimse kalkıp; ilk 500 üniversitede biz niçin, neden, nasıl 
yokuz veya Veteriner Fakülteleri olarak bizi niçin, neden, nasıl oluyor da 
%30-40, hatta %60-70’lik dilimlerden öğrenciler tercih ediyor diye sormasın. 
Cevap oyunda açıkça ortadadır… Kendin kendine ve geleceğine sahip çıkmı-
yorsan, sonuçlarına da katlanmak zorundasın!...
Oyun-Sınav Hakkında Ayrıntılı Bilgi…
“Doçentlik sınavları bilindiği gibi ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) Doçentlik 
Komisyonları tarafından belirlenen 5’i asil 2’si yedek jüri üyeleri tarafından 
2 aşamalı yapılmaktadır. İlk aşamasında adayların eserleri incelenir ve bu 
aşamayı başarılı bir şekilde tamamladığına karar verilen adaylar 2’ci aşama 
olan sözlü sınavını alınarak prosedür tamamlanmış olur. Aylar öncesinden 
başlayan bu süreci takvim itibarı ile hem jüri üyeleri bilir, hem de adaylar 
bilir. 
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Bu olayda da takvim 2011 Nisan’da adayların müracaatı ile başlamış, 
bazı nedenlerle Ekim-2011’de jüri üyeleri belirlenmiş, en geç Aralık 2011’den 
itibaren jüri üyelerine aday dosyaları gitmiş ve böylece jüri üyeleri resmen gö-
revlerine başlamış. Takip eden süreçte dosyalar incelenmiş sonuçlar ÜAK’nın 
ilgili birimine ulaşmış ve mayıs ayı başı itibarı ile haziran ayındaki sözlü sı-
nav tarihleri ve yerleri jüri üyelerine bildirilmiştir. 

Görüldüğü gibi Nisan-2011 döneminde adayların başvurusu ile başlayan 
süreç sözlü sınav aşamasına kadar yaklaşık 13 ay sürmüştür. Bu sürecin yine 
yaklaşık son 8 ayı dosya inceleme, rapor hazırlama ve sözlü sınava girme 
hakkı verme tamamen jüri üyelerinin inisiyatifinde ve bilgisi dahlindedir.

Bu süreçte adaylar ise gerek eser inceleme aşamasında, gerekse hak etti-
ği takdirde sözlü sınava girene kadar her gün yaşadığı heyecan, stres ve ger-
ginlik yüzünden ölüp, ölüp dirilmektedir. Çünkü her akademisyenin akademis-
yenliğe başladığı ilk gününden itibaren beklediği en önemli sınav “Doçent-
lik” sınavıdır. Sınav tarihinde geldikleri sınav yerinde sınavın yapılmaması ile 
düştükleri durumu ve psikolojilerini anlamak çok zor olmasa gerek…(Acaba 
sınavın yapılmasını katılmayarak engelleyen jüri üyeleri, sınava giren aday-
ların yerine kendilerini veya çocuklarını koyup düşünselerdi, yani empati 
yapsalardı, nasıl bir değerlendirme sonucuna varırlardı?..).

Diğer taraftan “Doçentlik” sınavı bir akademisyenin, bir hocanın (PRO-
FESSÖR) da jüri üyesi olarak katıldığı en önemli sınavdır. Aynı zamanda bu 
sınavda üstlenilen görev yukarıda da ifade edildiği gibi hocaların-akademis-
yenlerin asli vazifeleri arasında yer alır. Çünkü “Doçentlik” sınav esasları 
hocanın- akademisyenin de tabi olduğu 2547 sayılı kanun çerçevesinde, aynı 
kanunla oluşan bir kurum (ÜAK) tarafından görevlendirmeler ve görevin teb-
liği de mensubu olduğu rektörlükler aracılığıyla yapılır. Ayrıca belki de daha 
önemlisi branşı ile ilgili hocaların-akademisyenlerin seçilmelerine karar ve-
rerek, o branşın geleceğinin tayin edilmesi konumundadırlar.

İşte bu kadar önemli bir vazifeyi yerine getirmeyenler hem kanunlara 
karşı gelmiş oluyorlar, hem etik olmayan bir davranış içerisinde bulunuyorlar 
ve hem de branşları ile ilgili mesleğin geleceği ile oynuyorlar.” 

Bu durumda yapılması gerekeni duymak isteyen ilgili mercilerin (hem 
YÖK’e, hem de ÜAK’ya yazdım) veya duyurmak isteyenlerin bilgilerine arz 
ederim. Saygılarımla...(2012)
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 “Mektuptan Kime Ne! 1”
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürü olarak göreve başla-
dığım ilk günde enstitüye bağlı 6 fakülte 77 Anabilim Dalı ve 200 lisansüstü 
programı yürüten saygıdeğer 587 hocama lisansüstü alanda, bilim ve bilim-
sellik adına neler yapabiliriz ile ilgili görüş ve önerileri aşağıdaki mektupla 
bizzat adreslerine postalanarak, ayrıca e-postalarına da gönderilerek sorul-
muş ve alınan yanıtlar yazının sonunda verilmiştir.

Sayın Hocam,
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 01.04.2013 tarihinde atanmış olduğum müdür-
lük görevime başladım. Enstitümüzün bu günlere gelmesinde çok büyük kat-
kıları bulunan başta müdür olarak görevlerini yürütmüş meslektaşlarım, sayın 
hocalarım olmak üzere, gerek yönetim kurulunda, gerek enstitü kurulunda ve 
gerekse enstitümüz anabilim dallarında danışman ve öğretim üyesi olarak gö-
rev almış meslektaşlarımın, sayın hocalarımın her birine ayrı ayrı teşekkür 
ederek yazıma başlamak istiyorum.

Bilindiği gibi bir ülkenin, hatta dünyanın gelişmişlik, uygarlık temellerini 
atan kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Dolayısı ile içinde bulunu-
lan gelişmişlik düzeyi geçmişte atılan temellerin göstergesidir. Keza gelecek 
yılların gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi de bugünden üniversiteler tarafın-
dan atılacak temellerle oluşacaktır. İşte üniversiteler bu temelleri lisans ve 
lisansüstü eğitim-öğretimle atmaktadırlar. Bunlardan lisans eğitim-öğretimi 
ile bir meslek kolunda, o mesleğin icrası ile ilgili mevcut, bilinen materyal 
ve yöntemin yerinde ve zamanında kullanılması, yani mesleğin icrası ile ilgili 
yeteneklerin edinilmesidir. Bu tür öğretiler fakülte ve yüksekokullar aracılı-
ğıyla verilmektedir.

Lisansüstü eğitim-öğretim ise üniversitelerde “Enstitüler” aracılığıyla 
yüksek lisans ve doktora programları ile verilmektedir. Yüksek lisans prog-
ramları ile bir mesleğin herhangi bir kolunda “öğrencinin bilimsel bir araş-
tırmada bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır”. Doktora programının amacı ise, öğrenciye bağımsız 
araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek 
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ye-
teneği kazandırmaktır. 

Yukarıda yapılan yüksek lisans ve doktoranın bilinen tarifleri dışında bil-
hassa doktora programları ile gelecekte o branşın, o mesleğin icrası ile ilgili 
yeni materyal ve yöntem geliştirme, yine o meslekle ilgili ileri görüşlülük 
(vizyon) ve felsefe (Ph.D.) yapma yetileri kazandırmaktır. Bunun için enstitü-
lere bağlı anabilim dalları doktora programları ve doktora tez konuları bu tür 
yetileri kazandırma hedefli olmalıdır.
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Bir meslekte yeniliklere giden yol, vizyon sahibi olma ve felsefe yapa-
bilme 2000’li yılların başından itibaren kendime düstur, prensip edindiğim ve 
Anabilim Dalı Duvarlarına astığım, öğrencilerime derslerde her zaman vurgu-
ladığım “Bilim, İlim ve Teknolojide Hedef Günceli Yakalamak Değil, Gün-
demi Oluşturmak Olmalıdır!” anlayışı ile mümkündür.

Enstitümüzün yukarıda ifade edilen anlayış çerçevesinde sizlere hizmet 
noktasında daha iyi yerlere gelinmesi için ve her saniyesi yeniliklerle bezenen 
dünyamızda özgür düşünen özgün ve ülkeye, dünyaya katma değer sağlayan 
projeler üreten, ileri görüşlü (vizyon), dalında felsefe yapabilen bilim insan-
larının, akademisyenlerin yetiştirilmesinde eğitim-öğretim kalitesinin yönlen-
dirilmesi için, gerekirse yeniden yapılanmak için değerli fikirlerinize ihtiyaç 
vardır. Bununla ilgili görüş ve önerilerinizi 30.04.2013 tarihine kadar enstitü-
müze bildirmeniz önemle rica olunur. 

Sağlıklar ve çalışmalarınızda başarı dileklerimle birlikte en içten selam, 
sevgi ve saygılarımı iletirim. Saygılarımla...(2012)

Cevap Veren: 587 öğrettim üyesinden görüş ve öneri bildiren öğretim 
üyesi sayısı 11 (%2) idi!...

Bu durumda öğretim üyeliğinin neresindeyiz?... 
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“Mektuptan Kime Ne! 2”
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürü olarak göreve başla-
dığım ilk günde enstitüye bağlı 6 fakülte 77 Anabilim Dalı ve 200 lisansüstü 
programa kayıtlı sevgili 1300 öğrencimize lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili 
bilim ve bilimsellik adına görüş ve önerileri aşağıdaki mektupla e-postalarına 
gönderilerek sorulmuş ve alınan yanıtlar yazının sonunda verilmiştir.
Sevgili Öğrencim,
Öncelikle Sağlık Bilimleri Enstitümüz lisansüstü öğrenicileri olarak, yarınla-
rımız olarak, yarınların sahibi olarak yarınların aydınlık, modern ve gelişmiş 
Türkiye’sinin inşasında ve ülkemizin her alanda tüm dünya ülkeleri ile reka-
bet edebilecek seviyeye gelmesinde çok önemli sorumluluklarınız olduğunu 
hatırlatarak yazıma başlamak istiyorum. 

Bilindiği gibi lisansüstü eğitim-öğretimle bir bilim dalının dolayısı ile 
fakültelerin, üniversitelerin geleceğinin temelleri atılmaktadır. Üniversiteler 
bir ülkenin, hatta dünyanın gelişmişlik, uygarlık düzeyini belirleyen lokomo-
tif kurumların başında gelmektedir. Dolayısı ile bir ülkede içinde bulunulan 
gelişmişlik düzeyi aynı zamanda üniversite gelişmişlik düzeyinin de göster-
gesidir. Tabii ki gelecek yılların gelişmişlik düzeyi üniversitelerin bugünkü 
lisansüstü eğitim-öğretim performanslarıyla ilişkilidir. İşte üniversitelerdeki 
lisansüstü eğitim-öğretimle ülkelerin gelişmişliklerinin temelleri atılmakta-
dırlar. Bu temellerin en önemli malzemesi, yapı taşlarından birisi ve en önem-
lisi sizlersiniz. 

Lisansüstü eğitim-öğretim öğrenicileri olarak sizlere “Enstitümüz” ara-
cılığıyla yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır. Bunlardan 
yüksek lisans programları ile bir mesleğin herhangi bir kolunda bilimsel bir 
araştırmada bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin 
kazandırılması hedeflenmektedir. Doktora programının amacı ise, öğrenciye 
bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile 
irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları 
belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

Yukarıda yapılan yüksek lisans ve doktoranın bilinen tarifleri dışında bil-
hassa doktora programları ve tez konuları ile gelecekte o branşın, o mesleğin 
icrası ile ilgili yenilikler, meslekle ilgili ileri görüşlülük (vizyon) ve felsefe 
(Ph.D.) yapma yetileri kazandırma ve kazanma hedefler olmalıdır. Hedeflere 
giderken ise Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmek demektir; İlim kendin bilmek-
tir; Sen kendin bilmezsen, Bu nice okumaktır” dörtlüğünden de anlaşılacağı 
gibi kendini tanımayan bir bilim insanının ilim yapamayacağı ve gerçek an-
lamda hedef belirleyemeyeceğidir. 

Bu yüzden bilim insanı ilim için; ancak kendisini tanıdıktan sonra hedef 
koyabileceği gerçeğini kabul etmelidir. Yine hedefi koyarken 2000’li yılla-



34

rın başından itibaren kendime düstur, prensip edindiğim ve bir özdeyiş ha-
line getirdiğim; Anabilim Dalı Duvarlarına astığım, öğrencilerime derslerde 
vurguladığım “Bilim, İlim ve Teknolojide Hedef Günceli Yakalamak Değil, 
Gündemi Oluşturmak Olmalıdır!” anlayışı ile mümkün olacağına inanmalı-
dır. Yani gündem öncelikle ülke gerçeklerine göre belirlenmeli, bugüne kadar 
olduğu gibi yurt dışında oluşturulmuş gündemlerle güncelleşmenin bizleri bir 
adım ileriye götürmeyeceği gerçeği artık kabul edilmelidir. İthal gündemler 
aynı zamanda düşünceleri sınırlandırdığı (dolaylı düşünce sömürüsü) ve ken-
di gündemimizi oluşturma yeteneklerini engellediği unutmamalıdır.

İşte lisansüstü öğrencileri olarak sizler hem yüksek lisans, hem doktorada 
yukarıda ifade edilen tariflerin ve özdeyişlerin neresindesiniz veya neresinde 
olmak istersiniz? Sizce lisansüstü uygulanan eğitim-öğretim programları, ta-
riflerde ve özdeyişlerde bahsedilen yetenekleri kazandırmaya veya kazanma-
ya yeterli mi? Uygulanan eğitim-öğretim programları ile kendimiz olma ve 
kendi gündemimizi oluşturma yetileri kazandırmaya veya kazanmaya yeterli 
mi? Yeterli değilse önerileriniz neler? Bunların dışında eğitim-öğretim prog-
ramları ile ilgili sizin önerileriniz var mı? Varsa nelerdir? Gelecek yılların 
eğitim-öğretim planlamasını daha iyi, daha çağdaş yapabilmek ve gerekirse 
yeniden yapılanabilmek için bu soruların yanıtlarına, sizin saptamalarınıza ih-
tiyaç vardır. Yanıtlarınızı ve kapsamlı önerilerinizi en geç 07 Haziran 2013 
tarihine kadar internet ortamında veya mektup tarzında sağlık bilimleri ensti-
tüsü müdürlüğü adresine yazarak gönderebilirseniz sevinirim 

Sağlıklar ve çalışmalarınızda başarı dileklerimle birlikte en içten selam ve 
sevgilerimi iletir, hepinizi ayrı ayrı sevgiyle kucaklarım. Saygılarımla (2012)

Cevap veren: 1300 civarında öğrenciden 6’sı (%0,3) görüş ve öneri bil-
dirdi!... Bu durumda öğrenciliğin neresindeyiz?... 
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“Etkinlikten Kime Ne!”
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürü olarak lisansüstü öğ-
rencilerle yapılan yurt dışı deneyim paylaşımı toplantılarında üniversitedeki 
etkinlik anlayışını gözler önüne sermesi bakımından önemli bulunmuş ve yo-
rumsuz olarak sunulmuştur.

Etkinlikte “Erasmus veya farklı kanallarla Yurt dışına çıkmış olan öğren-
cilerimizin döndükten sonra edinmiş oldukları bilimsel kazanımlarını, ülkemiz 
bilimsellik anlayışı ile karşılaştırmalar yaparak paylaşımı amaçlanmıştır…

Bu amaç doğrultusunda 2013 yılında 3 toplantı yapılmış olup, enstitü yö-
netimi dışında ilkine 3 kişi, ikincisine -0- kişi, 3’üncüsüne de 3 kişi katılmıştır. 
Toplam katılan 6 kişinin 5’i öğretim üyesi, sadece 1’i öğrenci!!! Davet edilen-
lerin sayısı ise 587 öğretim üyesi 1300 lisansüstü öğrenci!!!

Bu durumda bilimin ve bilimselliğin neresindeyiz?... 
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“Barışa Davet…”

Evet! Yaklaşık 40 yıllık hizmet sürem içinde son 3-4 aya kadar sadece anabi-
lim dalım ve kısmen de fakültem anabilim dallarında öğretim elemanları ara-
sındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi idim… Nisan 2013 tarihinden itibaren 
ise atanmış olduğum görevimle (Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü) birlikte 
kısa bir sürede sağlık bilimleri enstitüsünde programı bulunan anabilim dal-
larında öğretim elemanları arasındaki ilişkilerden de haberdar oldum… Ay-
rıca zaman zaman üniversitemiz sosyal paylaşım amaçlı ank-club ortamında 
ank-club üyeleri arasındaki ilişkileri de takip ediyorum.

Öyle ki; yukarıda belirtilen ana bilim dalları ve ank-club ortamında bazı 
ilişkilerde hiç de akademisyenliğe ve üniversite ortamına yakışmayacak ça-
tışmalar, ayrışmalar, ötekileştirmeler, etik ihlaller, şikâyetler, ihbarlar yaşan-
makta; bazen çok seviyesiz, kırıcı söylemler dile getirilerek taraflar birbirini 
yıpratmakta kırmaktadırlar. Bütün bunlar akademik ortamda olması gereken 
bütünlük, birliktelik bağlarının zayıflamasına, kopmasına, enerjinin tükenme-
sine ve dolayısıyla asli görev olan eğitim-öğretim ve araştırmalardan uzaklaş-
malara ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. 

Diğer yandan bu çatışmalardan, çekişmelerden, ayrışmalardan sadece 
danışmanından dolayı nasibini alan ve mağdur olan lisansüstü öğrencilerin 
sayıları da az değildir. Ayrıca bu tür kavga ortamlarında eğitim (!), öğretim 
(!) görerek yetişen lisansüstü, hatta lisans öğrencilerinin de olaylardan etki-
lenmeleri ve zamanla kazandığı bu hasletlerini ileride akademik yaşamlarına 
taşımaları düşünüldüğünde, gelecekte ne derece sağlıklı bir akademik nesil ve 
üniversite yapılanmasından bahsedilebilir, tartışılır. 

Peki! Akademik ortamdaki bu kavgalar, çatışmalar, çekişmeler; bu hırs, 
bu ihtiras, bu sınır tanımazlığın sebepleri nelerdir. Böyle bir ortam yaratmak 
isteyenler yüzlerce bahane ortaya koyabilirler, ancak bilimsel olarak en önem-
li neden akademisyenlik anlayışında YÖK’ten önce var olan hiyerarşik (norm 
kadro) yapılanma ile öz güven (doçentlik habiltasyon tezi) ve entelektüel 
donanım ve bunların kazandırdığı çok boyutlu düşünme yetisinin, YÖK’le 
birlikte sadece puan merkezli yapılanma ve donanımla tek boyutlu hale dö-
nüşmüş olmasıdır. Sağlıklı ilişkilerdeki temel öğeler saygı, edep, adap, usul, 
esas, seviye ve hatta empati çok boyutlu düşünmenin içindedir. Tek boyutlu 
düşünmenin içinde ise ben merkeziyetçilik, ferdiyetçilik fırsatçılık; kavgacılık 
yer almaktadır.

Bu durumda akademik ortamda ilişkileri sağlıklı şekle dönüştürme yolla-
rından en önemlisi çok boyutlu düşünmeyi öğrenmektir. Bunun için özellikle 
bugünkü yükseltilme ve atama kriterlerinin, diğer aşamalarda da olmakla bir-
likte bilhassa doçentlik aşamasının ele alınıp, adayın bizzat hazırlayıp, pro-
jelendirip yürüttüğü ve sonuçlandırarak jürinin kabul ettiği bir tez hazırlama 
şeklinde değişmesi gerekir. 
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Bugün genellikle tek boyutlu düşünsek te; Lütfen! kavga yapmadan, kır-
gınlık ortamı yaratmadan önce, halen bulunduğumuz yerlerde bizlerden önce 
kimlerin var olduğunu, onların bugün nerede olduğunu düşünün! Görevimiz 
sadece hizmet noktasında bir bayrak yarışındaki yarışmacı gibi teslim aldı-
ğımız bayrağı hata yapmadan, yere düşürmeden en iyi derece ile bir sonraki 
yarışmacıya teslim etmektir. Yoksa! Diskalifiye oluruz!!! Koca Yunus’un söy-
lediği gibi: Gelin tanış olalım, İşin kolay tutalım, Sevelim sevilelim, Bu dünya 
kimseye kalmaz… Lütfen sevelim sevilelim!

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2013)
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“Bir Garip Sıfat “Danışman!!!”
Evet! Kelime insanlar arasında bazen tek başına, bazen birbiri ardına yazıla-
rak, söylenerek, vücut dili kullanarak yaşama anlam katan, “anlamlı ses veya 
ses birliği, söz, sözcük” olarak tanımlanan iletişim aracıdır. Kelimeler hayatı-
mızın yapı taşlarıdır; ekmek, su, hava kadar önemli, 40 yıl kölesi olunacak ka-
dar değerli, beynin gıdası, düşüncelerin ifadesi, düşünce zenginliğinin esası, 
dışa yansımanın aynası, bir ulusun, bir milletin simgesidir.

Kelimeler, sözler, sözcükler taşıdığı, yüklendiği anlamlarla ifade özelliği 
kazanır, böylece yaptırım gücüne sahip olurlar. Yani her biri birer canlıdır, 
enerjileri, güçleri vardır. Doğru zamanda doğru yerde kullanıldıkları zaman 
halledemeyecekleri mesele yoktur. Ancak bilerek veya bilmeden taşıdığı an-
lamın dışında kullanıldıklarında da mesele yaratmalarında üstüne yoktur. İşte! 
“Bilgi ve düşüncesi alınmak üzere kendisine danışılan konusunda uzman ve 
deneyimli kişi olarak tanımlanan” “DANIŞMAN” kelimesi de lisansüstü eği-
tim-öğretimde yüklendiği manayı ifade etmemektedir. Çünkü danışman; cum-
hurbaşkanı, başbakan, bakanlar başta olmak üzere birçok kamu ve özel kurum 
ve kuruluşta idarecilerin fikrine müracaat ettiği kişilerin aldığı bir unvandır. 
Ayrıca yine birçok kurum ya da kuruluşta giriş kapılarında o iş yeri ve o işye-
rinde çalışanlarla ilgili bilgisine başvurulan kişilerde bu unvanı alırlar. Ama 
ne idareciler tarafından fikrine danışılanlar, ne de kapıda yönlendirmelerine 
danışılanlar, her şeyden önce eğitici ve öğretici vasıfları ve görevleri, dolayısı 
ile eğitim-öğretimde yerleri yoktur.

O halde! Tamamen eğitim-öğretim programı olan lisansüstünde, direkt 
eğitim öğretimden sorumlu olan, eğiten, öğreten, araştıran, yöneten, denetle-
yen, yol gösteren, ileriyi gören ve ileriye götüren kişinin “danışman” kelimesi 
ile anılmasının uygun olduğu söylenemez. Böyle yerinde ve doğru kullanıl-
mayan her bir kelime anlamlandırdığı nesnenin ki; burada mesleğin ağırlığı-
nın, değerinin kaybına neden olacağı unutulmamalıdır. Bir görev özel ismi, 
ya da isim özel görevi çağrıştırmalıdır; yani görev ve isim bir bütün olmalıdır 
(Hekim, hakim, mühendis, avukat gibi). 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, lisansüstünde görev ile görev ala-
nını ifade eden unvan DANIŞMAN kelimesinde bütünleşmemektedir. Böyle 
yerinde ve doğru kullanılmayan unvan, görev alanında mesleğin değer kaybı-
na neden olmaktadır. Bu da sonuçta eğitilen öğrenci kalitesinin olumsuz etki-
lenmesine, takiben alanla ilgili ürünün kalitesinin düşmesine, sonuçta ülkede 
alanla ilgili sorunların çözümsüzlüğüne neden olmaktadır.

O halde! Tamamen eğitim-öğretim araştırma programı olan lisansüstünde, 
direkt eğitim, öğretim ve araştırmadan sorumlu olan kişinin “danışman” ke-
limesi ile isimlendirilmesinin uygun olduğu kesinlikle kabul edilemez. Peki! 
O zaman lisansüstünde eğitici ve öğreticinin “danışman” kelimesi yerine, İn-
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gilizcedeki “mentor”, ya da “supervisior” benzeri Türkçe isim ne olabilir? Bu 
göreve isim aranırken; isim ile ifade edilmek istenen görevin uyumu veya 
uyumsuzluğuna azami dikkat gösterilmelidir. Özellikle uyumsuzluk halinde 
yetki, yaptırım ve dolayısı ile saygı kaybı ile birlikte ürün ve kalite kaybını da 
getireceği unutulmamalıdır. 

Bunun için lisansüstünde eğitici, öğretici, denetici ve araştırıcı görevleri-
ni yapan bir kimsenin alması gerektiği unvan “YÖNETİCİ” veya “YÖNDER” 
olmalıdır. Sizce de uygun mudur?... Saygılarımla… 

Zafer KARAER
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“Anadolu’da Eğitim Nereden Nereye…”
Anadolu, gerçi Yunanca “Anatolia” güneşin doğduğu yer, doğu anlamına 
gelse de, Türkçe anlamı ile daha çok özdeş (müsemma) bir kelimedir. Ana-
dolu’nun gerçekten anası çoktur. Öyle ki, bu topraklarda yaşamış yüzlerce 
anadan Milattan öncesinde Hatti, Hitit, Frigya, Lidya, İyon, Urartu, Pers, Sü-
mer, Akad, Elam, Babil, Asur ile Milattan sonrasında Yunan, Roma, Bizans, 
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye akla ilk gelen ve iz bırakan analardır. Bu ana-
lardan her biri yaşadıkları dönemde ya kendi aralarında, ya batıdan Helen, 
Roma, Bizans, doğudan Mezopotamya, Türk, Arap ve Fars, ya da doğu ve batı 
medeniyet ve kültürlerinin Anadolu’nun verimli döl yatağında birleşmesiyle 
dünyanın hiçbir bölgesinde rastlanmayacak medeniyet ve uygarlıklar doğur-
muşlardır. Bunlar sadece Anadolu’ya değil dünyaya şekil vermişlerdir, yön 
vermişlerdir. İnsanlık ve insanlığın ilk yerleşim merkezi burada doğmuştur. 
Keza kütüphane, halk meclisi, insan hakları beyannamesi, para, yazılı ant-
laşma, tek tanrılı dinler, tedavi merkezleri, şifahaneler doğan medeniyet ve 
uygarlıklarla birlikte okullar, üniversiteler de bu coğrafyada doğmuş, gelişip 
serpilmiş ve buradan dünyaya yayılmışlardır. Tabii ki her doğumda olduğu 
gibi sancılar olmuştur. Ancak doğumun olduğu yerde yenilenmenin, gençleş-
menin ve güzelleşmenin olacağı unutulmamalıdır. Hani doğumlardan sonra 
hissedilen o yüce duygu, tüm sancıları unutturduğu gibi…

Okullaşma adına dünyada bir ilk kez, M.Ö. 6. yüzyılda dogmaların ka-
ranlığından özgür düşünce ile bilimin aydınlığına Batı Anadolu’da Miletos’ta 
geçilmiştir. Miletoslu bilim öncüleri doğa kanunlarının belirli ve değişmez 
olduğunu, doğa olaylarının oluşumunun özgür düşünce yöntemi ile açıklana-
bileceğini iddia ederek, birçok bilimin temellerini atmışlardır. Bu bilim adam-
ları ‘’İonya Doğa Filozofları’’ veya ‘’Miletos Okulu’’ olarak anılmaktadırlar. 
Bu okulda ünlü matematikçi, geometrici ve aynı zamanda felsefeci Thales 
öğretmenlik yapmıştır, yine Thales’in öğrencisi olarak bilinen Pisagor’da bu 
okulda ders alan yüzlerce bilim insanından biridir. Epheros ilk dünya tarihi 
yazarı, Herophilus ilk anatomi bilgini, keza bunlarla birlikte farklı zamanlar-
da, Herodot, Hipokrat, Galenos ve daha onlarcası aynı coğrafyada yetişmiş, 
geleceğe damgasını vurmuş bilim adamlarıdır. Evet bugün batı uygarlığının 
temeli sayılan Yunan felsefesinin kökleri Batı Anadolu’da İonya’da, özellikle 
Miletos’ta atılmıştır. 

Anadolu ile orta ve yakın doğu milattan sonrada, özellikle 8-16. yüzyıllar 
arasında Türk-İslam devletlerinde hem okullaşma ve hem de yetişen bilim 
adamları bakımından dünyaya örnek olmuştur. Bu dönemin eğitim-öğretimle-
ri ile bilimle, ilimle donanmış onlarcasından, yüzlercesinden uygarlığa katkısı 
bakımından sadece birkaçını örnek olarak vermek gerekirse bunlardan büyük 
matematikçi ve cebirin babası El-Harezmi, trigonemetrik çalışmalarıyla Na-
suriddin-i Tusi, cebirci Ömer Hayam, optik bilimleri alimi ve yer çekimini 
saptayan El -Hasan, gökbilimi alimleri Zerkali, Ulug Bey, Fergani, Toplum 
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bilimi alimi İbni Haldun, felsefe, mantık alimleri İbni Rüşd ve Farabi, astro-
nomi, fizik, mantık, felsefe dışında tıp da olağan üstü kitabı “Kanun Fi-t-Tıb-
b”la batıda hekimliğin imparatoru olarak isimlendirilen İbni Sina ve yine tıp 
alanında Biruni, Zehravi, sibernetiğin ilk adımını atan, ilk robotu yapan, Le-
anordo da Vinci’ye ilham kaynağı olan El Cezeri, astronomi, fizik, psikoloji, 
sosyoloji ve din alanlarında pek çok çalışma yapan Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri, tasavvuf alanında Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana, Yunus Emre 
ilk akla gelen isimlerdir. 

Görüldüğü gibi; Anadolu M.Ö.si ve M.S.sı ile dünyaya bilim ve sanatı öğ-
retmiş, medeniyet ve uygarlıklar getirmiştir. Ancak XVI. Yüz yıldan itibaren 
bilim gel-gitleri düşünülmemiş ve İbn-i Sina’nın “bilim ve sanat itibar gör-
mediği yeri terk eder!” sözü dikkate alınmamıştır. (Bilim ve Sanata gösterilen 
itibarı Fatih Sultan Mehmet’ten bir yaşanmışlık alıntısı üzerinden yapalım. 
Fatih külliyesi bitmiş 16 medreseye ait 100’den fazla oda yapılmış… Dünyaca 
ünlü astrolog, matematikçi ve coğrafyacı Ali Kuşçu medreselerin başına geti-
rilmiş; Fatih Sultan Mehmet okul idaresinden 1 oda istemiş, kendisine hangi 
sıfatla oda istediği; şayet hoca olarak istiyorsanız, bir sınava tabi olması ge-
rektiği belirtilmiş; Fatih Sultan Mehmet kabul etmiş ve sınava girerek başarılı 
bulunarak hoca olmuştur. Diğer bir itibar konusu daha da ilginç… Fatih Sul-
tan Mehmet medresenin ana giriş kapısına büyük bir çukur kazdırarak üstünü 
ızgara ile kapatmış, amacı medreseye girenlerin ayak toz-topraklarının çukur-
da toplanması ve toplanan toz-toprağında, kendisi öldükten sonra kazılan me-
zar toprağının yerine üstüne atılmasını vasiyet etmiştir. İşte cihan padişahının 
bilme- ilme verdiği değer ve itibar… ) Sonunda ihmal edilen, itibar gösteril-
meyen bilim ve sanat XVII. yüz yılda bu coğrafyadan kaçmıştır. O zamana 
kadar oluşan bilim ve kültür birikimi de yavaş, yavaş tüketilmiş ve bugünlere, 
21. Yüz yıla bilim ve kültür fakir, fukarası bir ülke olarak gelinmiştir. Maa-
lesef bugün 2015’de bilim, ilim ve sanatı bizden öğrenmiş, eğitim-öğretimini 
bu coğrafya eğitim-öğretimini örnek alarak yapılandırmış (Amerika, Avrupa) 
ülkelerden, bilim, ilim ve eğitim-öğretim yapılanması dilenir hale gelinmiştir. 
Elbette ilmin Çin’de de olsa gidilmesi, alınması gerektiğini, bir kelime öğre-
tenin 40 yıl kölesi olunması gerektiğini bilenlerdeniz. Ancak üzüntü veren hu-
sus, bilim hazinelerini tüketmiş bir mirasyedi durumunda olunması ve 400 yıl 
geçtiği halde, halen bu hazinenin tekrar oluşması için gerekli eğitim-öğretim 
sisteminin oluşturulamamasıdır.

Eğitim-öğretimin en önemli yapı taşı yükseköğretim ve öğrenimidir; üni-
versitelerdir. Elbette ilk ve orta öğrenim de yükseköğrenim için basamaktır. 
Ama bunu şekillendiren de yükseköğrenim öğretileri, kazanımlarıdır. Yükse-
köğrenimle ilgili tarihi sürece bakıldığında 9. yüzyıldan itibaren yükseköğre-
tim eğitimi medreselerde yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen İbni Sina, Harezmi, 
Farabi ve diğerleri eğitimlerini medreselerde tamamlamışlardır. Ancak 16. 
yüzyıldan itibaren medreselerde yapılan nakli (dini) ve akli (astronomi, fen, 
matematik, tıp) eğitim, öğretim de akli kısım ihmal edilmiş, bunun üzerine 18. 



42

Yüzyıl da (1773) ilk batılı manada imparatorluk deniz mühendishanesi adlı tek-
nik okul açılmıştır. Daha sonra artan batı (Fransa) hayranlığı ile 1863’te müs-
pet ilimlerin (akli ilimle), dinden (nakli ilimlerden) ayrılması ile medrese ismi 
Darül Fünun (Fen evleri) olmuştur. Bunu takiben 1933’de darül fünun ismi 
de terk edilerek batılı isim “üniversite” ye dönüştürülmüştür. Böylece İstanbul 
Üniversitesi cumhuriyet Türkiye’sinde ilk üniversite ismini alan okul olmuştur.

Daha sonra batılı olma adına yükseköğrenimde 1960’a kadar yasal ve 
teknik düzenlemeler yapılmış, yeni üniversiteler açılmış, ancak 1960 ve son-
rasında yaklaşık 10’ar yıl arayla ülkede gerçekleştirilen 3 ihtilalin her birinde 
suçluların başında üniversiteler gösterildiği için, çeki düzen vermek amacıyla 
yapılan müdahalelerle üniversiteler darbeden en fazla nasibini almış kurumlar 
olmuştur. Bu darbelerden sadece 1960 ihtilalinde hazırlanan 1961 Anayasa-
sı ile üniversiteler zamana göre çağdaş denilebilecek haklar kazanmıştır. Adı 
geçen anayasal düzenleme ile üniversiteler özerklik ve özgürlük bakımından 
çok önemli haklar elde etmiştir. Ancak bu durum uzun sürmemiş ve 1968’de 
Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan (Amerika öksürse, Türkiye zatürre 
olması gibi), sonra Avrupa’ya sıçrayan üniversite gençliği hareketi (özellik-
le Amerika aleyhtarı) Türkiye’de de öğrenci olaylarını tırmandırmış ve diğer 
bazı bahanelerle Türkiye’yi 1970 muhtırasına getirmiştir. Evet, 61 anayasası 
genel anlamda olduğu gibi üniversiteye de bol gelmiş ve Anayasanın üniver-
sitelere ait hükümleri, yine darbenin bir alt derecesi askeri ikaz ile 1971’de 
bolluk giderilmiş, ancak bu seferde darlığa bağlı olarak potluklar oluşmuş, 
özerklik ve özgürlükler kısıtlanmış ve yükseköğretime yön vermek amacı ile 
1973 yılında ilk YÖK kurulmuştur. Fakat 1975’te Anayasa Mahkemesi kuru-
luş, işleyiş, görev ve yetkileriyle ilgili maddelerinin Anayasada yer almadığı 
gerekçesiyle, yani Anayasaya aykırı bularak faaliyetlerine son vermiştir. 

İlk YÖK macerasından ve 1961, 1971 anayasal düzenlemelerinin ardın-
dan da üniversitelerde öğrenci hareketleri devam etmiş çok kötü noktalara 
gelinmiş, getirilmiş ve aynen 1960 ve 1971’de olduğu gibi1980’de bir ihti-
lal daha yapılmış, ordu ülke yönetimine el koymuş ve yine suçlular arasında 
ön sıralarda bulunan üniversitelere bir daha çeki düzen vermek için ikinci 
kez YÖK, ancak bu sefer karşılaşılacak tüm riskler dikkate alınarak anayasal 
haklarla donanmış bir vaziyette (Anayasa Madde 130, 131, 132) 9 Kasım 
1982 tarihinde kurulmuş ve anayasadan aldığı haklarla yapılan yasal düzenle-
melerle mevcut potluklar giderilmiş ancak elbise içindekini boğma noktasına 
getirmiştir.

Bugün son darbenin üzerinden 33 yıl geçmiş, bu süreçte sivil anayasa 
değişikliği yapma alışkanlığımızı kaybettiğimizden YÖK 1982 anayasasından 
almış olduğu güçle öyle içinden çıkılmaz işlere bulaştırılmış ki her kesimden 
tepki almıştır, almaktadır. Her dönem TBMM’de yasamanın özellikle muha-
lif kanadı hep YÖK’e karşı olduğunu belirtmiş, hatta zaman zaman YÖK’ü 
“YOK” etme iddiasında bile bulunanlar olmuş, ancak iktidar olunca yürütme 
ve dolayısı ile yasama ve yargı ele geçirildiğinden; YÖK’ün anayasal bir ku-
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rum olduğu bunun için, anayasa değişikliği gerektiği, onu da gerçekleştirmek 
için yeterli sayıya sahip olunmadığından YÖK’e sahip çıkılması noktasında 
durarak, Nasrettin Hoca-Timur’un fil hikâyesine benzer şekilde, çıkarılan 
yönetmelik ve yasalarla bir çığ gibi daha da felaket büyümüştür (1982 YÖK 
mevzuatı ile bakanlar kurulu kararları, kanun hükmündeki kararnameler, ip-
tal edilenler, yönetmelikler, ilaveler, taslaklarla 2015’e kadar yapılan değişik-
liklerle YÖK mevzuatına bakınız.) 

Tabii ki; YÖK’ün bu hale gelmesinde sadece yasama ve yürütmeyi suç-
lamak yanlış olur, burada her türlü yönetmelik ve ilke kararlarının alınmasın-
da ve uygulanmasında, hatta teklifinde YÖK’ün tüm kurullarında çoğunlukta 
bulunan üniversite mensubu akademisyenlerin katkılarının olduğu unutulma-
malıdır. Diğer önemli bir husus ise; YÖK’ün kuruluşunun ilk yıllarındaki üni-
versite sayısı bugün çeşitli nedenlerle 10 kat artarak 200’lü sayıları aşmıştır. 
Buna karşılık YÖK’ün hem fiziki olarak ve hem de kurumsal işlevselliği ba-
kımından 10 kat artamadığından, haliyle YÖK hantallaşmış ve üniversitelerin 
ihtiyaçlarını gerektiği şekilde giderememe noktasına gelmiştir.

Ayrıca bu dönemde sadece üniversite ve fakülte sayıları artmamış, atama 
ve yükseltilmelerde puan ve takvime bağlı kriterler getirildiğinden, genellikle 
takım çalışmalarından uzak ferdiyetçi akademisyenlerin sayısı da artmıştır. 
Durum böyle olunca akademisyenler, ülkeye katma değer sağlayacak kapsam-
lı projeler yerine haliyle kendilerinin atama ve yükseltilmelerine katma de-
ğer sağlayan çalışmalara yönelmişlerdir. Asli görevleri arasında olan ülkenin 
kalkınmasındaki lokomotif görevinden uzaklaşmışlar, kendilerini toplumdan 
soyutlamışlardır. Yine atama ve yükseltilmelerde anabilim dallarında norm 
kadroya bağlı kalınmama keyfiyeti, bu gün köklü olarak bilinen eski üniver-
sitelerde (kısa süre sonra yeni üniversitelerde de), altta araştırma görevlisi ve 
doçent sayısına göre, üstte profesör sayısının artmasına bağlı olarak, yönetsel 
yapıda olması gereken piramit tersine sivri uç üzerine dönmüştür. İdari yapı 
şematiği olan piramit yapının bu şekilde dönüşü gerçekleşirken veya fizik 
kurallarına göre sivri uç üzerinde durulamayacağı için anabilim dalı perso-
nel piramidi bugün yan (gelip!) yatmıştır. Ayrıca yine yönetsel yapıda tepede 
herkesin profesör olmasıyla oluşan bu durum anabilim dalında olması gere-
ken hiyerarşik anlayışı ve usta-çırak geleneğine bağlı saygınlığı da ortadan 
kaldırmıştır. Bu da idari zaaflar ortaya çıkarmaktadır. Haliyle bütün bunlar 
anabilim dallarında huzur ve ahenkle birlikte her türlü araştırma, eğitim-öğ-
retim faaliyet ve üretimi olumsuz etkilemiş ve etkilemektedir. Böyle içinde-
kilerle birlikte yan yatmış, tepe taklak olmuş bir vaziyetteki anabilim dalında 
(üniversitede) araştırmacının yenilikçi, girişimci bir anlayış içinde olması da 
beklenemez. Tabii ki; üniversitelerin bu haliyle ülke için lokomotif olması da 
söz konusu olamaz.

Bütün bu olumsuzluklarla birlikte üniversiteler, Avrupa’nın tamamına ya-
kını ile Avrupa Birliği sürecine benzer Bologna, Erasmus gibi adlarla anılan 
süreçlere girilmiş; keza Avrupa akredite kuruluşları ile akredite olma yolun-
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da adımlar atılmış, atılmaktadır. Bu girişimler üniversitelerin gelişmeleri için 
önemli olabilir, öğrenciler için de önemli olabilir. Ancak gerek süreç içinde 
olanlar ve gerekse akredite olma yolundakiler alt ve üst yapısı ile zihniyeti ile 
kültürel yapıları ile, birbirine tam olmasa da bir çok yönleri ile eşit ve uyumlu 
olmalı, yoksa kazanımlar sadece şekli olur, bilhassa ülkeye katma değer açı-
sından tartışılır. 

Bugün itibarı ile gerek Avrupa birliği, gerek eğitim-öğretim süreçleri ve 
gerekse akreditasyon kuruluşlarındaki aynı yolun yolcularına bakıldığında 
bir tarafta İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Belçi-
ka, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İspanya, İtalya, gibi Avrupa’nın 
önde gelen zengin ülkeleri, diğer tarafta; Bulgaristan, Romanya, Çek Cum-
huriyeti, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn, 
Arnavutluk, Andorra, Bosna, Vatikan, Sırbistan, Makedonya, Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Karadağ, Kazakistan gibi büyük 
çoğunluğu sonradan türedi fakir ülkeler ve hepsiyle birlikte bizim ülkemiz 
düşünüldüğünde bu alış-verişlerde kazanım hedefleri ne ölçüde yakalanabilir, 
Yakalanmış mıdır? 

Kısa süre önce mensubu olduğum akredite olma yolundaki fakültemin 
yetkililerinden birisi bir konuşmasında ve zaman zaman arkadaşlar ve öğren-
ciler arasında yaptığımız eğitim sohbetlerinde, fakültemiz henüz akreditenin 
takip aşamasında olduğu halde, bununla ilgili eğitim- öğretimde yapılan dü-
zenlemelerin (Derslerin 1 yıldan, yarım yıla çekilmesi. Ders saatlerinin yarı 
yarıya azaltılması, Her dersin istenilen her dönem alınması örn: anatomi al-
madan fizyoloji alınması gibi, bazı önemli derslerin atılması, kayıtta yasal 
derslik 2 şubeye üçüncü şube olarak -C- şubesinin icat edilerek ilavesi gibi..) 
fakültemiz için yararlı olmadığı fikrinde birleşilmektedir. Ayrıca uluslarara-
sı bu girişimler ulusal akreditasyon ve ulusal süreçleri de engellemektedir. 
Önce her bilim alanında alt ve üst yapısıyla ulusal standartlar ve buna göre 
eğitim-öğretim müfredatları oluşturulmalı, geri dönüşümlerle aksayan yönler 
saptanarak, tamamlanma yoluna gidilmeli.

Sonuç olarak bu güzel, verimli ve geçmişi örnek alınacak her türlü bi-
limsel oluşumlarla dolu Anadolu’da yükseköğretimde yapılması gerekenleri 
sıralamak istersek; Öncelikle 20 üniversiteye göre yaklaşık 35 yıl önce yapı-
lanan YÖK, bugün 21. Asra ve 200 üniversiteye göre yeniden yasal ve fiziksel 
düzenlemesi yapılmalı; doçentlikte, unvan kazanımında adaya ait bir “TEZ” 
getirilmeli; atama ve yükseltilmelerde puan getiren makalelerin olgulardan 
değil, projelerden üretilmesi teşvik edilmeli; eski üniversitelerde artık çok zor 
olan, yeni üniversitelerde akademik kadro yapılanmalarında piramide dikkat 
edilmeli; yeni fikirlerin oluşması ve kan değişikliği için doçent veya profesör 
aşamasında akademisyenlere üniversiteler arasında rotasyonlar uygulanmalı; 
uluslararası ilişkilerle birlikte, hatta önce ulusal akreditasyon veya ulusal mes-
leki program standart kurulları oluşturulmalı, yine ulusal değişim programları 
uygulanmalıdır. Saygılarımla… (2015) 
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“Niçin Türkiye’de Hastalıklarla Etkili 
Mücadele ve Korunma Yapılamamaktadır?”

Türkiye’de hastalıklara karşı niçin etkili önlemler alamıyoruz. Bir bakıyoruz; 
domuz gribi, sonra kuş gribi, sanki sırasını bekler gibi arkasından kırım-kon-
go hastalığı onları takip ediyor, bu hastalıklar daha düne kadar ismini duyma-
dığımız ithal hastalıklar olarak ülkemize nasıl girip yerleşiyorlar? Sırada ithal 
vizesi almış bekleyen hangi hastalıklar var? Ebola mı, SARS mı? veya bugün 
adını bilmediklerimiz, düşünemediklerimiz mi? Tabii, bu arada sırasını bekle-
meyen her zaman varlığını hissettiren yerli kuduz, tüberküloz, bruselloz, sal-
monelloz, şarbon, sıtma ve daha niceleri… Peki! Neden bütün bu hastalıklar 
ülkemin insanlarının yakasından düşmüyor; onları kim davet ediyor? Bütün 
bunların cevabını bizzat içinde bulunduğum bir hastalık olan Kırım-Kongo 
hastalığı üzerinden vermeye çalışacağım. Bu hastalığın adının geçtiği yere di-
ğerlerinin adını koyarsak, o hastalıklarla ilgili sorularda yanıtlanmış olacaktır.

Hikâyemiz; Türkiye’de sağlık politikalarının üretildiği Sağlık Bakanlığı-
nın Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKAH) için oluşturulan Bilim 
Kuruluna gecikmeli davet edilmemle başladı. Bilindiği gibi 2002 yılında ke-
nelerle taşınan adı geçen hastalık ülkemizde acı bir tesadüf sonucu, bir sağlık 
çalışanının hayatını kaybetmesiyle tespit edildi. Türkiye’de 1979 yılından beri 
en fazla kene çalışması olan ilk 3 kişiden biri olmama rağmen, 10 senedir 
davet edilmediğim bilim kuruluna, 10 yıl sonra 2012 yılında Sağlık Bakan-
lığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırım-Kongo hastalığı bilim kurulu üyesi 
olarak davet edildim (Davet edildiğim ilk ve son toplantı denilebilir, çünkü 
bugün, yani Mayıs-2015’e kadar bir daha hiç davet edilmedim, gerekçesini 
de bilmiyorum, belki de toplantılar yapılmadı!). O toplantıya da keşke davet 
edilmemiş olsaydım. Çünkü geçen 10 yılda hastalık daha yayılmış ve hasta-
lığa yakalanan ve dolayısı ile ölen insan sayısı daha artmış, bu durumu med-
yadan sonra bir kez de yetkili ilk ağızlardan duydum. Daha da ilginç olanı ise 
geçen 10 yılda olduğu gibi, toplantının gerçekleştiği yılda da hastalıkla ilgili 
yapılması gerekenlerin bilinmemesi idi, adeta hastalığa esir olunmuştu. Bu 
üzüntü verici durum ile ilgili ilk tespitim, hastalıkla ilgili 10 yıldır izlenen 
politikalar ve bunlara bağlı yapılan çalışmalar arasında, gerçek anlamda has-
talığın kimliğini ortaya koyan epidemiyolojik çalışmaların bulunmaması ol-
muştur. İşte! Hastalıkla 10 yıldır mücadele ve korunmada başarısızlığın ve ne 
yapılacağının bilinmemesinin en önemli nedeni hastalığa ait epidemiyolojik 
bilgi eksikliği idi. Yani hastalık nerede, nasıl, ne zaman, niçin çıkıyor gibi 
soruların cevapları bilinmiyordu. Bu durumu toplantıda ısrarla dile getirdim. 
Bunun üzerine hastalıkla ilgili acilen yapılması gereken kararlar arasında has-
talığın 4 ayağından (kene, insan, virüs, hayvan)her birinin epidemiyolojisi ile 
ilgili araştırmalar yapılması yer aldı. Ancak bugün, yani Mayıs 2015 itibarı 
ile konu ile ilgili yayımlanmış epidemiyolojik bir çalışma bulunmamaktadır. 
Kırım-Kongo hastalığı ise resmi açıklama yasak olduğundan; resmi olmayan 
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kaynaktan, basından öğrenildiğine göre her yıl önceki yıllara göre ölümler ve 
hastalık eksilmeden görülmüş ve 2015’de de görülmeye devam etmektedir. 

Bunun üzerine hastalığın kene ayağı ile ilgili sorunlara çözüm getirebi-
lecek bir şekilde örnek, tip proje olarak “Ankara ve Civarında Kene Türleri; 
Kenelerde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virusu Varlığının Moleküler Olarak 
Saptanması ve Vektör Kenelerin Mevsimsel Aktivitelerinin Belirlenmesi” baş-
lıklı epidemiyolojik ağırlıklı projemizi, TÜBİTAK’a verdik. Projede birçok 
ilkler vardı ve Türkiye için model, örnek bir çalışma olarak tasarlanmıştı. An-
cak TÜBİTAK’ta 3’ü hiç kene ve Kırım-Kongo hastalığı çalışmamış konula-
rında gerçekten uzman (!) 5 panelist üst düzey bilgileri doğrultusunda, özel-
likle projede öngörülen epidemiyolojik çalışmanın önemli olmamasına bağlı 
olarak, projeyi “RET” etmişlerdir.... 

Öyle ki! Panelist raporunda iddia edilen ve belki de tüm rapor içeriğinin 
bilimselliğini gösteren “3 yıl süreyle sadece epidemiyolojik veriler” elde edi-
lecek şeklindeki ifade ile “…epidemiyolojik çalışma ile Kırım-Kongo hasta-
lığına nasıl bir çözüm ve kontrol yolları bulunulacaktır…” şeklindeki sözler 
bilim ve bilimsellik adına son derece talihsiz yorumlardır.

Görüldüğü gibi, hekimlik tahsili yapmış üstüne üstlük akademisyen sıfatı 
taşıyan kişilerin, hem epidemiyolojik çalışmaların ne kadar süre ile yapılması 
gerektiğini, hem epidemiyolojik çalışma sonuçlarının yıllar itibarı ile taşıdığı 
önemi ve hem de epidemiyolojik çalışma sonuçlarının hastalıklardan korunma 
ve mücadelede ne kadar gerekli olduğunu bilmediklerini ortaya koymaktadır. 

Tabii ki; hastalıklarda epidemiyolojik çalışma demek, yukarıda da bah-
sedildiği gibi hastalıkla ilgili ne, nerede, niçin, nasıl, ne zaman gibi soruların 
cevabının aranması demektir, yani hastalıkla ilgili tüm bilinmeyenlerin ortaya 
konması demektir. Tüm bilinmeyenlerin ortaya konması demek ise hastalıkla 
ilgili çözüm yollarını ve hastalıkla ilgili kontrol yollarını bulmak demektir. 
Diğer bir ifade ile genetik yatkınlıklar dışında hastalığın kontrol altına alın-
ması demektir, hastalıktan korunma demektir, mücadele noktasında yapılması 
gerekenleri bilmek demektir. 

Maalesef, Türkiye’de bugüne kadar hiçbir insan veya hayvan hastalığı-
nın ülke çapında tam bir epidemiyolojik çalışması yapılmamıştır. Buna bağlı 
olarak hangi hastalık veya vektör (hastalığı taşıyan kene, sivrisinek ve benzeri 
haşereler) nerede, ne zaman, niçin ve nasıl ortaya çıkıyor veya çıkacak bilin-
memektedir. Hastalıkların coğrafik bölgelere yayılışları ile ilgili epidemiyolo-
jik haritalar bulunmamaktadır. 

Bu konu ile ilgili 2015 yılı başında TÜBİTAK başkan yardımcısı ile gö-
rüşme yaptım, kendisine sağlık alanında öncelikli desteklenecek proje konula-
rı olarak TÜBİTAK web sayfasında belirlenmiş kit, kit cihazı ve aşıların, an-
cak hastalıkların epidemiyolojik çalışmaları sonunda elde edilecek bilgilerle 
gerçekleşebileceğini, bu yüzden öncelikli projelerin epidemiyolojik çalışma-
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lar olması gerektiğini ifade ettim. Kendisi mühendis olduğunu epidemiyoloji-
nin ne anlam taşıdığını bilmediğini belirtti, ancak kendilerine epidemiyolojiyi 
ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra, önemini kabul ederek başkana iletece-
ğini söyledi… Bilemiyorum iletti mi? (Herhalde iletememiş, çünkü TÜBİTAK 
sayfasında öncelikli desteklenecek proje konuları değişmemiş!)

Sonuç olarak; Ne zaman ülkemizde hastalıklarla ilgili epidemiyolojik ça-
lışmaların önemi, sağlık politikaları üretenler (Sağlık Bakanlığı), araştırmaları 
teşvik eden, destekleyen ve değerlendirenler (TÜBİTAK) ve araştırmacılar 
tarafından, tam anlamıyla kavranarak itibar görürse, ancak o zaman hasta-
lıklarla etkili bir şekilde mücadele edilebilir ve hastalıklardan korunulabilir, 
aksi halde daha çok ithal ve yerli hastalıklarla karşılaşırız, daha çok canlar 
kaybederiz. Saygılarımla… 

NOT: Epidemiyolojinin önemi ile ilgili ilk yazılarım yıllar öncesinde var-
dı. Hatta 2009’da dekanlık seçim bildirgemde de yapılması gereken multidi-
sipliner katılımlı çalışmalar olarak yer almıştı.

Türkiye çapında Hypodermosis (1986), Theileriosis (2000) ve Etlik Pi-
liçlerde Coccidiosisin Epidemiyolojisi (2010) yaptığımız epidemiyolojik pro-
jelerdir. 
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Ankara Üniversitesi Dışkapı YerleşkesindeBir Garip Olay

“Kayıp İlanı”
Dikkat!, dikkat! 31 Ocak 2011 tarihinde yazdığım bir yazı ile başlanan (Ek1) 
Üniversitemiz Dışkapı Yerleşkesindeki Atatürk ve Mehmet Âkif Ersoy (Bil-
meyenler için: 20 yıl Veteriner Hekim olarak üst düzey görev yapmıştır) büst-
leri ile ilgili tamirat, tadilat, restorasyon çalışmalarından Atatürk Büstü 20 
Aralık 2011 tarihi itibarı ile yaklaşık 11 aydır kaidesi üzerinde olmayıp, akıbe-
ti ile ilgili bilgi de yoktur. Bilenlerin veya görenlerin insanlık adına aşağıdaki 
adrese haber vermeleri rica olunur.

Saygılarımla. Zafer Karaer
Adres: Atatürk Sevenler, TÜRKİYE 
Not: Merak edenler için: Mehmet Âkif Ersoy’un büstü, kaidesi ve kitabe-

si boyanarak rötuşlanmış ve yaklaşık 9 ay (!) sonra 24 Ekim 2011 tarihinde 
müstesna bir törenle açılışı yapılmıştır
EK 1: 31 Ocak 2011 Tarihli Yazım: 

“Ankara Üniversitesinin Değerli Üyeleri,
Öğrenciliğim de dahil yaklaşık 40 yılım (1969-2011; 1974’de mezun olduktan 
sonra 2 yıl Urfa’da çalıştım) Üniversitemizin Veteriner ve Ziraat Fakültele-
rinin bulunduğu Dışkapı yerleşkesinde; Veteriner Fakültesinde geçip, gitti... 
Yerleşkenin yaşam alanları itibarı ile çevre düzenlemelerindeki görüntü, yaş-
lanma ve yıpranmaya da bağlı olarak her geçen gün, bir öncekini aratacak hale 
gelmektedir. Tabii ki bunda çevrenin yaşlanma ve yıpranmasını önlemek için 
önceden yeterince önlem alınıp-alınmadığı tartışılır. Ancak bildiğim kadarı ile 
alınan en önemli önlemlerden birisi, yaşlanan toprak alanlarını betonlaştırmak 
şeklinde olmuştur. Bununla birlikte toprak dışında yerleşkede ihmal edilen 
veya benim öyle zannettiğim en önemli konulardan biri yerleşkede tören alanı 
olarak kullanılan alandır. Bununla ilgili olarak Veteriner Fakültesi Dekanlık 
temayül belirleme seçimlerine dekan adayı olarak katıldığım 2009 yılında ha-
zırladığım ve 12.10.2009 tarihinde elektronik posta aracılığıyla tüm Veteriner 
Fakültesi öğretim üyesi arkadaşlarımla (bugünkü yönetici arkadaşlarım da 
dahil) paylaştığım 6 sayfalık programımda ilke, hedef, hizmet anlayışımla 
birlikte, eğitim, araştırma alanlarında ve çevrede yapılacaklar maddeler halin-
de verilmişti. Bunlardan yerleşkede ki fiziksel yapılanma bölümünün yaşam 
alanına ait maddelerinden ilki “Atatürk Meydanı Düzenlemesi” idi... Çünkü 
yerleşke alanında, önceden var olan sonradan yok olan, ya da yok edilen bir-
çok değerlerle birlikte üniversitemize yakışan bir tören alanı da yoktu. Mevcut 
olan ise aşağıda tasvir edildiği gibiydi...
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Aynı konuyu, yani tören alanın çok uygun olmadığını, yakışmadığını son 
10 Kasım töreninin de (10 Kasım 2010) rastladığım, Ziraat Fakültesinden bazı 
idareci arkadaşlarla da sözlü olarak paylaştım. Böylece 2 dekanlık mensupları 
da konudan haberdar olmuşlardı. Ama maalesef bugüne kadar bu konuda hiç-
bir girişimin olmaması beni üzmüştür. 

Bu yüzden Üniversitemizin Dışkapı yerleşkesindeki hem tören alanı ile 
ilgili hem de diğer bazı hoş olmayan düzenlemeler hakkında aşağıdaki yazıyı 
Ank-club ortamında gündeme taşımak istedim. Umarım ses getirir... 

Saygılarımla. Zafer Karaer

Sayın Rektörüm (Prof. Dr. Cemal TALUĞ) 
Sayın Veteriner (Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU) ve Ziraat Fakülteleri 

(Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK) Dekanlarım,
Üniversitemizin Dışkapı yerleşkesinde 2 fakültemize ve Kredi Yurtlara 

ait eğitim ve idari binalar ile yurt binaları ve diğer yaşam alanları mevcuttur. 
Yaşam alanları arasında öyle bir yer var ki, genellikle 10 Kasım günlerinde 
her iki fakülteye mensup duyarlı insanların bir araya gelerek o büyük önderi 
andığımız yer, tören alanı; bu alan içler acısı görüntüsüyle, Atatürk’e ve Ata-
türk’ün emanet ettiği Cumhuriyete ve Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak 
övündüğümüz Ankara Üniversitesine hiç yakışmayacak, yakıştırılamayacak 
haldedir. Alanda; kuş pisliklerinin, toz ve toprak temizliğinin sadece yağmur 
ve karla gerçekleştiği bir Atatürk büstü (bugün yurdun en ücra köşesinde bu-
lunan ilköğretim okulu bahçelerinde ki büstlerle bile kıyaslanamaz halde!) 
ile birlikte, eğri bazı yerleri boyasız bir bayrak direği (zaman, zaman Bayrağın 
rengi de solmuş olabiliyor) ve aynı karede bayrak direği ile yan yana Nuh ne-
bi’den kalma merdiven şeklinde paslı ve eğri bir aydınlatma direği mevcut!... 

İşte! Anakara Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin bulunduğu, 
üstüne üstlük Ziraat Fakültesinin doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sis-
tematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir 
araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan Peyzaj Mi-
marisi Bölümünün de yer aldığı bir bilim yuvasında ki tören alanının man-
zarası...

Bunun dışında yerleşkede belirtmek istediğim iki farklı yaşam alanı daha 
var. Bunlardan biri yerleşkenin yaya giriş kapılarından Mevki Hastanesi ta-
rafındaki girişi takiben sağlı-sollu ve özellikle sol taraf, mevsimlik otların, 
çiçeklerin kendi halinde çıkıp-kuruduğu, yer, yer çimlendirilmiş, büyük bir 
kısmı betonlaşmış, adeta terk edilmiş, hiç insan eli değmemiş görüntüde geniş 
bir alan... Ancak burada tek güzel olan görüntü öğrenci yurduna ait duva-
rın hemen önünde geniş bir kaide üzerine oturmuş, bir elinde kitap taşıyor 
vaziyette çok güzel ve görkemli, ancak yukarıdaki büstte ifade edildiği gibi 
bakımsız bir Atatürk yontusu... 
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Bahsetmek istediğim bir diğer yaşam alanı ise; yerleşkenin ana girişinde 
ki manzara olup; her iki fakültenin ana giriş-çıkışı olarak kullanılan kapıdan 
hemen sonra ki görüntü; özellikle sağ giriş istikametinde girişten 5-10 metre 
ileride modern, çağdaş bir yontu (hayvan-insan figürlü), hemen 5 metre ileri-
sinde ise İstiklâl Marşı yazarı ve aynı zaman da bir veteriner hekim olan Meh-
met Âkif Ersoy’a ait bir büst ve arkasında geniş bir dikdörtgen taşa yazılmış 
İstiklâl Marşımızın bir kıtası ve de tören alanındaki gibi eğri olmayan düzgün 
ama bazısı paslı 4 bayrak direği... Peyzaj mimarisi yönünden değerlendirildi-
ğinde; böyle çok dar bir alanda birbiri ile uyum içinde olmayan ve birbirini 
tamamlamayan bir yontu, bir büst, bir kitabe ve bayrak direklerinin bir arada 
bulunması uygun mu?.. 

Aynı ana kapının girişten sonra sol tarafı ise, geçmişte belki de yerleşke-
nin en fazla ağaç örtüsüne sahip, en güzel yeri idi. Fakat son yıllarda bu böl-
genin de ağaç örtüsü, ağaçların ölümüne bağlı olarak (İçinde Ziraat Fakültesi 
bulunan bir yerleşke de!) iyice seyreltildi, bugün ağaçtan çok çıplak alana 
sahip görüntüsü, korkarım! yarın ağaçlar daha da azaldığında betonlaştırılmış 
bir vaziyete, belki de bir şelaleye (!) dönüştürülerek, insanlığın hizmetine su-
nulacağı günü beklemektedir.

Bütün bunların dışında kalan Dışkapı yerleşkesine ait yaşam alanlarının 
çevre düzenlemelerinin bütün olarak ele alınıp peyzaj mimarisi anlamında 
planlı bir düzenleme halinde olduğu söylenemez (Dekanlıklara giden yol ha-
riç). Bunda, yerleşkede bulunan iki fakülte ve kredi ve yurtlar kurumundan, 
her birinin diğerinden bağımsızmış gibi anlayışla kendine ait yaşam alanla-
rında çevre düzenlemesi yapmasının payı var mı?, Olmamalı! Çünkü birçok 
fakülteyi aynı yerleşkede barındıran bir ODTÜ, bir Hacettepe, bir Gazi Üni-
versitesi, hatta Üniversitemizin bir Beşevler yerleşkelerindeki çevre düzenle-
meleri bu tezi çürüten en güzel örneklerdir. 

Gereği bilgilerinize arz olunur. 

Tüm okuyucularıma saygılarımla...(2010).
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“Kısmi Seçim!...”
Bilindiği gibi; ülkemiz kamu üniversitelerinde rektör ya direkt atama şek-
linde, ya da köklü, büyük üniversitelerde seçimle(!) belirlenmektedir. Ama 
seçim öyle bir seçim ki; evlere şenlik, dünya da eşi, benzeri yok denebilir. 
Şöyle ki; üniversitede başlayan seçim maratonu YÖK aşamasını tamamladık-
tan sonra Cumhurbaşkanlığı makamında sonuçlanır. Sadece ilk aşamasında 
oy, sandık ve çoğunluk vardır, ancak alınan oya göre yapılan sıralamanın çok 
fazla önemi yoktur. Esas olan ikinci ve bilhassa üçüncü aşamalar olup bu aşa-
malarda yazılı olmayan kriterlere göre önce YÖK başkanı sandıkta belirlenen 
adaylardan yarısını (3) aday olarak belirler ve Cumhurbaşkanlığı makamına 
gönderir, makam da yine yazılı olmayan kriterlere göre içlerinden birini seçer 
ve atar. Bu durumda yasamızda bildirilen seçimlerin hiçbirine benzemediği 
için üniversitelerde yapılan seçime bir ad verilmesi gerekirse; seçim süreç ve 
geçirilen aşamalara bağlı olarak “kısmi karışık seçim” demek uygun olacağı 
görüşündeyim…

Bu şekilde atama, affedersiniz seçim (!) üniversitelerde bilhassa iç hu-
zuru etkilemektedir. Çünkü özellikle ilk aşama; göstermelikte olsa oy, sandık 
çoğunluk ve sıralama aday adaylarına bağlı olarak üniversite içinde seçmenler 
arasında bölünmelere, kamplaşmalara, gruplaşmalara, kutuplaşmalara neden 
olmakta, taraflar oluşturmakta ve atandıktan sonra da her türlü hizmette ve ge-
rektiğinde iyileştirici radikal kararlar almakta oy eksenli düşündürtmektedir. 
Ayrıca seçim ikinci ve üçüncü aşamalarıyla; seçen ve atayan merkeze bağlı 
olarak adaylar siyasal kimliklere bürünmekte ve o kimlikle hareket etmekte-
dirler. Bu yüzden üniversitelerde bu şekilde rektör seçimi her yönüyle sakın-
calıdır! Ya en ideali üniversite öğretim elemanları kendi rektörünü demokratik 
olarak seçimle belirleyecek, ya da vakıf üniversitelerindeki gibi oluşturulacak 
mütevelli heyet tarafından veya yeni kurulan üniversitelerde olduğu gibi di-
rekt makam tarafından atama yapılmalıdır. Böylece yukarda sıralanan olum-
suzluklar en aza indirilebilir… Saygılarımla...(2008)
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“Ankara Üniversiteli Olmak…”

Ankara üniversiteli olma adına girdiğim bilim yolunda 40 yıldır dağarcığımda 
biriktirdiğim kazanımlardan, Ankara Üniversiteli olmak isteyenlere yol gös-
termesi amacıyla paylaşılmasını önemsediğim üç farklı döneme ait üç hatı-
ramdan bahsetmek istiyorum. 

İlk hatıram dersin önemi üzerine... Çıraklık zamanı, asistanlığımın ilk yı-
lıydı (1977), günlerden Perşembe Haziran ayının ikisi ilk çocuğumuz doğmak 
üzere idi ve sabah hemen bir taksi ile fakültenin yakınındaki Zübeyde Hanım 
doğumevine geldik. Eşimi bir hemşireye teslim ettim ve hemen fakülteye geç-
tim. Çünkü o gün, gün boyu uygulamalarımız vardı. …Ve derse girip öğren-
cilere hocalarla birlikte uygulama yaptırdık. Öğlen arası bir kaçamak yapıp 
hastaneye gittim hemşireye sordum, henüz çocuk doğmamıştı. Döndüm öğle-
den sonra uygulamalara devam ettim, akşam uygulama bittiğinde, mikroskop-
ların dolaplara kaldırılması, preparatların temizlenmesi derken saat 18oo’ e 
geliyordu ve hastaneye gittim oğlum dünyaya gelmişti, çok şükür…(Allah’tan 
ikinci oğlumuz 07.07.1979 tarihinde, bir cumartesi günü dünyaya geldi…)

Bir diğer anım zaman ve iş ahlakını (iş etiğini) vurgulaması üzerine… 
Kalfalık zamanında (gerçi hala usta olamadık) doçentlik başlangıç yılların-
da yaşadığım bir olaydı. Bir yaz günüydü. Bir dini bayramın arifesi idi. Ben 
fakültedeki odamın kapısında bir arkadaşla konuşuyordum. O esnada saygıy-
la andığım doktora hocam, Anabilim Dalı Başkanım, ustam Prof. Dr. Fahri 
SAYIN elinde çantasıyla odasından çıkmış, bizim bulunduğumuz yere yakın 
olan çıkış kapısına doğru koridorda ilerliyordu. Bizim yanımıza geldiğinde bir 
an durdu: iyi günler, iyi bayramlar diyerek bize seslendi. O anda ben hocam 
gidiyorsunuz herhalde dedim.. O da bugün yarım gün değil mi? dedi. Evet, 
ama mesainin saat 13’e kadar olduğunu söyledim. Çünkü bu konuda oldukça 
hassastı… Saatine baktı, o anda saat 12 idi.. Sanki bir suç işlemiş gibi odasına 
döndü, beyaz önlüğünü giyerek bir süre daha çalışmasına devam etti…

Üçüncü iz bırakan hatıram ise çalışmanın mükâfatlandırılması üzerine… 
Kalfalık başlangıç döneminde (doktora sonrası)Almanya’da yaşadığım unu-
tamadığım bir olaydı. Bir Alman bunu nasıl yapardı!… Yıl 1982, 6 aylığına 
Alman Araştırma Kurumundan (DFG) alınmış bir projede çalışmak üzere Hür 
Berlin Üniversitesi Parazitoloji Enstitüsüne gittim. Her gün sabah 6:30-7:00 
’da deney hayvanlarından materyal alarak başlayan çalışma, akşam 16:00-
17:00’lere kadar sürüyor. Bazen cumartesi pazarları da deney hayvanı takip 
mecburiyeti olduğu için o günleri de enstitüye gidiyordum, enstitünün anahta-
rını bana vermişlerdi.. Neyse o projeye bağlı çalışmayı bitirdik. Bu arada fark-
lı bir laboratuarda, ilgimi çeken önemli deneysel kene (Almanya’da bulunma-
yan, ancak bizim ve benzeri coğrafyada bulunan) çalışmaları yapılıyordu, çok 
zor izin alarak oraya geçtim. Orada da 3 aydan fazla bir zaman yine cumartesi, 
pazar günleri de çalıştım. Bu arada hizmet pasaportumda almış olduğum 6 
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aylık oturma süresi dolmuştu. Enstitü müdürüne (ülkemizde Anabilim Dalı 
Başkan gibi, ancak daha bağımsız) gittim ve Türkiye’ye döneceğimi söyle-
dim. Herr Karaer sen hiç Almanya’yı gezdin mi? Batı Almanya’ya gittin mi? 
(Berlin o zaman Doğu Almanya’nın içindeydi) diye sordu. Hayır… diye cevap 
verdim… Olmaz! dedi biraz gezmelisin. Ama pasaportumdaki süre bitti! diye 
söylediğimde. Bir Almandan beklenmeyen şekilde: O kolay dedi, gezmek is-
tiyorsan ben yabancılar polisine araştırmanın bitmediğini 1 ay sürenin uzatıl-
ması ile ilgili bir yazı yazabilirim dedi ve yazdı… Bende Hannover, Hamburg, 
Düsseldorf… gibi batıdaki şehirleri gezdim… 

Evet, öğrencilikle birlikte iyisiyle kötüsüyle geçen 46 yılda Ankara Üni-
versiteli olmak için; Bilime hizmet etmenin ve bilimin hizmetkârı olmanın 
gerektiğini öğrendim. Ankara Üniversiteli olmak için çağın yakalanmasında 
bilimsel gündemler oluşturmanın gerektiğini öğrendim. Ankara Üniversite-
li olmak için aklın düşünmeye, düşünmenin fikre, fikrin ülkeye katma değer 
olarak dönüşümünün gerektiğini öğrendim. Ankara Üniversiteli olmak için 
ustanın yanında pişmenin ve ustaya her zaman saygı göstermenin gerekti-
ğini öğrendim. Ankara Üniversiteli olmak için cumhuriyet, bayrak, vatan ve 
tabii ki Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’E yüce milli değerler olarak sahip 
çıkılmasının gerektiğini öğrendim. …Ve Ankara Üniversiteli olma değerleri-
nin kalıcılığı, yaşaması ve de yaşatılması için gelecek nesillere aktarılmasının 
gerektiğini öğrendim. 

Bütün bu öğrenimleri ve bununla ilgili donanımları kazandırdığı için 
1946’dan (Veteriner Fakültesi için okullu olma tarihi 1842) bugüne kadar ge-
çen süreçte gerek akademik, gerek idari olarak emekleri geçen tüm Ankara 
üniversitelileri saygıyla, minnetle ölenleri rahmetle anıyorum. Ne güzel bir 
duygu, ne mutlu Ankara Üniversiteli olmak diyerek, sözlerimi bitiriyorum, 
Saygılarımla…
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“Nasihat ve Vasiyet”
Kitabın ilk bölümünün son makalesi “Nasihat ve Vasiyet” akademisyenlere 
girmiş oldukları bilim yolunda kalıcı olma adına yapması gerekenleri hatırla-
tan hem nasihat hem de vasiyettir. Umarım gelecek nesillere yol gösterici olur. 

Çok sevdiğim bir dostumla sohbet ediyorduk. Sohbet esnasında arkada-
şım: “Hocam siz yaklaşık 40 yıldır üniversitede akademisyen olarak çalışı-
yorsunuz, şayet benim şu anda bulunduğum yaşta olsaydınız, yani emekli-
liğinize 15-16 yılınız kalsaydı, bilim yolunuzun rotası ne olurdu?” şeklinde 
fikrimi sordu. Çok önemli bulduğum bu soruyu, emekliliğine 3 yıl kalmış biri 
olarak akademisyenlik adına gelecek nesillere yapılabilecek en güzel nasihat 
olarak veya vasiyet olarak değerlendirmek istedim ve bu yüzden sohbetin ya-
zılı olarak gelecek nesillere aktarılmasının çok yararlı olacağını düşündüm ve 
yazdım. 

Evet, sohbet akışına göre; her insanın olduğu gibi bir akademisyenin 
de en büyük ideali yaşamında iz bırakmak olmalıdır. Bilim yolunda iz bı-
rakmanın ilkeli olmaktan ve ilke doğrultusunda amaç ve hedefleri olmaktan 
geçeceği unutulmamalıdır. Bir akademisyenin “Bilime hizmet etmek, Bilimin 
hizmetkârı olmak! ” ilkesi; “Bilim yolunda özgür, yenilikçi ve girişimci çok 
boyutlu düşünce yeteneği kazanmak ve kazandırmak!” amacı; “Bilim alanı 
ile ilgili, özgün ve katma değer sağlayan bilgi, beceri ve teknoloji üretmek!” 
ise hedefi olmalıdır. Bütün bu ilke, amaç ve hedef anlayışı içerisinde bilim yo-
lunda yürüyen bir akademisyenin yaşamında kalıcı iz bırakması için; yapması 
gerekenleri 3 başlık altında toplamak mümkündür. 

Bunlardan ilki bilim alanı ile ilgili ülkeye katma değer sağlayan, ülke-
nin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalarda 
yayınlanacak derginin grubu, impakt faktörü, alınacak puan gibi şahsi çıkarlar 
düşünülmemeli; sadece ve sadece ülkeye sağlık, sanayi, teknolojik, ekonomik 
ve toplumsal katkısı veya ülkede bir soruna getirdiği çözümün impakt faktörü 
ve puanı düşünülmelidir. Zaten böyle çalışmalar ülkede ses getirir ve o sesin 
şiddeti kadar da bilim yolunda iz genişlik ve derinlik kazanır …Ve hatta o iz 
bilim yolu olur!…

İkincisi bilim alanı ile ilgili kitap yazmaktır. Kitapta bilim alanı konu-
larına ait klasik bilgilerle birlikte, ülkede konu ile ilgili durum tespiti ve daha 
sonra yapılması gerekenler için, o konuda yapılmış araştırma sonuçlarından 
oluşan bilgiler bir bölüm halinde verilmelidir. Örneğin hastalıkla ilgili ise; 
“Türkiye’de Hastalığın Yayılışı” şeklinde bir başlık altında ülkede hastalıkla 
ilgili kitap yazım tarihine kadar yapılanlar mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca ki-
tap her 3-4 senede bir güncellenmelidir. Bilim yolunda kitap izinin en az 50 
yıl silinmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bilim dalımız kütüphanesinde halen 
1940’lardan, 50’lerden Türkçe yazılmış kitaplar var. Bugün bile bu kitaplar-
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dan yararlandıklarımız oluyor. Bu vesile ile bizlere bu tür yazılı eserler bırak-
mış hocalarımı minnet, şükran ve aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum. 
Burada yazılı eserlerin günümüz modası e-kitap, e-kütüphane gibi elektronik 
anlayışa göre daha kalıcı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Örneğin ilk 
çağ mağara duvarlarında resmedilen şekiller günümüze kadar gelmiştir. Bu 
yüzden yazılı eser olarak kitaplar bilim yolunda iz bırakmak için en önemli 
vasıtalardan biri olduğu unutulmamalıdır. Kitaplar okundukça iz genişlik ve 
derinlik kazanır…Ve hatta o iz bilim yolu olur!…

Üçüncüsü ise bilim alanı ile ilgili bilim insanı yetiştirmektir. Bir akade-
misyenin bilim yolunda bırakabileceği en önemli, en uzun süreli, hatta dünya-
da o bilim dalı var olduğu sürece en kalıcı izidir. Bu iz akademisyenin üzerin-
de bulunduğu yukarıda dile getirilen ilke, amaç ve hedeflerle donanmış temsili 
giysisini, cübbesini (şayet varsa; Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. 
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok) yetiştirdiği insana giydirmekle tesis 
edilir ve O’da kendinden sonrakine, onlarda bir sonrakilere giydirmek suretiy-
le iz genişlik ve derinlik kazanır… Ve hatta o iz bilim yolu olur!…, 

Demek ki! Akademisyenin bıraktığı izin genişlik ve derinlik kazanarak 
bilim yoluna dönüşmesi en üst hedef olmalıdır!... Saygılarımla (2014)… 
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CENNET ÜLKEM TÜRKİYE !!!

MUHTEŞEM DOGASIYLA
EŞSİZ İKLİMİYLE
TAHRİP EDİLEN EKO-SİSTEMİYLE
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
YETİŞTİĞİ GELİŞTİĞİ
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE !!!

MİSAFİRPERVER İNSANIYLA
SALDIM ÇAYIRA HAYVANIYLA
ANTİBİYOTİK DÜŞKÜNÜ HEKİMİYLE
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
BESLENDİĞİ BÜYÜDÜĞÜ
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE !!!

SAĞLIKTA SAĞLIKSIZ MEVZUATIYLA
SİYASETE ALET BÜRORATIYLA
İTHAL DANIŞMANIYLA
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
YERLEŞTİĞİ YAYILDIĞI
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE

ACIMASIZ KUDUZ, ŞARBON
SİNSİ BURUCELLOZ SALMONELLOZ
MİLLİ TÜBERKÜLOZ, ASIRLIK SITMA
YERLİ ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARI
KOYNUNDA HOŞ GÖRÜ İLE BESLEYEN
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE!!!
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VİZESİNİ ALMIŞ DOMUZ GRİBİ, KUŞ GRİBİ
GEZGİNCİ KIRIM-KONGO…
OTOSTOPCU EBOLA, SARS …
İTHAL ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARA
KUCAĞINI AÇMIŞ BEKLEYEN
NE OLURSAN OL GEL ANLAYIŞLI
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE!!!

HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ YARADANIYLA
HİZMETİNDEN SUAL OLUNMAZ BİLİM İNSANIYLA
HİMMETİNDEN  SUAL  OLUNMAZ BAKANLIK VE DEKANLIKLARIYLA
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
CİRİT ATTIĞI
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE !!!

YERLİSİ YABANCISI
İTHALCİSİ İHRAÇCISI
GEZGİNCİSİ OTOSTOPCUSU
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
YOLGEÇEN HAN MİSALİ UĞRADIĞI
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE!!!

YERİ ZAMANI NEDENİ BİLİNMEYEN
BOYUTLARI ÜZERİNDE DURULMAYAN
KARŞISINDA TEK YÜREK TEK VUCÜT OLUNMAYAN
ÖLÜM ÜRÜNÜ MİKROPLARIN
OTAĞI VE YATAĞI
CENNET ÜLKEM TÜRKİYE



Ülkem
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Darbelerin Gücü

“Birliktelikten Bireysellikteliğe!...”
Evet; Bir ülke düşünün; İstiklal, bağımsızlık savaşından çıkmış, hemen ar-
dından “Cumhuriyet” ilan edilmiş, yeni anayasa hazırlanmış ve heyecanla, 
umutla muasır medeniyet yoluna girilmiş, ilk 15 yıl inanılmaz hamlelerle genç 
cumhuriyet, hayatının en güzel günlerini yaşamış, buna bağlı olarak olağanüs-
tü gelişmiş, serpilmiş, ancak takip eden yıllarda liderini, kurucusunu, önderini 
kaybettiğinden ilk yıllardaki heyecan ve umut her geçen gün azalmış, üstüne 
üstlük 37 yaşında ilki olmak üzere 10’ar yıl ara ile üzerinden silindir gibi 3 
büyük darbe geçmiş, diğer bir ifade ile 3 büyük kriz geçirmiş. Her darbeden 
sonra cumhuriyetin besin damarları demokrasi büyük yaralar almış, hatta tı-
kanmış, hayati tehlikeler atlatmış, sözde iyileştirmeler için, tıkanan demokrasi 
damarlarını açmak için postal kokulu anayasal reçeteler devreye sokulmuş; bu 
bağlamda balonlar, stentler ve hatta by passlar uygulanmış. Bunların dışında 
3. büyük darbeden (1980) günümüze kadar ise onlarca küçük artçı darbeler 
birbirini takip etmiş ve cumhuriyet sarsılmıştır. Küçük artçı darbelerde genel-
likle günü kurtaran göstermelik düzenlemeler yapılarak gözler boyanmıştır 
(birbiri ardınca kurulan onlarca koalisyon hükümeti; bakan olma adına parti 
değiştiren onlarca milletvekili gibi…). Dolayısıyla genç yaşta atlattığı büyük 
badirelerle genç cumhuriyet çok yıpranmış, bitkin düşmüş, bu yüzden bugün 
bulunduğu yaşın çok üzerinde yaşta görünmektedir. 

İşte! “Birliktelikten Bireyselliğe” geçişin dönüşüm noktası da 1980’deki 
3. Büyük darbeden sonra olmuştur. Önce darbeye nasıl gelindi/getirildi, kı-
saca bahsetmek gerekir; 1971 darbesinin ardından, 1974’de Kıbrıs barış ha-
rekâtı gerçekleştirilmiş, bu durum özellikle ABD ve yandaşlarını kızdırmış, 
sen misin bunu yapan, al sana barış diyerek özellikle ve öncelikle gençlik 
siyasi görüşlerine göre bölünmüş/böldürülmüş, birbirine adeta savaş açmışlar, 
çatışmalarda on binlerce üniversiteli genç beyin yaşamını yitirmiş, ölümler 
halkın tahammül sınırını zorlayınca, ölümü gösterip sıtmaya razı etme deyimi 
çerçevesinde; darbenin yapılması kaçınılmaz olmuş ve darbe yapılmıştır. Tu-
haftır! darbeyle birlikte, -1- günde çatışmalar sona ermiştir… Bir süre sonra 
askerlerin seçtiği sivillerden oluşan meclis postal kokulu otoriter, vesayetçi, 
yasakçı anayasayı hazırlamış; buna göre bir araya gelerek hak aramanın en 
temel yolu başta işçi, emekçi olmak üzere tüm sendikal faaliyetler ile daya-
nışmanın önemli yapılanmaları kooperatif, dernek, cemiyet, birlik gibi tüm 
sivil toplum kurumlarının faaliyetleri engellenmiş ve bu anayasa da halk oy-
lamasında %90’lar civarında evetle kabul edilmiş/ettirilmiş… Takiben yapı-
lan seçimle o dönem iktidar olması gereken parti tek başına iktidara gelmiş/
getirilmiş (tabii ki cumhurbaşkanı asker); İşte! bireyselleşme hikayemiz de 
darbeden sonra başa geçen bu iktidarla birlikte başlamış… 
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İktidar olan hükümet öncelikli icraat olarak; Amerika’dan başta ekonomi 
olmak üzere önemli üst düzey görevlere “genç prensler” ithal etmiş; bunların 
tüm iyi (!) niyetleri ve özellikle yetişme veya yetiştirilme alt yapılarına, ya 
da talimatlara göre; önce geldikleri ülkede olduğu gibi her şeyin merkezine 
“para”yı oturtmuşlar; ardından ülke insanını tek hedef “kazan-kazan” olduğu-
na inandırmışlar… Aynı zamanda bankacılık ve türedi bankerlik sektöründe 
düzenlemeler yaparak, yüksek faiz; diğer bir deyişle emeksiz kazanma, hak 
etmediğine sahip olma, başkasının hakkını yeme; o dönemin söylemi “köşe 
dönücülüğü” cazip hale getirmişler. Köşe dönmek isteyen zengin-fakir herkes 
elindeki avucundakini satarak, tüm varlıklarını kısa zamanda çok fazla ka-
zanmak için banka veya bankerlere yatırmışlar. Ancak zaman içinde yatırım-
lar beklenildiği gibi ranta dönüşmemiş, yani köşe dönülememiş, bilakis köşe 
yerine boşa dönüşler esnasında oluşan anafor, anaparaları da içine çekmiş ve 
yine o dönem sözlüklerimize giren tabire göre hortumlanmış; kaybedenlerin 
kayıplarını telafi edici bir yasal zemin de olmadığı için, kişi kaderiyle baş başa 
bırakılmış ve o zamana kadar kültürümüzde var olan devlete ve insanlara karşı 
güven sarsılmış, böylece bireyselleştirilmenin ilk adımları atılmış...

Bireyselleştirmede sosyal zemin yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlandık-
tan sonra, yaygınlaştırılması için yine o yıllarda toplumda kitlesel en önemli 
algı yaratabilecek, toplumu yönlendirebilecek en etkili silah “medya” devreye 
sokulmuş; yazılı ve görüntülü basın-yayın organları özellikle magazin ağır-
lıklı haber programları ile televizyon dizilerinde: “Kendi hayatını yaşa!” veya 
“Herkes kendi hayatını yaşasın!”, ya da “kendine iyi bak!” şeklinde sık sık 
kullanılan slogan ifadeler, kitlelerin zihinlerine kazınmış ve toplumda bireysel 
algı yaratılması gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde bu yeni yaşam felsefesi bireyselleşme ile o zamana kadar 
aile anlayışında var olan; problem ve mutlulukları birlikte paylaşma, çözüm 
yollarında birlikte karar verme gibi daha birçok bütünleştirici kavramlar, de-
ğerler; örf, adet, gelenek ve göreneklerden birçoğu terk edilmiştir. Öyle ki; 
aileyi oluşturan eşler ve/veya çocuklar birbirinden ayrılıp, ayrı, ayrı yerlerde 
ikamet etmeye başlamışlar; ya da bir arada oluşulduğu halde düşünce ve faa-
liyetlerinde her biri kendi hayatını yaşadığı, bireyselleştiği için aynı mekân-
da birbirlerinin farkında olmadan yaşamlarını sürdürmeyi yeğlemişlerdir... O 
zamanlarda temelleri atılan parçalanmış aile modelleri şeklindeki yaşam tarzı, 
21. Yüzyıl başlarında toplumun büyük bir kesiminde kabul görmüş, adeta aksi 
durum tartışılır hale gelmiştir.

Bunun sonucu olarak aile içindeki fertler, bilhassa çocuklar sosyolojik 
bir gerçek olan paylaşım ihtiyaçlarını, kendi aralarında yapması gerekirken 
yapmadıkları veya yapamadıkları için genellikle tehlikeli kulvarlarda; eğlen-
ce, uyuşturucu, kumar, içki gibi bataklıklarda grup arkadaşları ile gidermeye 
çalıştıklarından, oralarda kaybolmuşlardır. Bu durum sonuçta ailede çözülme 
ve çökmeye neden olmuştur!...
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Ülkemizde yukarıda izah edilen aile düzenindeki fertlerin yaşam tarzı; 
toplumsal yaşamı da etkileyerek; insanların toplu olarak sosyal faaliyetlerini 
sürdürdükleri ve bir arada bulunma durumunda, zorunda oldukları farklı top-
lu yaşam alanlarında; konutlar, çalışma yerleri, alış-veriş merkezleri, eğlence 
yerleri, pazar yerleri, otobüs, dolmuş, sinema, tiyatro vb. yerlerde de kaçınıl-
maz olmuş; bireysellik bir yaşam felsefesine dönüşmüş; birey ilişkilerde her 
şeyin odak noktasına kendisini yerleştirerek; empati ve sempatiden yoksun, 
sevgi, saygı, hoşgörü, insaf ve güven gibi insani duygulardan uzak ve kar-
şısındakine hiç şans ve hak tanımadan, sadece kendi çıkarları doğrultusunda 
düşüncelerle, hareket ederek, toplum bilincinden ve toplumsal sorumluluk-
lardan uzaklaşmışlar; dolayısıyla toplumsal çözülüşe ve toplumsal çökmeye 
neden olmuştur!... 

Ailede ve toplumda birbiri ile bağlantılı olarak şekillenen bu çözülüş ve 
çökmeler; sonuçta vatan, bayrak, dil gibi bizi biz yapan değerlerin anlamını da 
anlamsızlaştırdığı için ulusal-milli çözülüş ve çökmeyi de beraberinde getir-
miştir. Bu durum günümüz 21. yüzyılında açık ve seçik görülmektedir. 

Ülkede yaşanan bireyselliğe bağlı çözülüş ve çökmeler elbette toplumun 
parçası olan üniversite yaşamını da içine almıştır. Burada özellikle vurgulan-
ması gereken husus 1980 darbesine hazırlanan zeminde; 1970’lerde üniver-
sitelerde meydana gelen/getirilen olaylar ilk sıralarda rol almış/verilmiş; bu 
yüzden üniversiteler ıslah edilmesi, diğer bir ifade ile cezalandırılması gere-
ken kurumların başında görülmüştür. Buna bağlı olarak darbe anayasasının 
ürünü YÖK kurulmuştur. Darbe anayasasının genel ilkeleri olan otoriter, ve-
sayetçi ve yasakçı maddeleri üniversitelere ait olan 2547 sayılı YÖK kanunda 
da esas alınmış; öncelikle üniversite gençlerinin apolitize olmaları sağlanmış, 
dayanışma aracı dernek, cemiyet, birlik kurmaları yasaklanmıştır. Zaten bir 
taraftan apolitizasyon, diğer taraftan toplumsal kabul gören bireyselleşme, 
1982’den günümüze kadar üniversite gençliğini toplumdan, dolayısıyla top-
lumsal sorunlardan da uzak; bireysel yaşam felsefesinin hâkîm olduğu bir or-
tamda eğitim-öğretimlerini sürdürmeye yönlendirmiştir. Bu arada 80 darbesi 
ve sonrası; o günün üniversite gençlerinin, bugünün liderleri, yöneticileri, 
idarecileri, öğretmenleri, akademisyenleri ve çalışanları olduğu da unutulma-
malıdır!… 

Evet! 2547 sadece üniversite öğrencilerini apolitize etmekle kalmamış; 
aynı şekilde Üniversitede akademisyenlerin de bireysel hareket etmelerini ge-
rektiren yasal düzenlemeler getirmiştir. Özellikle adı geçen kanunun atama 
ve yükseltilmelerle ilgili maddeleri, sanki akademisyenleri bireyselleştirmek 
için yapılmıştır… Buna göre; bir kimse akademisyen olmak için veya aka-
demik unvan aşamalarının her biri (yardımcı doçentlik, doçentlik ve profe-
sörlük) için önce “yabancı dil” engelini aşmaları gerekmekte; Yoksa! Akade-
misyen olamaz! Veya yükselemez! Ya da atanamazlar! Daha sonraki aşama 
ise; daha da ilginçtir; burada da yine her akademik atama ve yükseltilme için 
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aday, ağırlıklı olarak makalelerden olmak üzere farklı kriterlerle alınan puan-
ları toplama zorunluluğu getirilmiş; Bu noktada Toplanan puan atanılan veya 
yükseltilen her akademik derecenin hakkını veriyor mu?, Toplanan puan ile 
bilim alanı için gerekli donanım elde ediliyor mu? Toplanan puanlar akade-
misyenlik adına ne veriyor? gibi veya benzer konulardaki soruların tümünün 
cevapları tartışılır olmakla birlikte ağırlıklı olarak “hayırdır”. Çünkü en çok 
puan getiren makalelerde içeriğe çok fazla önem verilmemekte, ne kadar çok 
makale o kadar fazla puan! demek olduğundan; genellikle bilinenleri tekrarla-
yan kısa sürede puan getiren tek başına yürütülen çalışmalar tercih edilmekte, 
buna karşılık akademisyenler daha uzun süre ve emek isteyen ve de bilhassa 
takım çalışması gerektiren bilimsel olduğu kadar ülke sorun ve ihtiyaçlarını 
karşılayan özgür, girişimci, yenilikçi proje çalışmaları düşünmemekte! Artık 
bugün düşünememektedirler!,,,. Bütün bunlar akademisyenleri bilime ve ül-
keye katma değer sağlayan uzun süreli çalışmalardan uzaklaştırmış ve aynı 
zamanda takım, ekip kurmayı, bir araya gelmeyi de engellemiştir. Günümüz-
de bu durum açıkça görülmektedir. Yani 2547’nin bilinçli veya bilinçsiz olan 
bu düzenlemeleri sayesinde akademisyenler tek başına hareket etme mecburi-
yetinde bırakılmışlardır. 

Görüldüğü gibi üniversitelerde atama ve yükseltilme kriterleri ile bi-
reyselleşme teşvik edilmekte; bir de bunlara üniversitelerin alt ve üst yapı-
sız sayısal artışı, eski üniversitelerde ve çok yakında yeni üniversitelerde de 
anabilim dalları kadrolaşmalarında olması gereken piramit diye bir yapının, 
artık herhangi bir geometrik şekille ifade edilemez hale gelmiş olması (7,8, 
bazılarında 9 profesör, 1, bazılarında hiç doçent, hiç yardımcı doçent, 2 veya 
en fazla 3 araştırma görevlisi) üniversitelerde de çözülüşe ve çökmeye neden 
olmaktadır. Üniversiteler, acaba nereye gidiyor, götürülüyor veya götürülmek 
isteniyor!... 

Sonuç olarak yukarıda ifade edildiği gibi ülkemizde yaşamın her alanında 
etkisini gösteren “bireyselleşme!” anlayışı ile ortaya çıkan yaşam felsefesi, 
önce ailelerin, daha sonra da tabii ki sırasıyla toplumun, ulusumuzun-mil-
letimizin, üniversitelerimizin yararına olmadığı açıkça görülmektedir. Bu 
durumun devam etmesi halinde ise toplumsal felaketlerin olabileceği de bir 
gerçektir. Bu yüzden insanlık adına hiç de olumlu sonuçları olmayan, birey-
selleşmenin ileride daha büyük felaketlere sebep olmaması için, gerek aile 
yaşamımızdan ve gerekse toplumdaki yaşamımızdan hemen silip atmamız ge-
rekmektedir. Saygılarımla...

NOT: Bütün bunlar için ülkede öncelikle 1982 Anayasası tümüyle de-
ğişmeli, dolayısıyla üniversitede 2547 sayılı yasa tümüyle olmasa da, bilhas-
sa atama ve yükseltilme maddeleri; “bilime hizmet eden bilimin hizmetkârı 
olan” anlayış dikkate alınarak acilen değiştirilmeli… 
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“Bir Tiyatro Oyunu”

Oyunun Adı: Sevda (Enerji ve Silah) 
Sahne: Dünya 
Yönetmen (sahneye koyan): ABD!....
Yönetmen Yardımcısı: AB ve İSR….! 
Oyuncular: Başrol: ABD; Yardımcı roller: Almanya, İngiltere Fransa, Israil, 
Medya şirketleri; Karakter (Figuranlar) oyuncular: Türkiye halkı, Kıbrıs Hal-
kı, Irak halkı, Filistin Halkı, Lübnan halkı, Libya Halkı, Sudan halkı, Afgan, 
Venezüella halkı vb. halklar..... 
Sahne: Türkiye, ,Irak, Lübnan, Kıbrıs, Filistin, Suriye, Sudan vb. ülkeler..... 
Perde sayısı:...~ (sonsuz)
Oyun Türü: Trajedi
Oyundan bazı Türkiye sahneleri: Seçim ve iktidar sahneleri...2010’a kadar 
sınırlar içinde Güney Doğu da şehit olan ordu ve emniyet mensuplarımızla 
ilgili çatışma sahneleri, katledilen bilim insanlarımız, yazarlarımız, yargıçla-
rımız ve de gazetecilerimizin katledilme sahneleri; 2010’dan sonra sınır kom-
şularımızda (Irak, Suriye, Filistin) halk ve siyasi katliamlar.... .
Oyun hakkında bir izleyici yorumu: Oyundan çok etkilendim, oyun çok iyi 
kurgulanmış ve sahnelenmiş, oyuncular, özellikle başrol ve başrol yardımcı-
lıklarını oynayanlar, üstün rol kabiliyetlerini ve de oyunculuk güçlerini oyu-
nun her santimetre karesinde gösteriyorlardı, ancak bazı sahnelerde insanlara 
yapılanlardan, insan olarak, insanlık adına utandığımı, ayıpladığımı, kınadı-
ğımı ifade etmek isterim. Sanatın çok trajik ve dramatik yönlerinin hakim 
olduğu bu oyunu, herkesin görmesini isterim. Konu ile ilgili bundan sonra 
yazılacak oyunlarda, inşallah dünyamız için, Türkiye için insanlık adına uta-
nılacak sahneler bulunmaz!!! 
Gösteri Tarihi: Dünyada bilinen ilk tarih den– sonsuza kadar(bu oyun İçin 
yaklaşık 1950-200???)
Gösteri Zamanı: Her gün, 24 saat
Tüm okuyuculara saygılarımla…(2008) 
Not: Davetiyeler ücretsiz olup biletixsss gişeleri, her türlü oyun, piyango 

büfe   bayileri, süper, hiper marketler, bakkallar, tüm alış veriş magaza 
ve  merkezleri ile her yerden temin edilebilir, yeter ki seyretme istek ve  
arzusunda olunsun, yeter ki seyrederken bakan değil, gören olunsun.....

NOT: 2015’e gelindiğinde yazılan oyunlar aynı oyuncular ve aynı sahnelerde 
insanlık adına trajedi ve dramın zirve yaptığı sahnelerle dolu olup, insanlığın 
yüz karasıdır. 
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“Matruşka!!!”
Tarihte özellikle 1492 yılı (Bkz. Çatışan Kültürler; Bernard Lewis) dünyada 
bugün yaşananlar için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra gelişen olaylar 
çerçevesinde yaşanan 15-20’inci yüzyıllar arasını özet olarak değerlendirdi-
ğimizde 20’inci yüzyılın başına kadar dünyada Osmanlı (13-17’inci yüzyıllar 
arası) ve Avrupa’nın egemenliğinin hakim olduğu, 20’inci yüzyılın başından 
itibaren de bu hakimiyetin Amerika Birleşik Devletlerine geçtiğini görürüz. 
Ancak hakimiyet anlayışlarının temel farklılıklarına baktığımızda Avrupa ve 
takipçisi ABD okyanuslar ötesi kıtalarda, hatta günümüzde dünya dışında 
uzayda güneşin diğer uydularında, galakside bu egemenliğini her konuda ve 
konumda sınır tanımaksızın (dil, din, kültür-medeniyet tahribi gibi; Örneğin 
Avrupa sadece Amerika Kıtasında Aztek, Maya, Kızılderili medeniyetlerinin, 
Avustralya’da Aborjin, Afrika’da binlerce yerli medeniyetin yok oluşu gibi) 
mevcutları yıkarak, yok ederek, yerine kendininkilerini zorla getirerek sürdü-
rürken, Osmanlı hakim olduğu yüzyıllarda sadece üç kıtada sınırlı bir şekilde 
(dil, din, kültür tahribi yapmadan=yapamadan) egemenliğini sürdürmüştür. 
Zaten Osmanlı 20’inci yüzyılın başında sınır tanımaz Avrupalılar ve sonrada 
ABD sayesinde sınırları küçülerek sadece Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti 
olarak kalmıştır (kim barbar???)… Bugün Avrupa ve onun uzantısı ABD’nin 
bütün bu her manadaki sınır tanımazlığın temelinde önceleri kendi ülkesi in-
sanlarının refahı yatıyormuş gibi görünse de, bugün sermayenin refahı yattığı 
ve bunun için yapılan sınır ihlallerindeki her türlü girişimin; her şey, ama her 
şey(!)in!!! mübah olduğu açıkça görülmekte … 

İşte!!! Çok sıklıkla sözü edilen Küreselleşmede dünya mı, yoksa sermaye 
mi küreselleşiyor???, bu ikilemi günümüzde yaşananlarla değerlendirdiğimiz 
zaman küreselleşmenin nerede, niçin, nasıl şekillendiği veya şekillendirildiği 
görülür… Ama her halükarda küreselleşmeye giden yol pazardan geçmekte-
dir. Bunun için mal ve para gerekmektedir… Yani küreselleşmenin birbirini 
tamamlayan sihirli üçlüsü, sermayenin gücü pazar, mal ve paraya bağlıdır. 
Diğer taraftan ülkelerinde, devlet politikası olarak üretmesi gerektiği 3 temel 
alan vardır. Bunlar sağlık, ekonomi ve siyasal alanlardır… Tabii ki her devlet 
kalkınma ile ilgili politikalar üretirken kısa, orta ve uzun vadede halledilecek 
projeler hazırlarlar ve buna göre planlarını yaparlar… Gelir- giderlerini ayar-
lamaya çalışırlar. 

… İşte sermayenin birbirine bağlı 3 gücünün devletlerin harcama ka-
lemleri ile buluşma yeri ise küreselleşmenin odağıdır… Bu odakların tesisi 
ile ilgili olarak son yıllarda gelişen olaylara baktığımızda sistematik olarak, 
her yıl bir önceki yıldan farklı, birbiri ardına sırayla ortaya çıkan(!) Ebola, 
SARS, Deli Dana, Kuş Gribi, Kırım-Kongo, Hanta virusu, Domuz gribi, H1N1 
(benzer etkenli kuş gribine, kuş gribi demek serbest, kuşları, kümes hay-
vanlarını muayene etmeden katletmek serbest, buna karşılık domuz gribi 
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demek yasak, domuzları muayene etmeden herhangi bir girişimde bulun-
mak yasak!!! Eko-sistem gereği kuşlar ve kümes hayvanları da doğada en 
az domuzlar kadar yaşama ve bulunma haklarına sahiptir!!!) gibi küresel 
insan-hayvan hastalıkları; enflasyon, devalüasyon, borsa, banka krizleri gibi 
küresel ekonomik krizler ve de etnik, sosyal, dini, demokratik farklılıklara 
ilişkin küresel siyasal rahatsızlıklar … 

Buna karşılık bütün bu küresel tehdit unsurlarına çözüm üreten küresel 
sermaye adresleri de herkes tarafından bilinmektedir. Bunlardan küresel insan 
ve hayvan hastalıkları için çözümün adresinin kimyasal güçleri, ilaç sektö-
rünü ellerinde tutanlar, küresel ekonomik kriz için çözümün adresinin IMF, 
dünya bankası, İsviçre bankaları gibi finans güçlerini ellerinde tutanlar, kü-
resel siyasal çözümün adresinin ise enerji ve silah güçlerini ellerinde tutan-
lardır… Yani görüldüğü gibi sorun(!) ve çözüm üreten adresler aynı noktada 
kesişmektedir. Bütün mesele bu güçlerle tehdit unsurlarının bir araya gelmesi 
veya gelinmesini sağlamaktır…” Mala göre pazar veya pazara göre mal, ama 
sonuçta para!!!” Bu başlık küresel güçlerin oynadığı oyunun adı olmalıdır…

Diğer bir durum ise dünya küre şeklinde olduğu ve devamlı döndüğü 
halde nasıl oluyor da bütün olumsuzluklar hep bazı (gelişmemiş) kesimlerde 
ve bilinen sınırlı alanlarda tehdit boyutlarına ulaşabiliyor ve kalıcı oluyor???, 
bazı kesimlere teget(!), bazı kesimlere ise hiç uğramadan geçiyor???… Esas 
üzerinde durulması gereken cevap aranması gereken sorulardan bazıları da 
bunlardır…Bunlarında cevabı çok kolay yukarıda ki her türlü soruna çözüm 
üreten güçlerin oluşum ve yürütme merkezlerinin bulunduğu kesimler, bölge-
ler, ülkeler tüm olumsuzlukların ve tehditlerin teğet ve hiç uğramadan geçtiği 
kesimler olduğu görülür…. Ne tuhaftır ki bu kesimler aynı zamanda küresel-
leşme taraftarıdır, ama küreselleşirken de farklı küreler oluştururlar (böl, par-
çala, yönet; hastalık, kimyasal, para gibi)… Bu güç odakları kendi pazarlarına 
göre oluşturdukları küreleri bir biri içine sokarak, istedikleri zaman istedikleri 
küre ile oynarlar, yani her biri kendi içinde özel döngüsü olan küresel alanlar-
dan ibaret, bir Rus oyuncağı iç, içe geçmiş sevimli bebekler matruşka gibi… 

Bu gün maalesef ülkemizde de oluşmuş veya oluşturulmuş tehdit unsuru 
iç içe geçmiş küresel hastalıklar, küresel krizler ve benzeri küresel tehditler 
ile bunlarla oynayanlar mevcuttur. Bu oyuncakları oyuncak olmaktan ve bun-
larla oynayanlardan kurtulmak gerçek hedefimiz olmalıdır… Bunun için: her 
zaman ifade ettiğimiz gibi önce kendimiz olmalıyız, kendi öz değerlerimize 
sahip çıkmalıyız, kendi sorunlarımızı yine kendimiz tespit edip, boyutlandır-
malıyız, çözüm yollarını yine kendimiz saptamalıyız; çünkü bütün bunları 
yapabilecek başta insan olmak üzere yer altı, yer üstü her türlü kaynak güzel 
ülkemizde mevcuttur… Yoksa bugün olduğu gibi hala bazılarının kapısında 
içeri alınmayı bekleyen, hala gelişmekte olan ülke olarak kalırız!!! 

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2010) 
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“Çöposfer”
İnsan merkezli olarak çevre düşünüldüğünde; iki ayrı çevrenin varlığı dikkati 
çeker. Bunlardan biri Evren=Kâinat olarak isimlendirilen çevredir, diğeri ise 
içinde bulunduğumuz yaşadığımız hayat bulduğumuz çevre, yani dünyamız-
dır. Her iki çevrede sistemik olarak işlevsellik bakımından birbirinden farklı 
gibi görünse de birbiri ile tamamen ilişkili ve benzer olup, her ikisinde de 
döngü enerjiyedir. 

Dünyanın da içinde bulunduğu çevre evren=kâinat; henüz tam anlamıyla 
açıklanamamış karanlık enerji, karanlık kütleler ve karanlık delikler içinde 
trilyonlarca yıldız ve gezegenin farklı galaksi sistem ve üst kümeleriyle belirli 
merkezler etrafında, yine belirli yörüngelerde içi içe vaziyette birbirine hiç 
çarpmadan birbiri ile hiç çatışmadan döngü içinde oldukları görülür.

Buna karşılık içinde bulunduğumuz çevreye yani yaşadığımız dünyaya 
baktığımızda; bilhassa gelişmiş (!) olduklarını iddia eden ülkeler çağdaşlık, 
modernlik maskelemeleri ile doyumsuz tüketim ve bilinçsiz ego tatminlerini 
karşılamak amacıyla eko-sisteme ait 4 temel unsurdan canlıları teşkil eden 
üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar üzerinde ve de bunların yaşam alanını oluştu-
ran atmosfer, litosfer, hidrosfer gibi tabakalarında acımasız tahripler, katliam-
lar gerçekleştirerek eko-sisteme ait yaşam dengelerini alt-üst etmektedirler. 
Bunun neticesinde her geçen gün dünya yaşam alanı biyosfer (yaklaşık 10 bin 
metre) hem karada hem de denizde daralmaktadır. Bu hızla ne kadar süre son-
ra bu alanın hayat için yetmez hale geleceği pek düşünülmemekte; düşünülse 
de gerekli önlemler yerine getirilmemektedir. Çünkü bu durumu düşünebile-
cek ve bu karanlık sona gidişi engelleyebilecek, son verebilecek imkânlara 
sahip olan ülkeler ürettikleri ve tükettikleri ile dünya yaşam alanı biyosferi 
bizzat daraltanlardır. Yani “KYOTO” protokolüne imza atmayanlardır. Ancak 
bu ülkeler bu tür vurdumduymazlığı sürdürürlerse ve bindikleri dalı kesmeye 
devam ederlerse günün birinde diğer masum ülke insan ve canlıları ile birlikte 
kendilerinin de inanılmaz felaketlerle yok olmalarının kaçınılmaz olacağını 
unutmamalıdırlar. 

Dünya içinde bütün bu yaptıkları yetmezmiş gibi daha da büyük boyut-
larda bir tehlike ise; aynı ülkeler yine uygarlık adına, bilişim adına, aslında 
dünyaya hakim olma adına dünyanın dış kabuğu üzerine gönderdikleri uydu, 
laboratuar ve benzeri materyallerin oluşturduğu tarafımızdan “ÇÖPOSFER” 
olarak isimlendirilmiş, dünya literatürüne ve Türk Dil Kurumuna armağan 
edilmiş yeni dünya dış tabakasıdır. Her geçen yıl bu tabakanın kalınlığı art-
maktadır. Bu durumun kontrolü ve sorgulaması hiç yapılmamaktadır. Bundan 
10 yıl önce bir gazete haberinde 35 milyon sayılabilen ve yaklaşık 300 bin ton 
çöpün (uydu, laboratuar, malzemeleri) olduğu, bugün bunun ölçülemeyecek 
sayı ve tona ulaştığı, her geçen gün miktarın arttığı bilinmektedir. Uzayda 
dünyadaki gibi atık ve artıkların dönüşümünün de yapılamayacağı veya yapıl-
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madığı düşünüldüğünde, zamanla “O” tabaka yani ÇÖPOSFER öyle kalın bir 
hal alacak ki; kalınlığına bağlı olarak dünya ile evren arasındaki çekim-itim 
alanının etkileneceği, hatta zamanla kaybolacağı ve buna bağlı olarak dünya 
ait olduğu güneş sistemindeki yörüngesinden çıkarak içindekilerle birlikte; 
kirleten ve kirletmeyen, Kyoto anlaşmasına imza atan ve atmayan, uydu sahi-
bi olan ve olmayan ülke insanları ile evrende karanlık enerji, karanlık kütleler 
ve karanlık delik ortamında karanlıklar içinde toz parçacıkları haline dönüşe-
rek dolaşacaktır.

Bütün bunlara bağlı olarak; dünyanın tüm insanların, tüm hayvanların, 
tüm bitkilerin, tüm canlıların ve de cansızların olduğu düşünülmeli ve dünyayı 
tehdit edecek iç ve dış her türlü vurdumduymaz davranıştan kaçınılmalı ve 
tabii ki; uzay da bir çöplük alanı değildir!!! 

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2013)

Dünya ve Çöposfer Tabakası
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“...Ve… Onlar Geldiğinde…!”
Geçenlerde bir televizyon kanalında Kenya-Nairobi ile ilgili bir program 
seyrettim.. Tüm Afrika ülkelerinde olduğu gibi burada da manzara aynı idi.. 
Kenya’nın hatta Afrika’nın en kalabalık şehirlerinden biri olduğu ifade edi-
len Nairobi’de çekilen programda; Nairobi’nin iki farklı yüzünden, modern 
ve varoşlarından kareler, kesitler görüntüler verildi.. Kentin modern yüzün-
de çağa uygun yaşam standartları yakalanmış ve bu yerlerde çağa uygun ya-
şamlarını sürdürenlerin ise daha çok renkleri beyaz olan Avrupalı, Amerikalı, 
Hintli v.s iş adamları ile turist olarak gelen yabancıların olması, buna karşılık 
siyahlar, yani yerlilerin ise genellikle bu kişilere hizmet verenler olduğu dik-
kati çekiyordu..

Şehrin diğer yüzü varoşlar ise daha da ilginç olup; haberi yapan muhabir 
hastalık bulaşması, gasp gibi farklı nedenlerle korktuğu, çekindiği için ma-
hallelerine, sokaklarına girememişti.. Bununla birlikte uzaktan yapılan görün-
tülerden anlaşıldığı kadar varoşlarda yaşam her yönüyle çağ dışı idi.. Ve bu 
bölgenin sakinlerinin tamamının rengi de siyah idi..Bununla birlikte kentin 
her iki yüzünde tek ortak nokta vardı, o da dil olup siyahlarında, beyazların-
da konuştuğu, yazdığı dil “İngilizce” idi.. Yani Kenyalılar gerçek anlamda 
(!) bilim-ilim ve modern dünyanın dilini konuşuyor, okuyorlardı.. Bu duruma 
yaklaşık 100 yılda (1895-2010) gelmişlerdi..

İngilizler Kenyalıları yaklaşık 300 yıllık arap ve müslümanların istila-
larından, kölelik zulmünden kurtarmışlar (!), himayeleri, kanatları altına 
almışlar (1895), bir süre sonra bağımsız yapmışlar (1963), hiç köle olarak 
kullanmamışlar (!), hepsini efendi (!) yapmışlar, işe yaramaz gördükleri ve 
gelişmelerinde engel teşkil edeceğini düşündükleri dillerini, dinlerini de de-
ğiştirmişler ve böylece Kenya gelişip, serpilerek büyümüş ve günümüzde 
modern dünyanın çağı yaşayan bir ülkesi (!) olarak GELİŞMİŞ ÜLKELER 
ARASINDA yerini almıştır..

Tabii ki! bu noktaya gelirken ülkenin geçirdiği en anlamlı aşama bağım-
sızlık kazanımı (verilişi) olmuş; ülkede 1963 yılında bağımsızlık ilan edildik-
ten sonra lider Jumo Kenyatta: ”Beyaz adam geldiğinde bizim topraklarımız, 
onların ise İncil’i vardı. Bize gözlerimizi kapayıp dua etmeyi öğrettiler. Gözle-
rimizi açtığımızda bizim elimizde İncil, onların ellerinde topraklarımız vardı.” 
sözleri ile ingilizlerin (ve benzeri ülkelerin) sömürdükleri ülkeler üzerindeki 
bağımsızlık ve demokrasi anlayışını tarif etmiş ve sadece tarih sayfalarında 
yerini almıştır.. Çünkü bu sözü net olarak anlayan ve buna göre önlem almış 
olan ne bir Afrika ülkesi ve ne de dünyada sömürülen bir başka ülke var… 
Günümüzde 15’inci yüzyıldan itibaren yöntemler değişse de, taraf ülkelerin 
çok değişmediği, yani bir tarafta sömüren ülkeler, diğer tarafta sömürülen ül-
kelerin bulunduğu bir düzen halen kusursuz yürütülmektedir.. 
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Bu dünya düzeni ortamında Türkiye’de, çağı yaşamak ve GELİŞMİŞ 
ÜLKELER ARASINDA yerini almak istemektedir. Bunun için özellikle son 
yıllarda, daha bağımsız (!), daha demokratik (!) ve daha global (!) olma adına, 
her şeyden önemlisi AB üyeliği ve ABD korumacılığı, himayeciliği adına dost 
ve müttefiklerimizin tamamen iyi niyetli (!) direktifleri, tavsiyeleri, yaptırım-
ları ile çizdiği politikalar sonucunda gelinen noktada; Korkarım ki!!! Kenya’lı 
asi lider Jumo Kenyatta’nın sözlerine benzer “Onlar geldiğinde bizim top-
raklarımız, bankalarımız, enerji kaynaklarımız, yazılı-görsel basınımız, bü-
yük-küçük baş hayvanlarımız, buğdayımız, pancarımız, mısırımız, pirincimiz, 
pamuğumuz, fındığımız, domatesimiz, patlıcanımız, hıyarımız ve özellikle 
dilimiz ile birlikte bir çok ulusal-milli değerlerimiz; onların ise yazılı, sözlü 
direktifleri, tavsiyeleri, yaptırımları vardı..

…Bize direktifleri, tavsiyeleri ve yaptırımları yerine getirmeyi öğrettiler.. 
Biz bunlarla uğraşırken, birde baktık ki; bizim elimizde direktifler, tavsiyeler 
ve yaptırımlar, onların elinde tüm varlıklarımız ve zenginliklerimiz; toprakla-
rımız, bankalarımız, enerji kaynaklarımız, yazılı-görsel basınımız ile birçok 
milli değerler vardı.” sözleri söylemeyiz!.

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2011) 
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 “Google- Yahoo... Bilginleri”
Yahoo 1995 yılında Stanford Üniversitesi öğrencisi Jerry Yang ve David Filo 
tarafından, Google ise yine Stanford Üniversitesinde doktora yapan iki öğren-
ci, Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998’de internet de arama motoru 
olarak kurulmuş şirketlerdir (Bilindiği gibi çağımızda teknolojinin doğuş mer-
kezi “Silikon Vadisi” Stanford Üniversitesi tarafından oluşturulmuş ve bes-
lenmektedir) Dünya da her ikisi de bilgiye ulaşımda en hızlı, en gelişmiş ve en 
fazla kullanılan arama motorlarıdır. Yahoo’nun sunduğu hizmetlerden Yahoo 
Messenger özellikle ABD’de çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen, Türk-
çe olarak sunulmadığı ve MSN Messenger’ın Windows işletim sistemiyle bir-
likte gelmesi nedeniyle Türk kullanıcılar arasında pek tutulmamıştır. Bundan 
dolayı Türkiye’de internet de google arama motoru en fazla kullanılandır. 

Google, “googol” sözcüğünün Milton Sorotta tarafından üretilmiş olan 
“googol” sözcüğü 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan rakamı 
belirten matematiksel bir terimdir. Google’ın bu terimi kullanması, şirketin 
dünyadaki tüm bilgiyi organize etme misyonunu yansıtır. Görüldüğü gibi bu 
tamamen bilgiye sahiplenme ve yönlendirme olup, aynı zaman da yönlenenle-
re de sahiplenmedir. Yani bilgi ile birlikte insanlara da sahiplenmedir. Burada 
bilgi fazlalığı her ne kadar 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesi şeklinde ifa-
de edilse de, mutlak bir sınırlama vardır, çünkü bilgisayara yüklenen bu bilgi-
ler, ancak o bilgisayarın ana bilgi depolama kapasitesi kadardır. Oysa ki! bilgi 
ve bilgiyi edinme yollarında ve de düşünme de sınırlama olmaması gerekir. 
Çünkü o bilgisayarları hayata geçiren insan beyni 1 ve onun ardından gelen 
100 değil, 1000 değil, sonsuz sıfırları olan bilgi üretme kapasitesindedir. Bu 
yüzden yahoo, google gibi arama motor bağımlılığına kendimizi tam olarak 
teslim etmememiz gerekir. Bilgi ve düşünceler Google veya Yahoo’ya göre 
sınırlandırılmamalı, onların gerisinde, ötesinde veya onlara rağmen de farklı 
bilgilerin olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır!... Arama motorlarında olma-
yan bilgiler yok sayılmamalıdır!... Gördüğüm ve yaşadığım kadar nasıl milad 
veya İsa’dan önce ve sonrası; yazıdan önce ve sonrası olduğu gibi; bilgi çağı 
dediğimiz bu çağda bilgiye ulaşımda isteyerek veya istemeyerek, bilinçli veya 
bilinçsizce Google ve Yahoo’dan öncesi ve sonrası oluşturulmuş; ammaaa...! 
her iki dönemin içerdiği bilgilerin ancak bu merkezlerin istediği ölçümlerle 
sınırlı olduğu, özellikle Google ve Yahoo’dan öncesi döneme ait bilgilerde, 
bilhassa Türkiye ve benzeri ülkelere ait bilgilerin çok eksik olduğu görülür...!. 
Bu durumun özellikle ulaşılan bilgide eksikliklere ve tabii ki bilgi devamlı-
lığında, yapılacak eklemelerde kopukluklara, hatta ulaşılan bilgide yanlışlık-
lara neden olacağı unutulmamalıdır. Sadece arama motorları vasıtasıyla bilgi 
edinmenin diğer bir sakıncası da, bilgi arayanları aşırı tembelliğe sevk ederek, 
arama motorlarının bu şahısları kendilerine bağımlı hale getirmesidir (sigara, 
alkol v.b.bağımlılık). Özellikle ülkemizde günümüz genç araştırmacıları bir 
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bilgi, ya arama motorlarında vardır veya o bilgiyi yokmuş gibi kabul etmekte-
dirler (soruduğunda verilen cevap...-ama Yahoo’da, Google’da yok ki ). 

Bütün bunların dışında, belki de en önemlisi, bugün bilgi paylaşımında 
küresel, global bir dağılım yapar gibi görünen bu arama motoru merkezleri, 
bir süre sonra, topladıkları bu bilgileri, elektronik kütüphane şeklinde depo-
lanır hale dönüştürerek; önce bilgilerin yazıdan ve kağıttan tamamen kurta-
rılması gerçekleştirilecek, bunu takip eden süreçte ise bilgileri depolayan bu 
elektronik kütüphane merkezleri ve bilgiye ulaşımda bugün kullanılan arama 
motorları bilginin paylaşımını, tek taraflı olarak, istedikleri ülkelerle veya ki-
şilerle izin verdikleri ölçütlerde yapmaları veya istemedikleri ülke ve şahıslar-
la bu paylaşımı yapmamaları gibi çok farklı boyutlarda bilgiyi kullandırtma-
ları, hatta bilgiyi bir silah gibi tehdit aracı yapmaları söz konusu olabilecektir 
(bilgide tekelcilik). Burada denilebilir ki CD, flash disk gibi bilgi kaydediciler 
var, onlara mevcut bilgileri kaydederek ileride kullanabiliriz.

Bir zamanlar teypler, videolar ve bunlarla ilişkin farklı sistemlerle ça-
lışan bandlar da vardı; bugün hiçbiri yok...! Bu yüzden bugün varolan CD, 
flash disk gibi kaydedicilerin de yarını meçhul...! Hele her bir işlemcisi belirli 
merkezlerde üretilerek yüklenmiş programlara bağlı olarak çalışan bilgisayar-
ların, bu programları üreten merkezler tarafından kontrol altına alınması ve 
istenildiği şekilde yönlendirilmesi herhalde çok zor değildir (bugün bile bu 
programları üretenlerin tekelciliği yok mu...???). Gelinen bu noktada bugün-
kü bilgi ve iletişim paylaşımının, daha ne kadar süre devam etme olasılığı 
vardır...? bu bir bilinmezlikdir...! 

Elbette günümüzde her uygar insanın temennisi, bilgi ve iletişim payla-
şımı insanlık adına dünya da yaşam devam ettiğince sürmesidir... Ama hala! 
dünyamızda insanlık adına olup da, her kesin anlayamadığı, bazılarının ise 
anlamak istemediği insani (!) davranışlara maruz kalan insanlar, devletler, ül-
keler yok mu....??? 

Çok fazla bilgi sahibi olmadığım bu konuda belki de ileri gitmiş olabili-
rim. Ama her şeye rağmen bunlar benim saf olarak, arama motorsuz ürettiğim 
fikirler olup, inşallah ilerde doğru bilgiler olarak elektronik kütüphane kay-
naklarında yer almaz. 

Sonuç olarak bilgiye ulaşmada sadece bilgisayar arama motorlarının kul-
lanılmaması, hem arama motorlarında ulaşılan bilgilerin teyidi, hem de arama 
motorlarına yüklenmemiş bilgilere ulaşım için, yazılı basımların, yani bugün 
ismini unuttuğumuz kitap ve dergilerin bulunduğu kütüphanelerin kullanılma-
sı, ayrıca yukarıda ifade edilen ileriye yönelik senaryoların oluşmaması için 
bilgilerin sadece bilgisayarlarda e-kütüphanede değil, bir örneklerinin nüsha-
lar halinde (ilk çağ çivi yazı ve şekilleri halen var...!) kağıtlara yazılı olarak 
aktarılıp kütüphanelerde saklanması, bilginin insanlık adına adil paylaşımı 
için gereklidir.

Lütfen !... kitap ve dergilere yazı yazarak, yazılanları okuyarak ve de ge-
lecek nesiller için raflarda saklayarak sahip çıkalım.... 

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2007) 
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“İlişkiler…!”
Doğada hem canlılar arasında ve hem de cansız varlıklar gibi görünen, ama 
aslında canlılığın esasını oluşturan hava, su, toprak gibi varlıklar arasında den-
geli bir ilişki vardır, bütün bu varlıklar ve ilişkiler ağı eko-sistemi oluşturur; bu 
sistemin en önemli unsurlarından olan insanların kendi aralarındaki ilişkiler, 
belki sosyal ve organize yapılanma ile birlikte toplum bilincini ve sosyoloji 
biliminin gelişimine katkı sağlayabilir. Ancak eko sistemde sadece insanların 
kendi aralarındaki ilişkileri yaşam için yeterli olamaz; çünkü bu ilişkilerde ek-
sik olan, insan ile evcil ve yaban hayvanlar arasındaki ilişkiler de çok önemli 
ve kaçınılmazdır. İlişkilerde faydacılık her iki taraf içinde esas alınması gere-
kirken; insanların hayvanlara karşı bunu istismar ettiği, karşı tarafa göre üstün 
olan düşünme yetilerini, çoğunlukla kendi çıkarları uğruna kullandıkları; bu 
çıkarlar uğruna bilinçsizce ve acımasızca canlı yaşam alanlarında her türlü 
kimyasalları, silahları, bombaları kullandıkları; yine bilinçsizce ve katliam 
boyutlarında kara, deniz avları yaptıkları; bütün bunlarla yetinmeyip orman, 
deniz, göl, ırmak gibi yaşam alanlarını da, kendi ucuz zevkleri için talan ettik-
leri görülür. İnsan bile olsa doğada hiçbir canlının, buna hakkı yoktur. 

Yani insanlar faydacılığın tek taraflı yorumlayıcısıdırlar. Bu yüzden do-
ğada yüzlerce hayvanın ve de bitkinin artık nesli tükenmiştir. Ama dünyanın 
hiçbir yerinde, hiç kimse, hiçbir kurum, kuruluş etkili bir şekilde, ve de sürekli 
olarak bu gidişe ses çıkarmamakta, tepkisini koymamaktadır. Bununla birlik-
te insanların bu tür duyarsız, umarsız, saygısız doğa katliamına, yine bizzat 
doğa, kıtlık, kuraklık, sel, deprem vb. felaketlerle karşılık vermektedir. Ancak 
insanların büyük bir çoğunluğu hala bunları anlamakta güçlük çektiği için, 
daha dün ozon tabakası delinmesi şikayetlerini, bugün küresel ısınmanın takip 
etmesi gibi doğada ki insan yaşam alanlarında tehlike boyutlarının her geçen 
gün arttığının da farkında değillerdir....

Bugüne kadar dünyamızda alışılagelmiş ilişkileri yukarıda çizdiğimiz 
tabloda değerlendirirsek, öncelikle doğadaki alışılagelmiş tüm ilişkilerde yan-
lış yapan tarafın insanlar olduğunu, peşin olarak kabul etmek gerekir. Yoksa 
doğada hayvanların, en küçüğünden en büyüğüne, en yırtıcısından, en uysa-
lına kadar olanların, kendi aralarında ki ilişkilerinde, bir arada, asla dengele-
ri bozmadan yaşamlarını sürdürdükleri görülür. Hatta bunlara ilkel yaşayan, 
modern dediğimiz çağa uymayan standartlarda yaşam mücadelesi yapan, ka-
bile insanlarını da dahil edebiliriz. 

O zaman ilişkilerde dengeleri bozan en önemli unsurun modern dediği-
miz çağın gereksinimlerine göre yaşayan, yani milli “tek dişi kalmış canavar” 
olarak tanımladığı medeniyette, güya medeni yaşayan insanlardır. 

Bu insanların en büyük yanlışının ise, kendilerini yeryüzünün tek hakimi 
olarak görmeleri ve her türlü canlı üzerinde tahakkümlerinin, yaptırımlarının 
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olabileceğini düşünmeleridir. Çoğu yerde, sırf kendi bazı gereksiz güç ve kişi-
sel tatminleri ile ilgili olarak hiç uygun olmayan şartlarda, hayvanat bahçeleri 
adı altında birçok yaban ve evcil hayvanının hapsedilmeleri, bazı sirklerde 
olmadık şarlatanlıkların, şaklabanlıkların, soytarılıkların sergiletilmeleri, yine 
belgesel adı altında birçok özel hayat ihlalleri, laboratuvar çalışmalarında de-
ney hayvanları olarak kullanılmaları gibi çarpık insan-hayvan ilişkileri göze 
çarpar. 

Bunlarla birlikte bilhassa bizim gibi ülkelerde kentsel ve kırsal alanlar-
da hekim kontrolü olmaksızın sokaklarda, kırlarda başıboş gezen potansiyel 
hastalık taşıyıcısı hayvanlar ile özellikle büyük kentlerde alt yapısı uygun 
olmayan koşullarda, Nazi toplama kamplarına benzer barınaklarda yaşlısı, 
genci; sağlıklısı, hastalıklısının bir arada tutulduğu barınak hayvanlarının da 
insanlarla çarpık ilişkileri olabileceği unutulmamalıdır. Bütün bunların dışın-
da belki de en masumane olanı, yani çarpık olmayanı ise karşılıklı hakların 
korunduğunu sandığım evde bakım ve beslenmesi yapılan evcil hayvan- insan 
ilişkileridir. Görüldüğü gibi gerek çarpık, gerekse çarpık olmayan ilişkilerin 
merkezinde hep insanlar vardır. Zaten bu noktada hayvanların hiçbir tercih 
hakkı da yoktur.

O halde ilişkiler nasıl olmalıdır? Bunun tayinini de, elbette insanlar yap-
malıdır! Aslında bu o kadar da zor değildir. Yukarıda çarpık ve çarpık olmayan 
ilişkiler olarak sıralananlara bakarak, ilişkilerin doğru şekilleri kolayca ortaya 
konabilir. Bunlardan çarpık olmayan ilişkilere gidiş yolunda ise, benim bu-
güne kadar edindiğim yaşam tecrübelerine göre çarpık olmayan insan-insan 
ilişkilerindeki, insanın önce kendisine, sonra karşısındakine (çevresine) saygı 
duyması, ileriye yönelik tek taraflı bir beklentinin (çıkarının) olmaması ve 
karşısındakinin yerine kendini koyma (empati) gibi üç temel davranış esasını; 
insan-hayvan veya insan-çevre ilişkisinde de uygularsak; hayvanat bahçele-
rinde, sirklerde, laboratuvarlarda, belgesellerde, sokaklarda, toplama kampla-
rında... çarpık ilişki kurbanı hayvanlar olmaz..... 

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2007) 
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“Su’ dan Şeyler...!”
Su, hayat için yaşam için önemi tartışılmaz bir maddedir... Her şeyden önce 
canlıların en küçük yapı taşını oluşturan hücrelerin ve dünyamızın %70-80’i 
sudur. Su, canlıların ve dünyanın devamlılığı için vazgeçilmezlerin başında 
gelir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyo-
lojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini olduğu gibi dünyayı da ayakta tutan 
sudur. Buna bağlı olarak dünyada ilk çağdan itibaren insanların yerleşkesi için 
en önemli ve öncelikli aranan kriterin su olduğu ve buna göre yerleşim alan-
larının, dolayısı ile ülkelerin oluştuğu görülür. Yine dünyada kullanılabilen 
sudan (%0.3), ıslah edilerek gerekli olduğu şekilde, zamanda ve de zeminde 
kişi başına düşen ve tüketilen su miktarı, aynı zamanda toplulukların geliş-
mişlik göstergesi olarak da kullanılmaktadır (Amerika Birleşik Devletlerinde 
yaklaşık 6000 metreküp, Batı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5000 metreküp, 
Türkiye’de yaklaşık 1400 metreküp). 

Dünya için, yaşam için ve hatta gelişmişlik göstergesi için bu kadar 
önemli olan su ile ilgili bir yazı yazmak, nereden aklımıza geldi; bir süre 
önce iktisat uzmanı bir tanıdık ile Türkiye ekonomisinden bahsederken, çok 
fazla bilgi sahibi olmadığım döviz, hisse senetleri, borsa kağıtları ile ilgili 
konuşmamamız esnasında; uzman arkadaş bu alanlarda ki yükselme ve al-
çalmalarda bir çok spekülatif müdahalelerin olduğunu, ayrıca yine son yıllar-
da Türkiye’de ekonominin iyiye gittiğini gösteren, örneğin enflasyon oran-
larının düştüğünü yansıtan TEFE, TÜFE oranlarının açıklanmasında hayali 
tabloların çizildiğini izah etmeye çalışırken, bütün bu müdahaleler ve çizilen 
tablolara “sudan sebepler”, “sudan bahaneler” gibi kılıfların uydurulduğunu 
ifade ettiğinde, hemen o anda “su”yun öyle gerçekleri gizleyen, örten ve ha-
fife alınacak bir madde olamayacağını ve yukarıdaki paragraf da belirttiğim 
şekilde dünyamız ve canlılar için çok önemli olduğunu şaka maiyetinde söy-
ledim. Ancak daha sonra düşündüm ve araştırdım; günlük konuşmalarımızda, 
sohbetlerimizde kullandığımız, Türk diline girmiş suyu hafife alan, önemini 
azaltan, basitleştiren deyim ve atasözlerimizin sayısının hiç de az olmadığını 
gördüm. Bunlardan “sudan cevap, sudan şeyler, su koyvermek, pişmiş aşa su 
katmak, sululuk etmek, su dökmek, suya sabuna dokunmamak, havanda su 
dövmek, su testisi su yolunda kırılır, suyu mu çıktı, akarsuya inanma el oğlu-
na dayanma, havadan sudan bahsetmek, sudan ucuz olmak, suyu ısınmak, su 
içinde...yapmak, su akarken testiyi doldurmak, suya düşen yılana sarılır, su 
uyur düşman uyumaz, su katılmış veya katılmamış, su götürür olmak, dümen 
suyundan gitmek….” gibi deyim ve atasözleri ilk etapta akla geliveren onlar-
casından sadece bir kaçıdır. 

Peki...! bu sözler kim tarafından, ne zaman, niçin, neden ve nasıl türetil-
miştir...? sorgulamasını yapmaya kalkarsak, çok sağlıklı sonuçlara ulaşama-
yacağımız bir gerçektir. Çünkü her bir deyim veya atasözün tarihçesini incele-
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mek, kökenlerini saptamak çok da kolay değildir. Bununla birlikte bu sözcük-
lerin her birinin ortaya atıldığında müşterek olan özellikler olarak; suyun bol 
ve dolayısı ile görünürde susuzluğun sorun olmadığı, ancak özellikle tüketimi 
ve kullanım alanları hakkında yani suyun kültür ve tekniği ile ilgili yönlendir-
melere ait bilgilere de sahip olunmadığı yıllar da, yani suyun çok fazla önemi 
olmadığı veya öneminin bilinmediği zaman dilimlerinde bu sözcüklerin üre-
tilmiş, türetilmiş olma ihtimallerinin çok yüksek olduğu düşünülebilir. 

Bununla birlikte ülkemizde bu gün bile, 21’inci yüzyılda bilgi, iletişim 
çağında suyun önemi, kültürü ve tekniğinin tam anlaşılır olduğu da tartışıla-
bilir; buna bağlı olarak yukarıdaki deyim ve atasözlerine benzerlerinin katıla-
cağından hiç kuşkumuz olmamalıdır. Nitekim son yıllarda ülkemizde görülen 
susuzluğa bağlı olarak bir zamanlar Akşehir Gölü’nü yoğurt için mayalayan 
Nasrettin Hocamız son yıllarda kuruyan bu gölümüzü, maalesef “su” için ma-
yalamakta ve sırada kurumakta olan birçok göl ve akarsuyumuz da bu mayala-
mayı beklemektedir. Bununla ilgili olarak da “göle su mayalamak” ve “ekmek 
elden, toprak gölden” gibi deyişler türetilerek Türk dili deyiş ve atasözleri 
zenginleştirilebilir.

Yine yıllarca “Taşıma suyla, değirmen dönmez” olarak bildiğimiz, ancak 
19. yüzyılda ve 20’inci yüzyılın başlarında birçok ülkede taşıma ve yönlen-
dirilmiş sularla değirmen döndürmenin ötesinde, kıtalar arası ve ülke içinde 
kanallar oluşturarak gemilerin yüzdürüldüğü, toprakların sulandığı, yani taşı-
ma su ile ilgili kültür ve tekniğin ne derecede ileri gittiği, bununla ülke eko-
nomisine çok büyük katkıların sağlandığı ve her bir uygulamanın önemli bir 
gelişmişlik göstergesi olduğu görülür…. Biz ülke olarak ise bu durumu, ancak 
21’inci yüzyılda büyük şehirlerimizde ortaya çıkan susuzluk tehlikesi karşı-
sında düşünebildik, kavrayabildik ve suyun taşınabilirliğini bir mucit edasıy-
la, sanki yeryüzünde ilk defa yapılıyormuş gibi kamuoyuna lanse etmeyi de 
başardık. Elbette...! Türkiye’de bu adımı atanlar kendileri ile ne kadar gurur 
duysalar haklıdırlar…! Çünkü bu yüzyılda bile geçerliliğini muhafaza eden, 
“taşıma suyla, değirmen dönmez” gibi çok önemli bir söz, bu uygulama ile 
ortadan kalkacaktır. Yine bu uygulama ile yıllarca alışılmış bir tabu da yıkıla-
caktır, hem de bu çağda...!, 21’inci yüzyılda !…, şu çılgın Türklerin torunları 
yılgın Türkler olarak bütün bunları başarmak kolay mı ? …

Diğer taraftan, halen “Su akar,… bakar...!” sözüne sadık kalındığı ve bun-
da da ısrar edildiği, açıkça görülmektedir; şöyle ki, üç tarafımız suyla çevrili, 
onlarca gölümüz, yüzlerce akarsuyumuz olmasına rağmen, ayrıca görsel ve 
yazılı basında gördüğümüz kadarı ile su ile ilgili her alanda çalışan yüzler-
ce bürokrat ve akademisyenlere ve de üstelik iddia edildiği şekilde barajlar 
krallarına sahip olduğumuz halde; topraklarımız tuzlanıyor(baraj alanlarında), 
topraklarımız çatlıyor, göllerimiz, ırmaklarımız kuruyor ve gemilerimiz yüz-
müyor ise ve de en önemlisi bir yudum içme suyuna muhtaç isek, başka söze 
ne hacet...
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Burada da görüldüğü gibi diğer değerlerimizle birlikte su’da öyle “sudan 
şey” olmayıp, yukarıda ifade edilen, maksatlı veya maksatsız türetilmiş deyim 
ve atasözlerindeki gibi hafife alınacak, basitleştirilecek, önemsizleştirilecek 
ve hatta aşağılayıcı anlam yüklettirilecek, yüklenecek bir dünya varlığı da de-
ğildir. Suyun kültürel ve teknik işlemi ile oluşturulan işlevsellik alanlarında 
insanlık yaşam kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesinde en önemli rol 
oynayan gelişmişlik aracı olduğu unutulmamalıdır !... Yani Su bir medeniyet-
tir, su bir kültürdür; bu yüzden su ile barışık yaşayalım… asla suyu küstürme-
yelim, kızdırmayalım !…tepkisi kuraklık dır, tepkisi seldir, tepkisi tsunami-
dir... tepkisi tek kelimeyle “felakettir”...

Sonuç olarak, biz suda olduğu gibi sahip olduğumuz bütün değerlerin; ya 
değerini bilmiyoruz, bilemiyoruz, ya da bilmemiz noktasında engellerle mü-
cadele etmesini, ona karşı koymasını bilmiyoruz veya bilmek istemiyoruz…

Lütfen su için veya değersizleştirilmeye çalışılan tüm değerlerimiz için, 
hem suya, hem de sabuna dokunalım artık!….

Su gibi aziz olma dileğiyle…. Tüm okuyuculara saygılarımla…
(2010) 



77

“Söz Konusu Menfaatse, Gerisi Teferruat”
Başlık olarak kullandığım “Söz Konusu Menfaatse, Gerisi Teferruat” sözü, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünlerde en çok kullanılan “Söz Konusu Va-
tan’sa, Gerisi Teferruat” özdeyişinin bugün evrimleşerek geldiği veya getiril-
diği noktadaki görüntüsünün ifade şeklidir. Öyle ki günümüzde bu ve benzeri 
birçok özdeyişin vatan kısmı menfaatle, teferruat kısmı ise tüm insani ve ulu-
sal-milli değerlerle özdeş, örtüşür hale gelmiş ve getirilmiştir. İşin daha ilginç 
yanı ise, vatan sevgisini ön plana çıkaran bu ve benzeri özdeyişlerin evrimleş-
me sürecinde birinci derecede rol oynayanların, vatan sevgisi sözlerine ger-
çekten inanlara göre daha fazla sahip çıkıyor görüntüsünde olmalarıdır. Fakat 
bu insanların icraatlarına bakıldığında hiç de vatan sevgisi ile bağdaşmayan, 
örtüşmeyen fiillerle dolu olduğu, yani ifadelerinin inandırıcı olmadığı görü-
lür. O yüzden bu ve benzeri vatan sevgisi içeren sözleri bu insanların maske 
olarak, bazı maddi ve manevi öz değerleri yok etme, buna bağlı olarak bazı 
kazanımlar için zemin oluşturmada kullandıklarını düşünmek, sanırım çok da 
yanlış olmaz....

Peki !... bu ve benzeri vatan sevgisi ifade eden sözler ülkemizde, ne za-
man ve nasıl evrimleşme sürecine girmiş ve yüce değer vatan menfaate, diğer 
vatanla bütünleşen değerler ise teferruata dönüşmüştür. Bu dönüşümün baş-
langıç noktasında 1980 ve sonrasında uygulanan politikaların olduğu açıkça 
görülür. Söz konusu süreçte toplumda o güne kadar hiç itibar görmeyen “köşe 
dönücülük!...”, “benim memurum işini...bil..!..”, “herkes kendi hayatını ya-
şasın !...” gibi, toplum bilincini zedeleyen, kamu yararını dışlayan, yaralayan 
buna karşılık, ferdiyetçiliği, ben merkeziyetçiliği, bencilliği ön plana çıkaran 
birçok kavram ve bu suretle gelişen, oluşan yaşam felsefesi anlayışına, özel-
likle birileri tarafından programlanmış, kurulmuş bazı görsel ve yazılı basın 
yayın organlarının da teşvik propagandaları ile, ülke insanlarımız yönlendiril-
mişlerdir. Hatta bu yaşam felsefesi ile ilgili bazı çevreler daha da ileri giderek, 
bireyin yaşam ve mutluluk hakkının “teferruat” olarak görülemeyeceği, birey 
hakkının herkes için gerekli olduğu, bunun “vatan sevgisi”, “kamu yararı”, 
“toplum çıkarı” gibi tarifsiz tanımlara feda edilemeyeceği gibi, haddini aşan 
iddialarda da bulunmaktadırlar. Ama bu şekilde iddialarda bulunan bu grubun 
bile ismine bakıldığında ne denli çelişkiye düştükleri görülür. Çünkü grup is-
minin başında “Türkiye” bulunmaktadır, bu da bir ülkenin, belirli bir toprak 
parçasının, yani vatanın var olduğunu gösteren en büyük ve en önemli delildir. 
ve o zaman, tabii ki vatanın olmadığı yerde, yani Türkiye’nin olmadığı bir 
yerde gerisi ister “objektivist hareket” (ne anlama geliyor ise..?) olsun, isterse 
ne olursa olsun teferruattır!...

Bu anlayışın sonuçları üzerinde durulursa; bunlardan ilki yine daha ön-
ceki bir yazımda (Bir Yaşam Felsefesi; Herkes Kendi Hayatını Yaşasın ! ve 
Üniversiteler !...) bahsettiğim gibi ferdiyetçi, çıkarcı anlayışın en küçük sos-
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yal topluluk olan aile ve onun oluşturduğu toplum ile o toplumun bir toprak ve 
bayrakla bütünleşerek oluşturduğu millet-ulus üzerine etkilerinin, bir sosyo-
lojik felaket olan çözülme ve takiben çöküntü olduğunu belirtmiştim. Böylece 
çözülen tek, tek hale getirilen fertlerin ve onlara ait değerlerin kırılganlıkla-
rının, idare edilebilmelerinin, tahakküm altına alınabilmelerinin, yönetilebil-
melerinin, hatta satın alınabilmelerinin ve de neticede yok edilebilmelerinin 
bir topluma, bir millete bir ulusa göre daha kolay olacağını ve bu durumun 
ülkeye bir felaket olarak yansıyacağını (dayanıklı binaların bulunmadığı bir 
bölgedeki 7-8, hatta 9 şiddetinde bir deprem gibi veya tahrip gücü çok yüksek 
bir bomba gibi) bu vesile ile burada bir kez daha önemle hatırlatmak isterim. 
Ama maalesef bugün gelinen noktada ülkemizde aile, toplum, millet üzerin-
deki görüntülerin genellikle felaket yansımaları şeklinde olduğu, buna rağmen 
halen her alanda ve her kademede bu ferdiyetçi anlayışın sürdürüldüğü, teşvik 
edildiği görülmektedir. Ancak her geçen günün geriye dönüşü daha da zorlaş-
tıracağı noktasından hareketle, bir an önce aile, toplum, millet-ulus olmanın 
önemini kavramalıyız!... 

Yine bu anlayış ile birlikte, belki de en çok ulaşılmak istenen bir diğer 
sonuç ise; ülkede bu tür anlayışın oluşumunda direkt rolleri olan bazı fırsatçı 
kesimler, yıktıkları, yok ettikleri toplum, ulus-millet, vatan kavramları saye-
sinde ülke zenginliklerinin paylaşımlarına uygun zemin, yani kurtlar sofrası 
ortamı hazırlamışlardır. Böylece hazırlanan bu ortamda kendi halkı ile hiçbir 
şeyi paylaşmayı sevmeyen bu bir takım türedi işbirlikçi kamu ve özel sektör 
temsilcileri, ülke için çok önemli kamuya ait maddi ve manevi değerleri ve 
zenginlikleri, ya kendi aralarında veya bir takım dış güçlerle işbirliği yapa-
rak paylaşmışlar, ya da sadece dış güçlere kendi, şahsi çıkarları karşılığında 
vermeyi becermişler ve becermektedirler de… Bunu gerçekleştirirken de; her 
nedense verimlilikte istenilen düzeylere ulaşılamadığı veya daha fazla verim-
lilik, ya da AB isteği, veya ABD, IMF isteği gibi bahanelerle, kılıflarla, üstelik 
kendilerini haklı göstererek, çıkarılan kanunların da destekleri ile özellikle kar 
getiren kamu işletmeleri (…ve hatta vatan toprakları) özelleştirme adı altın-
da bir, bir yabancılara veya yabancılarla işbirliği içindeki yerli görüntüsünde 
olanlara satılmıştır, satılmaktadır Bu noktada ise yine bir an önce özellikle 
vatana sahip çıkmanın önemini kavramalıyız!... 

Bütün bunlara bakarak, herkesin, her kesimden insanların artık şapkala-
rını önlerine koyup düşünme zamanlarının geldiğini, hatta geçtiğini anlama-
lıdırlar. Yoksa telafisi mümkün olmayan ve silinemeyecek derin iz bırakan 
olayların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bunun için öncelikle Ay-Yıldızlı Bay-
rağımızın gölgesinde ulusumuzu-milletimizi barındıran bir vatanımız, bir tane 
Türkiye’miz olduğu bilinmelidir. Bununla birlikte elbette kamu da vardır ve 
yararına çalışılmalıdır, ayrıca toplum da vardır ve bunun çıkarı da düşünülme-
lidir; bütün bu değerleri bugün yapıldığı gibi tarifsiz tanım olarak, boş değer-
ler olarak ifade etmek ise tam bir aymazlık, saygısızlık, hatta ihanet olduğu 
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bilinmelidir!… Buna karşılık elbette bütün bunların temelinde, esasında fert 
de vardır, ama o, yani fert, yani kişi ancak sosyolojik çerçeve içerisinde (va-
tan, ulus-millet, toplum, aile, kamu) mevcudiyetinin önem taşıdığını bilen biri 
olmalı, ailesiz, toplumsuz, milletsiz ve dahi vatansız bir değerinin olamaya-
cağını, olmadığını anlamalı, ben, ben demeden, biz olarak, hepimiz bir arada 
ulus-millet olarak önce vatan demeliyiz!…

Bütün bunlardan dolayı güzel ülkemiz Türkiye’yi sevelim, kıymetini bi-
lelim, bulunduğumuz her konumda imkanlarımızı kullanarak onu koruyalım, 
tüm değerlerine sahip çıkalım! çalışmalarımızla yüceltelim!... Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Söz Konusu Vatan’sa, Gerisi Teferruat” özdeyişini ve vatan sev-
gisi ile ilgili diğer söylevleri 1980 öncesinde olduğu gibi kavrayalım, benim-
seyelim, yaşayalım, yaşatalım!... 

...Çünkü başka Türkiye yok!.... Saygılarımla….
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“Atatürk ve “Herhalde Varız!!!”
Atatürk, kurtuluşun ve yeniden doğuşun ilk adımı olan 1915 Çanakkale zafe-
rinden sonra, 1919 yılının 19 Mayıs’ında Kurtuluş, İstiklâl, Hürriyet savaşını 
başlatmış ve 1922’de Büyük Taarruzla, yurdu istila eden iç ve dış düşmanlar-
dan tamamen temizlemiştir. Bu zaferini 1923 yılının 29 Ekim’inde Cumhuri-
yet ile bir siyasal devrimle taçlandırmış, daha sonra o çok zor günlerde hem 
sanayi, hem de tarım devriminin ilk ve en önemli adımlarını atmıştır. Tarımda 
ve sanayide o zamana kadar ihmal edilmiş makineleşme ve fabrikalaşma bi-
linci ile birlikte hedefleri ve amaçları göstermiş, zaten bu hedeflere nasıl gidi-
leceğini, amaçların tek, tek nasıl gerçekleştirileceğini ve de gerçekleştirildi-
ğini ilk 10 yılda ispatlamıştır. Ancak ne yazık ki orada kalınmıştır. Atatürk’ün 
ölümünden sonra bu devrimlerle ilgili, geriye sadece 10. Yıl marşı kalmış ve 
85 (bugün 92) yıllık cumhuriyet geçmişimiz de 20, 30 - 60, 70 veya 80’inci, 
bu gün 90’nıncı yıllarda marş yazdıracak, ilk 10 yıldaki, Atatürk dönemindeki 
destansı hamleleri, atılımları, yapamamış veya yapmamışız…

Demek ki, ve de ne yazık ki!!! Atatürk’ü hiç, anlayamamış veya anlama-
mışız. Elbette Nutuk’u, İlk Adamı, Çılgın Türkleri, Dirilişi…okuyacağız, ama 
sadece okumakla kalmayacağız o zamanın tarih yazan, destan yazan küllerin-
den dirilen, çılgınlaşan Türklerin, bugün nasıl yılgınlaşmış hale dönüştüğü-
nün, dönüştürüldüğünün, nasıl küllerle tekrar buluştuğunun, buluşturulduğu-
nun tahlilini, analizini de yapacağız ve böylelikle ülkenin düşüş ve yükseliş-
lerindeki ortak paydaları tespit ederek, ne yapmamız gerekirdi de yapmamışız 
noktasına geleceğiz…..

Bu durumda ülkedeki yükseliş sadece Atatürk döneminde olduğu için, 
yükselişin ortak paydasının Atatürk olduğu, düşüşlerde ise ortak payda ola-
rak Atatürk’ten önceki dönemde, işgal kuvvetlerinin yurtta bulunmasını “…
artık bizde Avrupalı olduk!!!”diye yorumlayan Damat Ferit Paşa zihniyetiyle, 
bugün, yine “Avrupalı” olacağız diye, o günün işgal kuvvetlerinin bir ara-
ya gelerek oluşturdukları Avrupa Birliğine her türlü fedakarlıkta bulunarak, 
bütün değerlerini ayaklar altına alarak katılmayı hedefleyen zihniyetin aynı 
olduğu, yani düşüşlerin de ortak paydasının “Avrupalı olmak” olduğu kolayca 
görülecektir. 

Bu yüzden Atatürk’ten önceki dönemde bilhassa I. Dünya savaşından 
sonra bazı anlaşmalarla işgal edilen yurt toprakları, Atatürk döneminde yu-
karıda da ifade edildiği gibi temizlendikten sonra, 1938’e kadar her şey rayı-
na oturtulduktan ve bütün mekanizmaları ile işler bir vaziyette teslim edilen 
Cumhuriyet, 1938’den sonra yanlış izlenen politikalarla, bugün yine ne pa-
hasına olursa, olsun, gözü dönmüş bir şekilde AB’ne girme uğruna, Avrupalı 
olma adına, ABD yönlendirmeli AB isteklerini, emir telakki ederek, ancak 
ülke çıkarları hiç düşünülmeden düzenlenen yeni yasalarla; o gün, Atatürk 
döneminde silahla ve her türlü entrikalarla alamadıkları yurt topraklarını, yurt 
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fabrikalarını, bankalarını ve paha biçilmez yurt zenginliklerini çıkarılan uyum 
yasaları ile elimizle teslim ediyor ve böylece Avrupalı olunduğunu sanıyor 
ve bu durumu da, nedenini hala hiç anlayamadığım şekilde, bir çoğumuz çok 
önemli bir atılım olarak değerlendiriyoruz!!! Gelinen bu noktada o gün ile bu 
günü karşılaştırdığımız zaman bugünde, o gün ki gibi yine çok uluslu bir işgal 
söz konusu, ancak bugünün o günden tek ve çok ama çok büyük farkı, bugün 
Atatürk yok!!! ülkeyi emanet ettiği bizler ise herhalde???... varız!!!... 

Yukarıda Çanakkale’den, bugüne kadar geçen zaman diliminin özet de-
ğerlendirmesi yapılmıştır. Görüldüğü gibi canları ile kanları ile yıkayarak, ter-
temiz olarak emanet edilen ülkeyi, Atatürk’ten sonraki 70 yılda getirdiğimiz 
nokta hiç de iç açıcı değildir. Atatürk’ün gösterdiği hiçbir hedefe ulaşılama-
mıştır, yani emanet iyi bir noktaya taşınamamıştır, bilakis bugün emanetin 
yarınları ile ilgili birçok endişe de mevcuttur. Atatürk’ten sonra, ülkedeki yö-
neticiler bilinçli veya bilinçsiz olarak, başta ekonomi olmak üzere her türlü 
politikayı tamamen ABD’ye ve özellikle 1980’den sonra da, Avrupa Birli-
ğine girme adına, öz değerlerimizi kaybetme ve tek taraflı paylaşıma uygun 
kanuni düzenlemeler yaparak hazırlanan yasal zeminle (Özelleştirme, vakıf, 
Türklüğe hakaret kanunları gibi) güzel ülkemizi teslim ederek, ABD ile bir-
likte AB ülkelerinin işgali gerçekleştirilmiştir. Böylece 21’inci yüzyılda, yani 
içinde yaşadığımız bugün iktisadi ve fiili işgali gerçekleştirmiş olan bu ül-
keler, haliyle politik çıkarları ve özellikle geçmişteki, Çanakkale ve İstiklâl 
savaşlarından kalma intikam duyguları içinde, uyguladıkları yıpratıcı politi-
kalar ile bütün bunlara karşın bizlerin de hiçbir konuda ülkenin yükselişi için 
Atatürk’ün yazdığı, çizdiği ve emrettiği ulusal-milli politikalar üretmememiz, 
üretemememiz neticesinde, küllerinden dirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti 70 
yılda tekrar Osmanlının son dönemlerine getirilmiştir.

 Bütün bunlar yetmezmiş gibi, özellikle kendi ulusal-milli iyileştirme po-
litikalarımızı üretemediğimiz için, bu durumu yaratan ABD ve AB ülkeleri, 
bu seferde kendilerinin yaratmış olduğu içinde bulunulan bu olumsuz durum-
dan güya ülkeyi kurtarma adına, devreye girip; iyileştirme paket programları 
hazırlayarak, uygulamaya sokmuşlardır. Tabii maksatlı olarak uygulanan bu 
iyileştirme paket yöntemleri ile ülke de sorunlar iyileşeceği yerde, her geçen 
gün daha da kötü olmuştur. Çoğu kez bu iyileştirmelerde bizden, içimizden 
gibi görünen, yine bilinen merkezlerce görevlendirilmiş birileri de rol almış, 
halen de almaktadırlar. 

Ancak sona yaklaşılan bu günlerde ise iyileştirmeye cevap vermeyen bazı 
bölgelerinde, tıp dilinde kangrenlerin geliştiği, bunun için o bölgelerin hemen 
kesilip uzaklaştırılmasının, atılmasının, diğer bölgeler için daha uygun olaca-
ğı, bazı işbirlikçilerle birlikte, inanmak isteyenlere kabullendirilmeye, inan-
mak istemeyenlere, direnmek isteyenlere ise zorla ikna edilmeye çalışılmıştır 
ve çalışılmaktadır. Yine bu durumda da tek fark bugün Atatürk yok!!! ülkeyi 
emanet ettiği bizler ise herhalde???... varız!!!...
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İşte bu noktada Atatürk’ten sonra kişisel ve kurumsal olarak her kesim-
den herkesin konumu ile ilgili sorgulama yapması gerekir, çünkü bu noktaya 
gelinmesinde herkesin değişik oranlarda katkısı olduğu bir gerçektir. Hiçbir 
kimse ve kurum kendisini bu sorgulamadan ve sorumluluktan muaf tutamaz 
ve tutmamalıdır!!!. Bu durumda öncelikle “Bugün cismen Atatürk yok!!!, ül-
keyi emanet ettiği bizler ise herhalde varız???…” ifadesindeki “herhalde” yi 
ya kaldırıp kesin olarak biz “varız” deriz, ve “var” oluruz!!! yada “herhalde” 
ifadesini kaldırmayıp, kalmasına izin verirsek, işte o zaman “varız” ifadesi, 
kısa bir süre sonra “yokuz’a” dönüşerek, “yok” oluruz. Kesin olarak varız 
demek istiyorsak, işte o zaman her kişi, kurum, kuruluş, bulunduğu konum 
itibarı ile ülkenin içinde bulunduğu bu zor günlerde “Atatürk olsa ne yapar-
dı???” diye düşünerek, yani O’nun fikirlerini yaşama geçirerek, hatta gün-
celleştirerek hareket eder ve her kişi, kurum ve kuruluş ürettikleri fikirleri ile 
birer Atatürk olur!!!, yine bulunduğu konumu ile ilgili ülke boyutlarındaki 
problemlerin yasal yollarla çözümünde taktikler geliştirir, kurtuluşun ve yük-
selişin yollarını arar ve de aramalıdır!!!.

Bunun için herkes ve her kurum, genci ve yaşlıları ile, özel ve kamu sek-
törleri ile, sivil ve kamu toplum örgütleri ile, AB ve ABD birlikteliklerinden 
önce kendi birliğimizi oluşturmalıyız!!!. Bu noktada önce kendimiz olmalı-
yız, kendi ülke problemlerimizi yine kendimiz saptamalıyız, problemlerin çö-
zümünde kendi öz kaynaklarımızı kullanmalıyız, hiçbir ülkenin, dış güçlerin 
maksatlı, yönlendirilmiş fikirleri ile kendi düşünce ve fikirlerimizi sınırlan-
dırmamalıyız, hem beynimizi, hem de ülkemizi bu güçlerin pazarı olmaktan 
korumalıyız!!!. Onun için ülkemizin her türlü probleminin, tespitinde, çözü-
münde gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım!!!…

Tüm okuyuculara saygılarımla…(2008) 
NOT: Ben bir üniversiteli olarak, konum ve de konumumla ilgili olarak 

birlikteliğe varım, davet ediyorum; sağlık alanında, fen bilimlerinde ve sosyal 
bilimlerde olmak üzere ayrı, ayrı bilim dallarında içeriden ve dışarıdan olu-
şacak her türlü bilimsel kirliliğe karşı mücadele birlikleri, dernekleri veya ku-
lüpleri ya da internet birliktelik ortamları oluşturulabilir; burada hedef ken-
dimiz olmayı ve yine kendimiz olarak, bir araya gelmeyi ve kendimize uygun 
kendi eğitim-öğretim ve de bilimsel faaliyetlerimizi sürdürmektir….. 
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“Böl, Parçala ve Yönet”
Filistin, 20. yüzyılın başlarından itibaren bulunduğumuz coğrafyada bu insan-
lık dramının oluşmasını sahneleyen ve bu günlere getiren, bugün 21. Yüzyılda 
buna dur demeyen gelişmişlik kisvesi altında, kan ve enerji ile beslenen, do-
yumsuz bir canavar ve sadece kendi çıkarlarını düşünen, güya insan haklarının 
en şiddetli savunucuları, güya demokrasi havarileri başta ABD olmak üzere, 
onun Avrupa temsilcileri İngiltere, Almanya, Fransa gibi AB topluluğunun üst 
düzey ülkeleri ve onların çok saygın insan hakları savunucusu, mahkemeleri, 
sivil toplum örgütleri ve bunlarla birlikte; Orta Doğuda aynı coğrafyada olup 
da kendi gücünün ve görevinin farkında olmayan, olamayan, sadece yukarıda 
sayılan gelişmiş (!) ülkelerle birlikte hareket eden ve etmeyi politika sayan 
maalesef başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan, Mısır ve cetvel ülkesi 
Ürdün’ü de bu suça iştirak ve seyirci kalmalarından dolayı, daha da şiddetli 
kınıyorum. 

…Ve bölgede yıllardır oynanan “Böl, Yok et ve Yönet” bölücülük oyun-
larının (kimyasal silah, nükleer silah, hizbullah, el-kaide, hamas, el fetih, şii, 
alevi, sünni, Türk, Kürt, Arap v.b…) Filistin ile ilgili oynanan son Gazze per-
desinin de bildik her karesinde insanlığın bittiğini gösteren son derece vahşet 
içeren çocuk ve sivil halk katliamları yer almaktadır. Tabii ki, bu karelere 
yürekler dayanmamaktadır. Diğer taraftan bu insanlık dışı olaylara bir insan 
olarak insanlık adına çaresiz kaldığım için de üzülüyorum. 

Ancak bütün bunlara rağmen bölge ülkeleri bugüne kadar oynan bu oyun-
lardan, kendilerine ait dersler çıkaramıyorlarsa ve kendi politikalarını kendi-
leri üretemiyorlarsa, bu sahnelerin sonunun gelmeyeceğini, bugün olmasa da 
yarın kendi ülkelerin de de aynı derecede vahşet sahnelerinin sergilenebile-
ceğini bilmelidirler ve bunu asla unutmamalıdırlar. Ama bugün yaşananlar, 
maalesef dünü unuttuğumuzu gösteriyor, yarın bugün yaşananların olmasını 
istemiyorsak; bugünü ve bugünlere nasıl gelindiğinin ayrıntılı bilgilerini edi-
nelim ve ona göre yarınlar için planlar, programlar geliştirerek, yarınlarımızı 
güvence altına alalım (2007).

NOT: Bugün 2015’te üçe bölünmüş bir Irak, bölünmesi kesin olan ancak 
kaça bölüneceği bilinmeyen Suriye ve sırasını bekleyen ülke veya ülkeler!
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“Seçime Son Nokta!”
Seçimlere mizahi yaklaşma şekli olarak, düşüncelerimizi acaba olmaz mı nok-
tasında yoğunlaştırdığımız da; Türkiye’nin tek ve en önemli her şeyi seçme ve 
yerleştirme merkezi olan (HSYM) ÖSYM, bugüne kadar yapmış olduğu çok 
çeşitli dallarda ki (KPSS; KPDS; TUS; ÖSS; LES, ALES, YDS gibi) sınav tec-
rübesine bağlı olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 
sınavlarını CSS ve MSS (cumhurbaşkanı ve milletvekili seçme sınavları) adı 
altında yapamaz mı ???... Pekala yapabilir, bununla ilgili olarak bu merkez 
gerek cumhurbaşkanlığı için, gerekse milletvekilliliği için sınava girme şart-
ları oluşturabilir: 

Cumhurbaşkanlığı için aranan şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
mak, yüksek okul bitirmiş olmak gibi ilk etapta akla gelen müracaat şartları 
olabilir !...

Diğer taraftan milletvekilliği için de aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak, okur-yazar olmak, köy, aşiret sahibi olmak veya olmamak, 
şeyh, şıh olmak veya olmamak gibi şartlar müracaat için aranabilir !...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanacak sorular ülke çapında ve tek 
tip olmalıdır. Buna karşılık milletvekilliği için hazırlanacak sorular il bazın-
da düşünülmeli, yani İstanbul ilinden müracaat edenlerle Kastamonu, Çorum, 
Çankırı, Siirt, Bitlis, Van, Edirne gibi illerden müracaat edenlere aynı seçme 
ve yerleştirme soruları sorulmamalı... Yani her ilin alt, üst ve genel yapısına 
orantılı ve sınava girenlerin eğitim düzeylerine göre sorular kategorize edil-
meli!.. 

Bu şekilde ki bir sınavla, özellikle milletvekilleri, bugünkünden farklı 
olarak memleket sorunlarından hazırlanacak sorularla en azından 5 şıklı seçe-
nekten en fazla doğruyu seçenler seçileceği için, seçilenler mevcutlar içinde 
ülke gerçeklerini en fazla bilenler olacaktır... 

Her ili temsilen milletvekili seçilen kişiler mevcut partilerden kendine 
en uygun olanı seçerek, meclisin yapısını da en bilinçli şekilde oluşturabile-
ceklerdir (yani parti başkanları değil, milletvekilleri partiyi seçecektir... ) Bu 
siyasi yapılanma, belki de yeryüzünde bir ilk olacak, ama herhalde en bilinçli 
ve bilgiliyi ayıran seçim ve meclis olacaktır !..... 

Aynı şekilde bu merkez, pekala !... Rektörlük seçimini de RSS (Rektör 
seçme sınavı) adı altında yapabilir, aranan şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olmak, Profesör olmak gibi..., belki yaş istenebilir, ama özellikle yurt dışı 
ilişki belgesi !..., almış-verilmiş ödüller, tuttuğu futbol takımı vb. istenmeli.... 

Sınav her üniversite için başvuran adaylar arasında yapılmalıdır. Sınav 
soruları ise çoğunlukla maliye ve özellikle müteahhitlik konularından olma-
lıdır !....
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Böylece yok ilk 6 adaydan 3 aday, daha sonra 3 adaydan 1 aday gibi aşa-
malarda ki olumsuzluklar, aşılmış ve en doğru, en haklı seçim yapılmış olmaz 
mııı acaba..... 

Tabii ki bütün bunlar bir düş olup, gerçekleri yansıtmamaktadır; tamamen 
bir kurgu olduğu unutulmamalıdır !... 

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2008)
Not: Hatta bu sınavlar için icabında, zamanla cumhurbaşkanı, millet-

vekili, rektör vb. yetiştirme dershaneleri açılarak, buna yönelik kurslar da 
verilebilmeli veya alınabilmeli!...



86

“Tüketirken Tükenmek!!!”
Halk sağlığında hekimliğin veterineri, beşerisi olmadığı gibi; halk sağlığının 
kimyacısı, fizikçisi, matematikçisi, mühendisi, astrologu, ilahiyatçısı da ol-
maz, halk sağlığı bir bütündür. Dünyadaki tüm varlıklar bu alanda kendilerini 
sorumlu hissetmelidirler. Bu yüzden ben bir veteriner (hekim?) olarak değil, 
her şeyden önce dünya da yaşayan bir insan olarak, iyi bir eko-sistem savunu-
cusu olarak, veteriner (hekim?) liği de içine alan boyutlarda bir bütün olarak 
halk sağlığını yazmak istedim.

Kutsal kitaplardan İncil’de mahşerin 4 atlısı olduğu; bunlardan birinci at-
lının beyaz renkli bir at üzerinde bir elinde taç, diğerinde yay tutarak, iktidarı, 
hükmetmeyi, sağlığı, gücü, umudu; ikinci atlının kan kırmızısı bir at üzerinde 
kılıç tutarak, savaşı; üçüncü atlının siyah bir at üzerinde terazi tutarak, açlık, 
kıtlık ve yoksulluğu; dördüncü atlının ise renksiz bir at üzerinde salgın has-
talıkları temsil ettiği bildirilmiştir. Ancak bütün bu atlılara günümüzde, bir 
elinde nükleer teknoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji ürünleri ile çeşitli kim-
yasal ürünleri, diğer elinde ise bütün bu ürünlere ait atık ve artıkları (nükleer, 
kimyasal atıklar ile elektro-manyetik alan ışınları…) taşıyan gri renkli atı üze-
rinde beşinci atlının eklendiği görülür. Beşinci atlının taşıdıkları ile bugün için 
yaşama olumlu katkılarının varmış gibi görünmesi yanında, çok fark edilme-
yen, ancak zamanla daha da artacağı kesin olan olumsuz katkıları yüzünden, 
beşin atın rengi gri olarak tasvir edilmiştir. 

Yüzyılımızın beşinci atlısı ellerinde taşıdığı, ürün, artık ve atıklarıyla gü-
nümüz endüstriyel teknolojisini temsil etmektedir. Endüstriyel teknolojinin 
tarihi süreçteki gelişim hedefine bakıldığında; her aşamasında, güya hep in-
san refahı ve konforu (!) düşünülmüş; yer altından kömür, petrol, gaz, çeşitli 
madenler vb. zenginlikler veya başka bir deyişle yer altının denge unsurları, 
başta enerji olarak kullanılmak üzere, farklı amaçlarla yeryüzüne çıkarılmış 
ve böylece yer altı dengeleri alt-üst olmuş ve olmaktadır… Bu yetmezmiş gibi 
yeryüzünde bu ve benzeri maddelerin, hatta canlı organizmaların bile kitlesel, 
elementer, moleküler veya nano düzeyde parçalanmaları ile farklı ürünler elde 
edilmiş, buna karşılık ortaya çıkan atık ve artıkların hatta ürünlerin yeryüzü 
dengelerini alt-üst ettikleri veya ileride edebilecekleri, hep göz ardı edilmiştir. 
Görüldüğü gibi teknolojik endüstri hem yer altında, hem de yeryüzünde tamiri 
imkansız yaralar açmıştır ve açmaktadır. Genellikle 5’inci atlının sadece bir 
elinde taşıdığı teknolojik ürünler gündemde tutularak, diğer eldeki atıklar göz 
ardı edilmektedir. İşte her geçen gün daha çok taraftar ve itibar bulan bu tek-
nolojik ürünlerle sadece günün kurtarılmakta olduğu, buna karşılık geleceğin 
kaybedileceği unutulmamalıdır. İşte bugünün teknoloji ürünü atom bombası, 
2. Dünya Savaşında binlerce hayatın yitirilmesine, karartılmasına ve o böl-
gede onlarca yıl hastalıklı nesillerin yetişmesine neden olmuştur, olmaktadır. 
Keza yine günümüz enerji kaynaklarından nükleer enerji, Çernobil faciasını 
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unutmak mümkün mü??? Yüzlerce yitik hayat, asırlarca devam edecek hasta-
lıklı yaşam!!! Bunlar direkt olarak yaşama yansımış, bilinen ibretlik örnekler. 
Ya bilinmeyen yaşama direkt yukarıda ki örnekler gibi yansımayan günümüz 
savaşlarında ve tatbikatlarında kullanılan nükleer başlıklı!!! füzeler veya uzay 
çalışmalarında, sağlık taramalarında ve özellikle iletişim alanında yararlanı-
lan nükleer ve nano-teknolojik ürünler, kimyasallar, yine sağlık ve beslenme 
ürünü olarak devreye sokulan biyo-teknolojik ürünler, keza temizlik, ilaç, bes-
lenme ve silah sanayinde kullanılan kimyasallar insanları, hatta insanlığı ve de 
çevredeki tüm canlı ve cansızları ile dünyayı, hatta evreni kitlesel ve kütlesel 
olarak tehdit eden teknoloji ürünlerini, mahşerin beşinci atlısı ve halk sağlı-
ğını tehdit eden unsurlar olarak göstermek, herhalde yanlış olmasa gerek…

Pekii!!! Bütün bu teknolojik gelişmenin, yani 5’inci atlının doğuşu nasıl 
olmuştur; sömürü ve emperyalist düzenin 15 ve 16. Yüzyıllarda keşiflerle baş-
layan ve zaman içinde sömürü ve emperyalist zihniyetin de doğmasına neden 
olan ve de bütün bunlara bağlı olarak gereksinimlere (!) göre artan hammadde 
ve tüketim talepleri karşısında, İngiltere’de 18. Yüzyılda endüstriyel teknoloji 
devrimi gerçekleştirilmiş; bu durum 19 ve 20. Yüzyıllarda diğer devletlere 
de yayılarak, sürekli yükselen bir ivme ile günümüze ulaşmıştır. Endüstriyel 
teknoloji ürünleri halen bir salgın hastalık gibi dünyamızın en ücra köşelerine 
kadar yayılmasını sürdürmektedir. Buna karşılık işin en tuhaf taraflarından 
birisi ise özellikle nano ve biyo-teknolojik ürünlerin bu gün itibarı ile canlılar 
üzerine ve çevreye gerçek etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden 
bugün her biri masum birer gelişmişlik ürünleri olarak pazarlarda yer almak-
tadırlar. Bu ürünlerin kazanım prensipleri itibarı ile bol, bol(!) üretilebilmeleri 
ve sağlık, gıda, silah, enerji, iletişim gibi yaşamın her alanında yer alabilme-
leri, ileride yaşama, yaşam alanlarına, hatta evrene yansımasının çok olumlu 
olmayacağı önemli bir saptama ve gerçektir.

Yukarıda ki durumun dünya ülkelerine yansıması ise; o ülkenin gelişmiş 
ve gelişmemiş olmasına göre değişmektedir.. Gelişmiş ülkelerde “…daha 
Fazla Tüket!!!” i, yani ihtiyaç fazlası tüketimi teşvik ederek, bilinçsiz tüke-
tim toplumu oluşturulmuş; buna karşılık gelişmemiş ülkelerde tüketim gibi, 
tüketmek gibi kelimeler, sadece gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu mevcut 
ham madde kaynaklarının tüketiminde değer kazanmış, bu yüzden gelişme-
miş ülkelerde tüketim veya tüketmek kelimesi, tükenmek şekline dönüşmüş-
tür… Böylece gelişmiş ve gelişmemiş ülke olarak; bilinçsiz ve aşırı kaynak 
kullanımı sonucu tüketmek ve tükenmelerle geçen süre sadece 2 asır olmasına 
rağmen, dünyamız da, ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, küresel 
ısınma; iklim değişiklikleri, kuruyan göller ve nehirler, buzulların erimesi, 
nesli tükenen canlılar, sel-yel felaketleri, depremler, kuraklık, salgın hasta-
lıklar, göçler, su savaşları vb. çevre felaketleri ortaya çıkmıştır(!)…Bu hızla 
endüstriyel teknolojik ürünlerin üretimi ve tüketimi sürdürülürse ki; öyle gö-
rülüyor; kısa bir süre sonra eko-sistemin çökmesi kaçınılmaz olacaktır. 
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Eko-sistemin çökmesi demek, herhalde dünyanın çökmesi demektir!!!… 
Görüldüğü gibi teknolojik gelişmişlikle, eko-sistem tahribatı doğru orantılı 
olup, biri diğerini yok etmektedir... Buna rağmen hep insan refah ve konforu 
gözetilerek üretilen ürünlerde öncelikle kullanım yararlılığı ön plana çıkarıl-
mış, bu ürünlerin üretim aşamasında veya kullanım esnasında, ya da kullanıl-
dıktan sonra insanlara, doğaya farklı boyutları ile dönüşürken zararlılığı, yani 
halk sağlığı, toplum sağlığı, eko-sistem sağlığı düşünülmemiştir… Demek 
ki yüz yılımız da bugüne kadar yaşanan ve daha sonra yaşanacak pek çok 
olumsuzlukların temelinde insan ihtirasına bağlı bilinçsiz, kontrolsüz tüketim 
arzularının durdurulamayan teknoloji ve endüstri ürünleri yatmaktadır. 

Bu arada doğanın da, bütün bu olumsuzluklara karşı, kendini koruma ve 
yeniden düzeltmek için tepkimelerinin olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu 
tepkimelerde hem insanlar ve diğer canlılar, hem de dünya kendisi yara al-
makta, hatta her ikisinin de bazı noktalarında kangrenler oluşmaktadır. İşte 
bu savaş şekline dönüşen aksiyon ve reaksiyonları sona erdirecek taraf yine 
insandır, çünkü dünya sadece reaksiyon vermektedir. Aksiyon hep insandan 
gelmektedir. Bunun için dünya ile barışık yaşama yolları aranmalıdır. Esasen 
bu yol çok kolaydır, özellikle insanların ihtiraslarına bağlı olarak ihtiyaç fazla-
sı tüketimin önlenmesi, doğadan bilinçsiz ve aşırı kaynak tüketimini, dolayısı 
ile eko-sistem yapısının bozulmasını da önleyecektir. Yaşam için elbette tek-
noloji gerekli olabilir, ancak teknolojik ürünlerin kaynağının doğadan olduğu 
unutulmamalıdır. Özelikle “Hiçbir şey yoktan var olmaz, Var olan şey yok ol-
maz” prensibinden yola çıkılırsa, maalesef ikinci bölümünde ki “var olan şey 
yok olmaz” bölümünde ki “var olan çok şey”, bugün yok olmuş veya farklı 
kimliklere bürünerek olumlu fonksiyonlarını yitirmiştir. Bu yüzden doğadan 
elde ettiklerimizi, kullanırken, kullandıktan sonra doğayla ne derecede barışık 
olduğu hesaplarını dikkatli yapmak gerekir. Yani sağlıklı yaşamak istiyorsak, 
önce doğanın sağlığını sağlamamız veya bozmamamız lazım; böyle devam 
ederse, eko - sistemi tahrip ettiğimiz derecede dönüşüm, canlılarda kitlesel 
ve dünyamız da, hatta evrende ise kütlesel kayıplar şeklinde olacaktı. 

Sonuç olarak İncil’de bildirilen mahşerin 4 atlısının insanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini, fazlasıyla yüzyılımızın beşinci atlısının tek başına yerine 
getirdiği görülmektedir. Beşinci atlı onlardan çok daha fazla ileriye giderek, 
canlılar dışında dünya’nın direkt yapısı ve düzeni üzerine, hatta uydu ve çe-
şitli araştırma laboratuar çöplüğü haline gelen uzay üzerine, hatta dünyanın 
çok ötesinde ki bombalar patlatılan Ay, Mars gibi diğer Güneş gezegenleri 
ve bugün bilebildiğimiz, kavrayabildiğimiz Samanyolu Gök Adası ile birlikte 
tüm Evrenin düzeni üzerine olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 

Burada insanların da dünyada ya da evrende ki her hangi bir canlı veya 
cansızdan farkının olmadığı unutulmamalıdır!!! Var olma noktasında ise in-
sanlar için hem dünya, hem de kainat gereklidir!!!.. Bunun için insanlık adına 
kılıfını kuşandırarak bile olsa, dünyanın, uzayın, diğer gezegenlerin yalnız 
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insanlara ait olduğu ve her istediğini yapabilme hakkına sahip olduğu, buna 
bağlı olarak bilinçsiz ve aşırı kaynak kullanabilecekleri düşünülmemelidir!… 
Özellikle yine insanlık adına (!) kandırmacıları ile tüketilen, tahrip edilen, yok 
edilen her bir dünya, uzay, gezegen varlığı, maddesi, yerine konulmadan, dö-
nüşümü gerçekleşmeden, dönüşümünün gerçekleşmesine izin vermeden tüke-
tilmemelidir! Şayet tüketilirse; “tüketirken tükenmek” kaçınılmazdır 

Saygılarımla (2008)…
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“Geleceğe, Geleceğinin Teslimi…”
Dedeciğim,
Ben Dünya’ya geleli (01 EYLÜL 2009), aranıza katılalı henüz 30 gün oldu, bu 
arada göndermiş olduğunuz mektubu aldım, benim için çok güzel şeyler yaz-
mışsınız, teşekkür ederim… Mektubunuzda da belirttiğiniz gibi ben de siz-
lerin bana verdiğiniz kimliklerle yaşamımı sürdürmek niyetindeyim; Ancak 
bugüne kadar, yani 30 günlük süreçte, farklı bir yaşam ortamına geldiğim için, 
henüz çevremi tanıma ve adapte olma gayreti içindeyim… 

Dünyada insan olarak ilk tanıdığım ve ilk kez yüz yüze geldiğim kişi, ilk 
yaşam durağımda geçen 40 haftalık süreçte de belirli periyotlarla kontrolümü 
yapan doktorumdu… Doktorum önce beni ellerine aldı ve ilk yaşam orta-
mımdaki bağı bir çırpıda keserek, ikinci yaşam durağım dünya ile ilk bağımı 
kurmamı sağladı… 

Farklı iki yaşam ortamımdan; ilk yaşam durağında ki rahatlık, huzur ve 
güvenin, ikinci yaşam ortamım dünyada olamayacağını hemen hissettim!!! Ve 
bunu bilinçaltı ilk gelişen duygularım olarak bağırmak, feryat-figan koparmak 
şeklinde gösterdim!!! Yanılıyor muyum??? 

Bu hissiyatın doğru olmadığına inanmak isterim, ama 30 günlük yaşa-
mımda, çevremde tam kavrayamadığım bazı görüntüler ile tam anlayama-
dığım sesler ve yine tam tanımlayamadığım davranışlarla gelmiş olduğum 
dünyanın, yaşamımı sürdüreceğim ülkemin öyle güllük, gülistanlık, herkesin 
rahat bir yaşam sürdürdüğü yer olmadığını hissettim!!! Yanılıyor muyum???

Öyle ki!!! İletişimde ve bilgide gelişmişliğin en üst düzeyde olduğu bir 
dönem olarak ifade edilen dünyaya geldiğim bu yüzyılda ki ilk 30 günlük sü-
reçte; gerek ülkemde ve gerekse dünyada, iletişim ile ilgili birçok elektronik 
teknoloji ürünü cihazlara sahip olunduğu halde; bu ürünlerle ne insanlar, ne 
de ülkeler kendi aralarında, birbirleri ile “bencillik” adına, “ben” olma adına; 
“sömürü” adına, “yayılmacılık” adına çok sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve 
buna bağlı olarak sağlıklı paylaşım yapamadıklarını; paylaşımda hep kargaşa 
ve kavganın ve de hatta savaşların var olduğunu hissettim!!! Yanılıyor mu-
yum??? 

Aynı şekilde en gelişmiş bilgilerin yaşama aktarımıyla dünyada moderni-
zasyonun ve medeniyetin en üst seviyede olduğunun iddia edildiği bu dönem-
de; ilk 30 günlük yaşamımda ülkemde sellerden, trafikten, terörden, hastalık-
lardan, açlıktan, yoksulluktan, dünyanın bir çok ülkesinde ise bütün bunlara 
ilave olarak bir de savaşlardan onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca, mil-
yarlarca insanın insan gibi yaşamaktan uzak yaşadıklarını ve hatta hayatlarını 
kaybettiklerini hissettim!!! Yanılıyor muyum??? 

Evet!!! Dedeciğim, en fazla hissettiğim ise: “Atatürk” gibi bir deha-
nın, mirasçıları olunduğu halde, bu güne kadar O’nu hiç anlayamadığınız ve 
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O’nun tertemiz toprağı ile, bayrağı ile, dili ile, farklı kültürdeki insanları ile 
bütün halinde emanet ettiği bu ülkeye layıkıyla sahip çıkamadığınız, bu ülkeyi 
layıkıyla koruyamadığınız ve bu ülkeyi layık olduğu yere getiremediğiniz ve 
üstelik her yüzyılda geçerli olan ve O’nun size en büyük miras olarak bıraktığı 
Atatürk söylevleri, ilkeleri ve devrimleri yerine; dayatma ithal özelleştirme 
ilke ve yasaları ile, dayatma ithal dil, kültür ve toprak açılımları (!) ile ülkeyi 
başlangıcı ve sonu çok iyi olmayan bir yola soktuğunuzu hissettim !!! Yanılı-
yor muyum??? 

Keşke bütün hissettiklerimde yanılsam!!!...
Çünkü; ben, geleceğim ve benim gibi milyonlarca gelecek var!!!… Çün-

kü; gelecek, benim ve benim gibi milyonların!!!… Bugünden geleceğime ve 
benim gibi milyonlarcasının geleceğine sahip çıkarak; iyi bir geleceğim olma-
sını ve iyi bir gelecek olmak istiyorum!!! 

Ammaaaa!!! Ne var ki bugün gelecek sizlerin (!), affedersiniz küresel 
güçlerin ipoteği altında!!!….O zaman “Geleceğe, geleceğini nasıl teslim et-
meyi düşünüyorsunuz?” bunun yanıtını verin!!! Umarım!!! Geleceğim adına 
yukarıda hissettiklerim, endişelerim, isteklerim ve sorum sizleri üzmemiştir!!! 

Saygılarımla ellerinizden öperim… Torunun Deniz Karaer 01.10.2009
DAGITIM: Ülkede geleceği hazırlamak zorunda olan:1-TBMM, 2-YAR-

GI, 3- HÜKÜMET, 4- BASIN-YAYIN, 5- ÜNİVERSİTELER (AYDIN KE-
SİM) 



Mesleğim
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“Kendini Arayan Meslek Veteriner (Hekim?) lik!”
Ülkemizde, farklı tarihi belgelere ve bilhassa baytarnamelere göre 10-11 asır-
lık, batılı manada ise 168 yıllık, geçmişi ile belki de en köklü mesleklerden 
biri olan veteriner (hekimlik???) lik; yıllar içinde yitik olmasa da, silik olma 
noktasına nasıl gelmiştir. Bu noktaya gelinme nedenini; geçen tarihi süreç ir-
delendiğinde açıkça görülür. Kötüye gidişin başlangıç noktasının, 1980 ve ta-
kip eden yıllar olduğu, Türkiye’de her konuda bir milat olarak kabul edilen bu 
tarih ve devamında, gerek Tarım Bakanlığında teşkilatlarda gerçekleştirilen 
yeniden yapılanmalar ve gerekse eğitim alanında YÖK’le birlikte hayata geçi-
rilen uygulamalar meslekte geriye gidişin, kötüye gidişin, ya da mesleki itibar 
kaybının başlangıcı olmuş ve bu durum bugüne kadar hız kaybetmeden kat-
lanarak devam etmiştir. Önlem alınmazsa; maalesef bundan sonra da devam 
edecektir. Çünkü geçen 30 yıllık süreçte, ne TBMM’de yasamada görev alan 
meslektaşlar, ne yürütmede görev alan meslek icracıları ve ne de mesleki sivil 
toplum kurumları ile özel meslek temsilcileri tarafından, kötü gidişi durduru-
cu atılmış olumlu adımlar olmamıştır. Mesleğin içinde yaklaşık 40 yılını ge-
çirmiş biri olarak, bu durum birçok meslektaşım gibi beni de çok üzmektedir. 
Gerçekten 168 yıllık geçmişin 140 yılında kamuda, eğitimde ve de dolayısı ile 
toplumda kazanılmış birçok mesleki değer, donanım ve de itibar, son 30 yıllık 
dilimde kaybedilerek, bugün kendini arayan bir meslek durumuna gelmiştir.

Buna karşılık genellikle dışarıdan (TBMM, İlgili bakanlıklardan: Tarım, 
Sağlık, Orman gibi; ilgili eğitim kurumlarından: YÖK’ten) pek değil, hiç itibar 
görmeyen ve kendi aramızda gerçekleştirilen yıl içindeki çeşitli meslek kut-
lamalarında, veteriner (hekimlik???) lik mesleğinin çok önemli olduğundan, 
ülke için olmazsa olmaz mesleklerin en başında geldiğinden, hatta hekimlik-
ler arasında en önemli hekimlik mesleğinin veteriner (hekimlik???) lik oldu-
ğundan, kendi kendimize bahsederiz; yani kendimiz söyler, kendimiz dinler, 
kendimiz alkışlarız. Bazen hızımızı alamayıp tek tıp diyerek, bazen zoonoz 
hastalıklar diyerek, insan hekimliği ile veteriner (hekimlik???) liği ortak pay-
da da buluşturur ve iki mesleği eşit hale getiririz. Ama bu durum sadece lafta, 
yazıda ve bazı sempozyum, seminer ve kongrelerde hoş bir seda olarak kalır. 
Bazen insan hekimleri ile aynı iş alanında, aynı ortamda, aynı çalışmaları da 
paylaşırız, ancak iş tazminat ve döner sermaye ücretlerinin paylaşılmasına ge-
lince, insan hekiminin veteriner hekime göre 3-4 kat fazla alması karşısında 
hakkımızı savunamayız, yine hekim olarak aynı işyerinde insan hekimleri ile 
birlikte diş hekimlerinin ve hatta eczacıların bile yararlandığı kanunlardan bir 
hekim??? olan veterinerlerin yararlanamamasına ve yaklaşık iki kat fark eden 
ücret yansımalarına da ses çıkarmayız. Bu durumda veteriner hekimler “he-
kimlik” statüsünden farklı bir yerde mi, değerlendirilmiş oluyorlar, diğer bir 
ifade ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından 6343 sayılı kanunla elde etmiş 
oldukları “hekimlik” unvanları yok mu sayılıyor!!!... Bütün bunlar hekimlik 
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bakımından mesleğe; hem çalışma yerlerinde, hem de toplumda itibar ve say-
gınlık kaybettiriyor ve meslek yok olma noktasında kendini arıyor!.. 

Hekimlikler arasında yok olma noktasında olan meslek, acaba veteriner-
lik noktasında nerede diye sorgulandığında; Bakanının meslektaşımız olduğu 
bakanlık teşkilatlarında veteriner (hekim??? ) olarak yeri yukarıda ki durum-
dan çok farklı değildir. Üstüne üstlük burada iş yeri aynı olduğu halde, aynı 
iş paylaşılmamaktadır, yani burada insan hekimleri, diş hekimleri ve eczacılar 
yoktur; burada ziraat, gıda, hatta orman mühendisleri vardır. Bu mühendis-
ler, 81 il ve yüzlerce ilçe tarım müdürlüklerinin, onlarca üretme çiftliğinin ve 
onlarca gıda ünitelerine ait laboratuarların büyük çoğunluğunda idare kade-
melerin en üstünde yer alarak, yani karar verme merciinde bulunarak, ülke 
hayvan sağlığı ve dolayısıyla hayvansal kökenli insan sağlığı politikalarını 
yönlendirirler, yönetirler.

 Maalesef veteriner (hekim???) ler, bu kamu kurumlarının büyük bir ço-
ğunluğunda idari kademelerde, karar verme noktalarında, dolayısı ile ve en 
önemlisi de ileriye yönelik meslek politikalarının planlanmasında yoktular. 
Çoğunlukla alınan kararların uygulayıcıları olarak vazife yapmaktadırlar, 
yani “Gözlerimi kapar, vazifemi yaparım!”. Tabii ki!!! bu durum beraberinde, 
veteriner (hekim???) lik mesleğinin hem çalışma yerinde, hem de toplumda 
itibarının, saygınlığının kaybolmasına ve yok olma noktasında kendini arar 
duruma düşmesine neden olmaktadır. 

Diğer taraftan mesleki icraat noktalarında veteriner (hekim???) lik mesle-
ğinin kamuda ve toplumda yukarıda ifade edildiği gibi kendini arar hale düş-
mesi eğitim-öğretim üzerine de olumsuz yansımıştır. Tabii ki burada olumsuz 
olarak yansıyan bir diğer faktörde YÖKile birlikte bütün üniversitelerde deği-
şen yapılanma anlayışı ile gelmiştir. Özellikle üniversite ve fakülte sayılarında 
ki plansız ve alt yapısız artışlar; akademisyenlikte yükselme ve atamalarda 
puan ve takvime bağlı yine plansız ve programsız bir şekilde, öğretim üyesi 
sayılarında ki artışlar, diğer fakültelerde olduğu gibi veteriner (hekim???) fa-
kültelerindeki eğitim-öğretim kalitesinin düşmesine neden olmuştur. Bu yüz-
den meslek tercih sıralamalarındaki yeri her geçen yıl düşmüştür. Örneğin 
bu sene (2010) diğer hekimlik fakültelerinde sıralamalar tavan yaptığı (tıp 
fakülteleri ilk 3-4 binlerden, keza diş hekimlikleri yine ilk 7-10 binlerden öğ-
renci almıştır) halde, veteriner (hekim???) fakültelerinde, sıralamalar taban 
yapmıştır (175-200 binlerden öğrenciler kaydını yaptırmıştır). Yani meslek 
tercih noktasında da ayaklar altındadır. Bu durum meslek geleceğinin de teh-
like ve tehdit altında olduğunu gösterir.

Bu yüzden veteriner hekimlik mesleği daha fazla yıpranmadan, yıpratıl-
madan; her türlü kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile fakülteler olarak mes-
leğe sahip çıkalım! Yoksa! Bu şekilde devam ederse, ortada sahip çıkılacak 
meslek kalmayabilir! Bunun için bugüne nasıl gelindiğindeki yapılan işlerin 
tersi uygulanarak kötü gidiş durdurulabilir. Dönüş noktasında, önce Veteriner 
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mi?? Hekim mi??, ya da Veteriner Hekim mi?? olunduğuna karar verilmeli 
ve ona göre haklar savunulmalıdır. Deve kuşu gibi deve ve kuş aralığında 
kalınmamalıdır. Eğer meslekte iade-i itibar isteniyorsa, “hekimlik” ön plana 
çıkarılmalıdır. Zaten birçok kamu kuruluşunda diğer hekimlerle bir arada çalı-
şılmaktadır; buradaki hekimlik haklarından yararlanmaları yönünde çalışma-
lar yapılmalıdır. Yine kamuda kendi mesleki planlarını hem günlük, hem de 
ileriye yönelik olarak kendileri yapmalıdırlar. Ayrıca fakülteler de gerek lisans 
ve gerekse mezuniyet sonrası (uzmanlık gibi, TUS;DUS gibi VUS getirilme-
li!!!) eğitimlerde hekimlik nosyonu verebilecek programlar uygulanmalıdır. 
Bunun da halen Ankara’da uygulanan Avrupa’nın önerdiği EAVE program-
larıyla olacağı, edinileceği, tartışmalıdır. Bu programın birebir uygulanması 
yerine belki ondan örnekler alınabilir, ama bizim kalıplarımıza uyan, bizim 
kendi gerçeklerimize göre eğitim-öğretim programları yapılmalıdır. 

Yoksa; Kanunlarla elde ettiği halde haklarından yararlanamayan, kendi 
geleceğini planlayamayan ve ne olduğu, ya da olacağı belli olmayan bir mes-
lek, silinmeye, yok olmaya, kendini aramaya mahkumdur!!!.. 

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2010)
NOT: Yukarıdaki “Kendini Arayan Meslek Veteriner Hekimlik” başlıklı 

makalemde; mesleğin2015’de de hâlen kendini aradığını bu gidişle de asla 
bulamayacağını iddia ediyorum
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“Hangi! Tek Tıp, Tek Sağlık(!)”
Bir önceki yazıda olduğu gibi veteriner hekimlikte ki hekimin sorgulanıp ka-
bul görmediği ülkemizde, son yılların dünya söylemi tek tıp tek sağlıkta da 
hekim olarak yerinin olmadığı görülür. Bu durum Sağlık Bakanlığı “Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu” bünyesinde görev yapan “Zoonotik ve Vektörel Hasta-
lıklar Daire Başkanlığı”, Türkiye’de zoonoz hastalıklar (hayvandan-insana, 
insandan-hayvana geçen) ve vektörlerle (omurgasız eklem ayaklılar; sivri-
sinek, kene, bit, pire vb.) bulaşan hastalıklarla mücadelede politika üretmek 
amacıyla bilim ve danışma kurullarının oluşturulmasında açıkça görülür. Bi-
lindiği gibi bilim ve danışma kurulları çoğunluğu konu ile ilgili bilim insanları 
ile icracı merci bakanlık yetkililerinin bir araya gelerek, sorunların tartışıldığı 
bilimsel çözüm yollarının, politikalarının üretildiği ve sorun için çözümün 
yönlendirildiği yerlerdir. Bu yüzden ülkedeki salgın hastalıklarla mücadelede 
ve bilhassa korunmada “Bilim ve Danışma Kurulları”nın çok önemli yeri 
vardır. Bunun için kurul üyelerinin liyakat esas alınarak dikkatlice ve titizlikle 
seçilmesi gerekir.

İşte bu anlayışla Sağlık Bakanlığında ülkede sorun olan zoonotik ve vek-
törel hastalıklarla ilgili 9 bilim ve danışma kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul-
larda ilgili fakültelerden ve bakanlıklardan 168 üye bulunmaktadır. Kurullar 
oluşturulurken üyelerin saptanması hangi esaslara göre ve neler ölçüt alınmış-
tır. Bu kriterler bilinmiyor ama veteriner hekimliğin zoonoz (hayvandan-in-
sana, insandan-hayvana geçen) ve vektörel kökenli hastalıklarla (omurgasız 
eklem ayaklılar; sivrisinek, kene, bit, pire aracılığıyla geçen hastalıklar v.b) 
ilgili alanda önemi bilinen bir gerçektir. Son yıllarda dünya da halk sağlığında 
tek tıp, tek sağlık söylemi şiddetle savunulduğu halde; oluşturulan bilim ve 
danışma kurullarında mesleki temsil bakımdan üyeler incelendiğinde, 9 bilim 
ve danışma kurulundan 2’sinde (Paraziter Enfeksiyonlar Bilim ve Danışma 
Kurulu, Sıtma Bilim Danışma Kurulu) –hiç- veteriner hekimin bulunmadığı, 
4’ünde sadece 1 veteriner hekimin bulunduğu, geri kalan 3 kurulda ise vete-
riner hekim temsil sayısı 3-5 arasında değiştiği, toplam 168 üyenin 136’sı-
nın (%80) Tıp Fakültesi kökenli, 19’unun (%11) Veteriner Fakültesi kökenli, 
13’ünün (%8) de Fen Fakültesi Biyoloji ve diğer kamu kuruluşlarında görevli 
olduğu görülür.

Elbette insan hastalıkları ile ilgili kurullarda tıp kökenliler çok olmalı 
ama, insanlara hayvanlardan bulaşan hastalıklarda aradaki oran farkı bu kadar 
açık ve uçurum olmamalı!. Bu durumun adı geçen hastalıklarla ilgili müca-
dele ve korunma noktasında alınacak kararları olumsuz yönde etkilemesi ka-
çınılmazdır. Kurullar oluşturulurken üyelerin saptanması hangi esaslara göre 
ve neler ölçüt alınarak yapılmıştır. Elbette bu kriterler bilinmiyor ama, iddia 
edilen tek tıp, tek sağlık söyleminden burada ne kadar bahsedilebilir? ya 
da veteriner hekimliğin beşeri hekimlik yanında içdenize karşı okyanus (!) 
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olduğu söylemi doğru mudur? Her iki sorunun cevabı da Hayır dır! O halde 
Türkiye’de tek tıp, tek sağlık iddiaları sadece lafta ve yazılardadır, bu tip söy-
lemlerle kendimizi kandırıyoruz; ayrıca bu durum mesleğimizin henüz keşfe-
dilmemiş, ya da kurumuş bir “okyanus (!)” olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak yukarıda izah edilen durum değerlendirildiğinde; zoonoz ve 
vektörel hastalıklarla ilgili bilim ve danışma kurullarında veteriner hekimliğin 
yeterince temsilinde, bu tür hastalıklarla mücadele ve korunmada olumlu kat-
kının olacağı tartışılamaz. Bunun için konu ile ilgili oluşturulmuş olan bilim 
ve danışma kurullarının tekrar gözden geçirilerek meslek gruplarının temsil 
noktasında ağırlıkları yeniden belirlenmelidir (03.01.2012) 
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Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Tarih içinde 
Tarihi Hesaplaşması... 

(1842-2007)
Veteriner Hekimliğin önemi ile ilgili birkaç sözle yazıma başlamak istiyorum, 
bunlar; “Beşeri Hekimlik insan için, oysa Veteriner Hekimlik insanlık 
içindir“ ‘’...Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar. Bize insan heki-
minden daha lazım Baytar...’’, yine “Beşeri hekimlik veteriner hekimliğin 
yanında okyanusa karşı iç denizdir” gibi söylenmiş sözler vardır.

Türkiye’de (Osmanlıda) veteriner okulu açılmasından yaklaşık 100 yıl 
önce Avrupa’da veteriner okulu açılmıştır. Bunda en önemli neden; Avrupa’da 
17 ve 18.yy’da (Osmanlı Anadolu yakası bilinmiyor...) ki sığır vebası salgın-
larında sığır kaybının çok olması, hatta Fransa’da sığır etinin altınla tartıla-
rak satılması gösterilir…Ayrıca Avrupa’da savaşların uzun yıllar sürmesi ve 
bu yüzden özellikle at yetiştiriciliğinin yapılamaması ve mevcut atların ise 
harpte telef olması, bunlarla birlikte insan hekimleri ve ziraatla uğraşanların 
da hayvan hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması gibi bütün bu 
olumsuzluklar, başta sığır olmak üzere at ve diğer evcil hayvanların anatomisi 
ve hastalıklarının öğretisi gerekliliği noktasına gelinmesi için yeterli nedenler 
olarak değerlendirildi....

..Ve 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde ilk, 4 yıl sonra da 1766’da-
Paris’de ikinci veteriner okulu açıldı...Daha sonra takip eden 50 yıl içinde 
12 Avrupa ülkesinin değişik kentlerinde 30‘’ Veteriner Okulu’’ daha eğitime 
başladı…

Peki! Bu yüzyıllarda Osmanlı Anadolu’sunda, bugünkü Türkiye’de du-
rum nasıldı?...XVI.yy sonlarında bir tarihçi tarafından bildirilen ağır bir sığır 
vebası salgını dışında, ciddi kayıplara neden olan hastalıklarla ilgili bir bilgiye 
rastlanmadığı gibi, sığır vebasının da 1897 yılına kadar ele alınmadığı görülür.

Bu durumda ya ülkede hayvan hastalıkları ile ilgili bir sorun yok veya 
sorunu çözmede geliştirilmiş uygulamalar mevcut, ya da sorundan kimsenin 
haberi yok, ilgilenen de yok gibi üç farklı yorum yapılabilir. 

Her şeye rağmen Türkiye (Osmanlı’da) tarihi sürecinde, diğer okullarda 
olduğu gibi Veteriner Okulu yapılanma esaslarında da en önemli rolü Avrupa 
oynamıştır. Bu esasları iki başlıkta toplayabiliriz; 

1-Fiziksel Yapılanma Esasları 
2-Bilimsel- Eğitsel Yapılanma Esasları 

1- Fiziksel Yapılanma Esasları:
Osmanlı da ilk yüksek okullar (mühendislik okullarının 1773, askeri tıp oku-
lunun 1826 ve harp okulu 1834) III. Selim zamanında, İstanbul’da açılmıştır. 
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Veteriner okulunun açılışı ise, II. Mahmut zamanında 1842 yılında olur. Bunun 
için 1840 yılında teşebbüse geçilir; Avrupa’da ilk veteriner okulu Fransa’da 
açılmasına rağmen, Fransa’nın çeşitli alanlarda izlediği siyasetin, milli men-
faatlerimiz lehine olmaması dolayısıyla okulun açılması ve fiziksel ve bilim-
sel eğitmen yardımlarının Prusya (Almanya) dan karşılanması uygun görülür. 
1840 yılı bu gündemle geçilir, 1841 yılında Prusya’dan Godlewsky (askeri ve-
teriner hekim) gelir ve tam 11 aylık planlamadan sonra !…(bizde bugün açılan 
fakültelerde açılış ile ilgili planlama süreci ne kadar dır, acaba...?) 

....Ve 1842 yılında İstanbul’da ilk veteriner okulu Godlewsky’nin hima-
yelerinde ve eğitmenliğinde; 12 öğrencisi ve 1 Mütercimi ile 1dersane ve 1 
eczane olarak açılır... Öğrenim süresi 3 yıldır... Bu okul 1933’de Ankara’da 
yine Almanların himayesinde kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesine alı-
narak Ankara’ya taşınır. Böylece akıp giden zaman diliminde, 1936’ dan sonra 
ilk Türk öğretim üyeleri yetişinceye kadar yaklaşık 100 yıl Almanlar veteriner 
hekimlik eğitim ve öğretimini yürütmüşlerdir. 

Türkiye’de 1970 yılına kadar tek veteriner fakültesi vardır, 1970’de Fırat 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ikinci fakülte olarak açılır, bunu 1972’de İs-
tanbul Üniversitesi ve 1978’de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakülteleri takip 
eder.

YÖK’ten sonra ise bu açılışlar çorap söküğü gibi devam ederek; 1982’de 
Selçuk ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerine,1985’de Kafkas Üniversitesine, 
1993’de Adnan Menderes ve Dicle Üniversitelerine, 1995’de Kocatepe, Er-
ciyes, Kırıkkale, Harran, Mustafa Kemal, Ondokuz Mayıs Üniversiteleri-
ne;1996’da Akdeniz Üniversitesine ve 1997’de Atatürk Üniversitesine olmak 
üzere toplam 17 Veteriner Fakültesi açılır... Bugün (2007) bunlara hala yenile-
ri eklenmekte... (acaba açılan tüm fakülteler gerçekten planlama ürünü mü? 
gerekli mi ?, tamamında alt ve üst yapı itibarı ile standartlar aynı mı? veya 
aranan standart var mı?)

Türkiye’de 2007(2015’de bu sayı 25’i bulmuştur) itibarı ile faal olan bu 
17 Veteriner Fakültesinin fiziksel ve eğitsel standartlarının, standardize ol-
madığını görüyoruz., Bırakın fiziksel yapılanma (laboratuvar, klinikler..) 
standardını, personel yapılanmasında da standardın olmadığı açıkça görülür 
(2015’de de aynı durum devam etmekte); buda hem eğitim-öğretim, hem de 
araştırma için çarpık yapılanmanın en önemli göstergesidir.

2- Bilimsel-eğitsel Yapılanma Esasları: 
Türkiye’de 165 (2007 yılı itibariyle) yıllık tarihi süreçte, bilimsel-eğitsel ya-
pılanma esaslarını dış ve iç etkiler olarak irdelersek daha kolay anlaşılır ola-
caktır. 

Dış etki:
Bilimsel yapılanmada da başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın ön pla-

na çıktığı görülür. Veteriner Hekimliğinde Almanlar sadece Veteriner Fakülte-
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sini kurup, yaklaşık 100 yıl yöneticiliklerini yapmakla kalmayıp, eğitim-öğre-
tim de müfredat programlarının oluşturulması, Giessen (1962), Berlin(1965) 
ve Halen devam eden Hannover (1975) ile Ankara arasında antlaşmalara bağlı 
olarak 2000’li yılların başına kadar yapılan araştırmaların kontrol altında tu-
tulması, yine bu antlaşmalar çerçevesinde; yaklaşık 60 (4’ü parazitolog) Türk 
veteriner hekimin Almanya’da doktora yapması, keza 1950’li yıllarda Ame-
rika Birleşik Devletleri de burslu olarak asistan davetleri gerçekleştirmiş, bu 
amaçla fakülteden onlarca asistan 1-3 yıl süreyle bilgi ve görgülerini arttırmak 
(!) üzere Amerika seyahatlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak bu ilişki Alman-
ya kadar bilimsel esaslara yansımamış (otomobil ithali dışında!!!) ve kalıcılığı 
da olmamıştır.

Bugün ise Avrupa Birliği uyumu ile ilgili olarak uygulanan sokrates/eras-
mus eğitim -öğretim programları ile bir çok temel taş yerinden oynatılmış 
olup, ümit ederim ileride sonuçları iyi olur. 

Yine ülke içinde çalışmaları kontrol altında tutmak, yönlendirmek, ayrı-
ca düşünceleri sınırlandırmak ve Pazar oluşturmak amacıyla, kendi paramızı 
kendimize ikramiye gibi sunma cazibesindeki Avrupa birliği araştırma proje-
leri de diğer bir dış etki mekanizması olarak karşımıza çıkar… 

İç Etkiler:
İç etki olarak, 1750 sayılı eski üniversite yasasının kaldırılarak, 1981 yı-

lında bir Anayasa kurumu olan YÖK’ün 2547 sayılı yasayı devreye sokması 
ile üniversiteler, fakülteler ve bilim dalları ile akademik yapılanmalarda kişi-
sel ve kurumsal bazda çok radikal değişimler gerçekleştirildi, umarım bu da 
ileride iyi sonuçları verir!!!...(30 yıllık YÖK sürecinde oluşan bir Parazitoloji 
Anabilim Dalı kadrosu: 8 Prof., 5 Araş. Gör., buna karşılık yapılan çalışma 
sayısını vermeyeyim!!!).

Her ne kadar 1982’den itibaren, üniversitelerde özellikle atama ve yük-
seltilmeler de istenen puan alma veya araştırıcıları maksatlı olarak ülke ger-
çeklerinden uzaklaştırma uğruna çalışma konularının ülkede yararlığı, yapıla-
bilirliği ve özgünlüğü gözetilmeksizin, kategorize dergilerde yayın zorunlulu-
ğuna bağlı olarak çılgınca yapılan bir yığın moda-magazin ve günü kurtaran 
çalışma furyası, sadece araştırıcıların unvan olarak yükseltilmelerinde yarar 
sağladığı, buna karşılık üniversitelerin en önemli görevi olan ülke sorunlarına 
çözüm getirmediği gerçektir.

Sonuç olarak, öncelikle her türlü yapılanmamızda ve sorunlarımızın çö-
zümünde kendimiz olarak ve kendi değerlerimize sahip çıkarak ve de kendi-
mizle barışık halde, Bakanlıkları ile, Üniversiteleri ile, kamu ve özel sektörleri 
ile ben, ben demeden biz olarak bir araya gelmesini öğrenmeliyiz (en büyük 
eksiğimiz...!); yine ferdi değil takım olarak ülkenin gerçek sorunlarına çözüm 
getiren, ülke çapında projeler üretip, öz kaynaklarımızı kullanarak hemen ha-
yata geçirmeliyiz. Aksi halde bu haliyle çalışmalara devam edilirse, bizden 
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sonra gelecek yüzyıllarda ki nesiller, bugün bizim yaptığımız aynı sorgulama-
yı ve suçlamayı bizim için de yapacaklardır. Bugünden yarını düşünerek ve 
rahat uyumak istiyorsak; geçmişe ve bugüne yönelik vicdani hesaplaşmaları-
mızı yukarıdaki tabloları göz önüne getirerek yaptıktan sonra, bugünden itiba-
ren vakit kaybetmeden ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak yarınları, 
kendimizi ve de tabii ki ülkemizi kurtarabiliriz. 

Ayrıca bilim ve ilime itibar edelim ki kaçıp gitmesin…! Yoksa !...yakala-
mak için daha çok yüzyıllar bekleriz (XVI. yy’da kaybettik, XXI. yy oldu hala 
yakalayamadık…).

Bu ve devam eden sayfaların her biri 10 yıllık olup, parazitoloji dalının 
takipçileri tarafından doldurulması önemle rica olunur!... Her 10 yılda bir he-
saplaşma yaparak, nerede olduğumuzu ve neler yapmamız gerektiğinin plan-
larını yapmak için 50 yıllık sayfa açtım !.. 

Bakalım yarınlar nasıl olacak?...
2008-2018 ???;
2018-2028???;
2028-2038???; 
2038-2048???; 
2048-2058???.........
Eğer gelişmiş olmak, çağı yakalamak ve yaşamak istiyorsak;
Bu şekilde tarihi hesaplaşmayı bütün bilim dallarında ve de yaşamımı-

zın her alanında yapmalıyız, kendi içinde değerlendirilen tarihi hesaplaşma 
sonuçlarının ise, dün için değil, bugün ve özellikle yarınlar için gerekliliğine 
inanmalıyız!...

(Not: ben Allah kısmet ederse 2017’de yaş haddi ile emekli olacağım, ta-
kip eden ilk 10 yıla ait (2008-2018) değerlendirmeyi yine kendi bilim dallarım 
Protozooloji ve Entomoloji’de yapmaya talibim!...)
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“Yüzleşme...!”
Türkiye’de paraziter hastalıkların çok yaygın olduğu, o ülkede konunun uz-
manları -veya olduğunu sananlar- tarafından her platformda dile getirilir. Bu 
tür söylevler klasik, gelenekselleşmiş-gelenekselleştirilmiş- ifade tarzı olup, 
bilimsel de değildir; Çünkü yaklaşık 35 yıllık (2009) meslek yaşamımda, gör-
düğüm, bildiğim kadarı ile yurt sathında, hiçbir parazit hastalığının veya para-
zitin gerçek anlamda yaygınlığı bilinmemektedir. Hatta daha da ileri giderek, 
bugün Türkiye’de hiçbir hayvan hastalığının, hatta insan hastalıklarının da 
tam anlamıyla epidemiyolojik bilgilerine, yani hastalık nerede, nasıl, ne za-
man ve niçin çıkıyor gibi bilgilere sahip olmadığımızı iddia edebilirim. 

Bununla ilgili olarak kendi alanım parazitoloji dalının protozooloji ve en-
tomoloji bilim dallarından örnek vermem gerekirse, Türkiye’de hayvanlarda 
protozoon hastalıklarından Coccidiosis, Babesiosis ve tropikal Theileriosis’in; 
Entomoloji’ Bilim Dalından ise kene enfestasyonları, myiasis, hypodermosis 
ve kan emen sinek enfestasyonlarının hem sözlü hem de yazılı araştırma su-
numlarında ülkede yaygınlığı ile birlikte büyük ekonomik kayıplara neden 
olduğu ifade edilir. Ancak biraz ayrıntıya girip, niçin bu hastalıklar önemlidir, 
ne kadar yaygındır ve de ekonomiye ne kadar kayıp verdiriyor gibi soruların 
kesin rakamlarla verilecek cevabı yoktur. Çünkü bu güne kadar yurt sathında 
bu hastalıklarla ilgili gerçek anlamda epidemiyolojik çalışmalar yapılmamış-
tır. Peki...! Türkiye’de ilk Veteriner Fakültesi kuruluşundan (1842) bugüne ka-
dar geçen 165 yılda parazitoloji alanında bilimsel manada neler yapılmıştır...? 
sorusunun yanıtına bakıldığında; bu süreçte 100-120 arasında parazitologun 
yetişmiş olduğu ve bu parazitologların ise yukarıda da ifade ettiğim gibi ken-
di bilim dalı alanlarımdan, protozooloji dalından ruminantlarda theileriosis 
hastalığı ile ilgili 69 çalışma [57’si sığır (20.000; yaklaşık 13.000’ini İç Ana-
dolu Bölgesi), 12’si koyun-keçi (4.000; yaklaşık 3.000’ini İç Anadolu Bölge-
si)]; evcil memelilerde babesiosis hastalığı ile ilgili 95 çalışma [ 46’sı sığır 
(4000; yaklaşık 2000’ini İç Anadolu Bölgesi), 33’ü koyun-keçi (4000 yakla-
şık 2000’ini İç Anadolu Bölgesi), 14’ü at (2000; yaklaşık 1500’ü İç Anadolu 
Bölgesi), 2’si köpek (2) ] ve evcil hayvanlarda cocidiosis hastalığı ile ilgili 
28 çalışma [(12’si sığır (3500), 8’i koyun (5000), 5’i keçi (1600), 3’ü tavuk 
(2000)] yapmış oldukları görülür. Parantez içindeki her bir hastalığın çalışma 
sayısı, bölgesi ve hayvan sayısı incelendiğinde, Türkiye’de ki bölgeler ve hay-
van sayıları ile karşılaştırıldığında, Türkiye boyutu itibarı ile, bu hastalıklara 
ait çalışmaların sadece İç Anadolu Bölgesi (özellikle de Ankara) için, epide-
miyolojik bir anlam taşıyabileceği görülür. Buna karşılık diğer bölgeler için 
ise hem çalışma sayısı, hem de hayvan sayısı bakımından, bu çalışmaların 
epidemiyolojik olarak bir mana ifade edemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bilim dalı alanlarımdan diğeri Entomoloji dalında ise ülkemizin en fazla 
medikal öneme sahip ve en popüler konularından olan keneler ile ilgili bu-
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güne kadar 31 çalışma yapılmıştır. Yine bunlardan yaklaşık 20’sinin Ankara 
başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’ne ait kenelerle ilgili bilgi içermesi, 
geriye kalan 11 çalışmanın dağılımında, protozoon hastalıklarında olduğu gibi 
diğer bölgeler için çok fazla mana ifade etmediği görülür. Entomolojinin kene 
dışında ki kan emen sinek enfestasyonları, myiasis gibi konular ile ilgili çalış-
malar ise bölgeler için, hem sayı, hem de içerikleri bakımdan epidemiyolojik 
bakımdan hiçbir anlam ifade etmeyen kısır verileri içerir.

Bununla birlikte her iki bilim dalı içinden Entomoloji bilim dalında Tür-
kiye’de bugüne kadar yurt sathında gerçek anlamda epidemiyolojik değerler 
taşıyan elle tutulur bir-iki örnek çalışma yapılmıştır. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Türkiye’de 1,5 asırdan daha fazla bir süre 
öğrenim tarihine sahip veteriner hekimliğinde yaklaşık 100 araştırmacının, 
Tropikal Theileriosis, Babesiosis, Coccidiosis ve kene ile ilgili 200 civarında 
çalışma yapmış olması, ayrıca bu çalışmalarda en fazla üzerinde çalışılan hay-
van grubu, ruminantlardan yaklaşık 30 bin sığır, 15 bin koyun-keçinin mua-
yene edilmiş olması; bütün bu verilere göre her seneye ortalama 1,3, her araş-
tırıcı kişiye de ortalama 2,2 çalışmanın düşmesi ve her çalışmada ise yaklaşık 
140 sığır ve 70 koyun muayene edilmesi ve Türkiye’nin 7 bölgesinden sadece 
İç Anadolu Bölgesi için verilerin epidemiyolojik değer taşıması gerçekten çok 
düşündürücü rakamlar olarak bilim tarihimizde yer almaktadır, sanırım daha 
uzun yıllar da alacaktır... 

Daha önce de bu kitapta bahsedildiği gibi; her ne kadar 1982’den itiba-
ren, üniversitelerde özellikle atama ve yükseltilmeler de istenen puanları alma 
uğruna veya araştırıcıların maksatlı olarak ülke gerçeklerinden uzaklaştırıl-
maları uğruna, çalışma konularının ülkede yararlığı, yapılabilirliği ve özgün-
lüğü gözetilmeksizin çılgınca bir yığın moda-magazin ve günü kurtaran 
çalışma furyası sadece araştırıcıların ünvan olarak yükseltilmelerin de yarar 
sağladığı, buna karşılık ülke sorunlarına gerçek anlamda çözüm getirmediği, 
yukarıda protozooloji ve entomoloji bilim dallarına ait çizilen tablodan an-
laşılmaktadır (Bu konu geçmişte kaleme aldığım diğer yazılarımda ayrıntılı 
olarak işlenmiştir).

Bunun için ne yapmalıyız noktasında ise algı oluşturması bakımından 
her zaman ifade ettiğimiz bir söylevi tekrarlayarak “ Öncelikle Bakanlıkları 
ile, dekanlıkları ile, kamu ve özel sektörleri ile ben, ben demeden biz olarak 
bir araya gelip, ülkenin gerçek sorunlarına çözüm getiren projeler üreterek, 
hemen hayata geçirmeliyiz”. Aksi halde bu haliyle çalışmalara devam edilir-
se, bizden sonra gelecek yüzyıllarda ki nesiller, bugün bizim yaptığımız aynı 
sorgulamayı ve suçlamayı bizim için yapacaklardır. Bugünden yarını düşüne-
rek ve rahat uyumak istiyorsak; geçmişe ve bugüne yönelik vicdani hesaplaş-
malarımızı yukarıdaki tabloyu göz önüne getirerek bugünden itibaren vakit 
kaybetmeden ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak, yarınları ve 
kendimizi ve de tabii ki ülkemizi kurtarabiliriz…Saygılarımla....(2007) 
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“Parazitolojide Neredeyiz???..” 
Her iki yılda bir düzenlenen ulusal parazitoloji kongrelerinden 16’ıncısı 2009 
yılı Kasım ayında Adana’da yapıldı. Son yıllarda katıldığım her ulusal kong-
rede olduğu gibi, bu kongrede de konferans olarak vermek istediğim bir konu 
olup olmadığı soruldu.. Ben de 35 yıllık geçmişimle, bu güne kadar hiç ele 
alınmamış bir konu olan, parazitolojide bulunduğumuz yeri belirlemek iste-
dim. Ve “Parazitoloji’de Neredeyiz???” sorusuna cevap arayan bir konferans 
verebileceğimi ifade ettim.. Bu konu kabul gördü ve bayağı geniş bir katılımcı 
kitlesine aşağıdaki görüşlerimi aktardım.. 

Türkiye, M.Ö. Sümerler’den başlayarak, çeşitli Anadolu medeniyetleri 
ile ve özellikle M.S. X, XI. Yüzyıl’da üst düzeye ulaşan ve yaklaşık 180 yıldır 
da Avrupai (!) anlamda eğitim veren hekimlik sürecine sahiptir. Bu kadar kök-
lü ve öncesi olan bir bilim alanında, bugün yurdun her tarafına yayılmış resmi 
ve özel 64 tıp fakültesi; 20 veteriner fakültesi, yüzlerce eğitim-araştırma has-
tanesi ile yine Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına ait onlarca insan ve hayvan has-
talıkları ile ilgili uygulama-araştırma enstitüleri vardır.. Bütün bu kurumlarda 
ise 500 civarında parazitolog çalışmaktadır.. Bu tabloya göre; genç, dinamik 
bilgili yüzlerce parazitologun, onlarca fakülte ve araştırma merkezinin bulun-
duğu bir ülkede çözümlenmemiş parazitolojik sorunun çok fazla olmaması 
gerekir!!! diye düşünülebilir.. Ancak!!! Ülkede parazitoloji alanında yapılan-
lar incelendiğinde durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıkar..

Parazitoloji de bulunulan yerin saptanması, bugüne kadar parazitoloji 
alanında ki çalışmalardan elde edilen ülke kazanımlarının ölçümü ile yapıla-
bilir. Bu kazanımlar basit olarak üç farklı sorgulama alanından elde edilerek 
ölçümlendirilebilir. Bunlardan ilki parazitoloji alanında yapılan yayınların 
irdelenmesi ile bilimsel anlamda ülke kazanımları belirlenir. İkincisi parazi-
ter hastalıklarda kullanılan tanı materyallerinin, üçüncüsü ise yine paraziter 
hastalıkların tedavisi ve korunmasında kullanılan kimyasalların, aşıların sor-
gulanması ile hem bilimsel, hem de ekonomik manada ülke kazanımları tespit 
edilebilir. Bu üç kazanımdan elde edilen değerlerle de, dünyada parazitoloji 
de nerede olduğumuz kolaylıkla anlaşılabilir. 

1- Parazitoloji alanı ile ilgili Yayınlar..
Bunun için Türkiye’de yaklaşık 35 yıldır aksamadan yayın hayatını sürdüren 
ve bugün ULAKBİM tarafından takip edilen dergiler arasında yer alan, Tür-
kiye Parazitoloji Dergisi’nde 2007-2009 yılları arasında insan ve hayvanlarda 
paraziter hastalıklarla ilgili yayımlanan çalışmalara baktığımızda; son 3 yıl 
içinde 167 makalenin yayımlanmış olduğu, bunlardan 45’inin (~%30) geriye 
yönelik parazit taraması, diğerlerinin de yine büyük çoğunluğunun (~%65) 
olgu bildirimi şeklinde olduğu, sadece %1-2 gibi çok düşük oranda, nispeten 
projelendirilmiş çalışma ürünü olduğu dikkati çeker.
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Buna göre, 2007-2009 yılları arasında direkt problem olan parazit türle-
rinin ülkede yaygınlığı, buna bağlı olarak paraziter hastalıkların ülke çapında 
boyutlarının ve çözüm yollarının ortaya konduğu, ülkeye katma değer sağla-
yan epidemiyolojik çalışmaların yapılmadığı anlaşılıyor. Maalesef daha önce-
ki yıllarda da tablo benzer olduğu için, bugüne kadar hiçbir insan ve hayvan 
paraziter hastalığının ülke çapında epidemiyolojik bilgilerine sahip değiliz. 
Bu yüzden Türkiye’de nerede hangi paraziter hastalık var, ne zaman ortaya 
çıkar, yaygınlığı nedir, kimlerle ilişkisi vardır, bilmiyoruz. Bütün bu belirsiz-
likler ve bilgisizliklere bağlı olarak da etkili bir önlem alamıyoruz. 

Tabii ki! Bu çalışmalarla ülkede ki parazit hastalıklarından habersiz olu-
ruz!!! Ve de tabi ki paraziter hastalıklar dün olduğu gibi bugün ve hatta ya-
rında aynı derecede ülkede sorun olacaktır (Ülkemizdeki bu durum sadece 
paraziter hastalıklarla sınırlı olmayıp, bakteriyel, viral vb. kökenli tüm mik-
robiyal hastalıklar için de söz konusudur). 

Bu durumda ülkedeki parazitolog araştırmacılar olarak gerçekten yete-
rince çalışmış oluyor muyuz??? bu yayınlarımızla parazitolojide nerede ola-
biliriz???!!! 

2- Paraziter Hastalıkların tanısında kullanılan materyaller (kit; antijen, 
antikor, primer)
Türkiye’de parazit hastalıkların laboratuarda rutin teşhisinde kullanılan kit ve 
benzeri materyallerin tamamı yurt dışından ithal edilmektedir.. Bununla ilgili 
örnek olarak önemli bazı protozoon hastalıkların tanısında kullanılan mater-
yaller ve üretildikleri firmalar Tablo 2’de, Türkiye’de verilerine ulaşabildiği-
miz özel sektöre ait sadece 1 (bir) laboratuarda 1 yılda bu kitlerle incelenen 
dışkı (kan, idrar, organ vb. hariç) sayısı Tablo 3’de gösterilmiştir..

Tablo.2: Türkiye’de önemli ve yaygın olan protozoon hastalıklarda tanıda kullanılan test yön-
temleri

Protozoon, Organizma
Kit adı; Üretici ve distribütör; Test tipi
Cryptosporidium spp. 
1-Crypto CELISA; Cellabs; EIA 2- PARA-TECT™; Cryptosporidium 9 Medical 
Chemical Corporation; EIA 3-ProSpecT; Rapid Remel; EIA 4- ProSpecT; Remel; 
EIA 5-XPect Crypto; Remel; Rapid 6-Cryptosporidium TechLab EIA, Cryptospo-
ridium Wampole EIA 7- Crypto CEL Cellabs IFA.
Cryptosporidium spp./Giardia lamblia 
1-PARA-TECT™ Cryptosporidium/Giardia DFA 75, Medical Chemical Corpo-
ration DFA, 2- Merifluor Meridian DFA, ProSpecT Remel EIA, 3- Crypto/Giar-
dia CEL Cellabs IFA, 4- ColorPAC* Becton --Dickinson Rapid,5- ImmunoCard 
STAT!* Meridian Rapid, 6- XPect Remel Rapid 
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Cryptosporidium spp./Giardia lamblia/Entamoeba histolytica/dispar 
1-Triage BioSite Rapid 
Entamoeba histolytica 
1-Entamoeba CELISA Cellabs EIA, 2- E. histolytica Wampole EIA
Entamoeba histolytica/E.dispar 
1- E. histolytica II TechLab EIA, 2- ProSpecT Remel EIA
Giardia lamblia 
1- Giardia CELISA Cellabs EIA, 2- PARA-TECT™ Giardia Antigen 96 Medical 
Chemical Corporation EIA, 3- ProSpecT Remel EIA, Giardia II TechLab EIA, 
4- Giardia Wampole EIA, 5- GiardiaEIA Antibodies, Inc. EIA, 6- Giardia CEL 
Cellabs IFA,7- ProSpecT Remel,Rapid

Tablo 2’de görüldüğü gibi farklı firmaların aynı amaçlı çeşitli kitleri bu-
lunmaktadır. Bu durum kitler arasında bölgesel suş farklılıkları olasılığını da 
gündeme getirmektedir. Buna bağlı olarak yanıltıcı sonuçların da her zaman 
için söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Özellikle ülkemizde de aynı türe ait 
farklı suşların bulunabileceği noktasından hareket edersek, bu yolla yapılan 
hastalık teşhislerinde her zaman için yanılgı mümkündür. Bu tür kitlerin sa-
tın alınma aşamasında tam olarak etkinlik ve duyarlılık testlerinin yapıldığını 
sanmıyorum, bu yüzden teşhis sonuçlarının güvenilirliği tartışmaya açıktır.. 

Tablo.3: Özel bir laboratuarda 1 yılda EIA yöntemiyle incelenen gaita örneklerinde parazit 
antijenlerinin oranları.

Organizma Örnek sayısı Pozitif (n) %

E.histolytica 802 16 2.0

G.intestinalis 343 8 2.3

Cryptosporidium spp. 36 0 0.0

Toplam 1181 24 2.1

Tablo 3’de sadece özel bir laboratuarda 1 yılda kitlerle yapılan dışkı sayı-
sına bakarak; diğer hastane, araştırma merkezleri, hıfzıssıhha ile fakülte has-
taneleri ve özel laboratuarlar da kitlerle incelenen dışkı ve de ayrıca idrar, kan 
v.b.materyale ait sayıyı üst süte topladığınız zaman çıkacak rakamın büyüklü-
ğü ve ona ödenen parasal miktar herhalde korkunç olacaktır.. Üstelik çıkacak 
olan teşhis sonuçlarının güvenilirliğinin tartışılmaya açık olması da ayrı bir 
handikaptır.. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kitlerin ve benzeri teşhis mater-
yallerinin, hepsinin yurt dışından getirtilmesi, ayrıca yurt sathında laboratuar-
larda yaygın kullanılma miktarı ile ülkeye maliyeti herhalde düşündürücüdür! 
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(Ama!!! Kullanılan kitlerin maliyetleri gerçek rakamlarla bilinmediği için çok 
düşündürücü olmayabilir).

O halde! Neden kendi kitlerimizi, kendi tanı materyallerini üretmiyo-
ruz??? (Bu durum sadece paraziter değil, bakteriyel, viral vb. kökenli tüm 
mikrobiyal hastalıklar ile tüm hekimlik alanları için de söz konusudur).

Bu durumda ülkedeki araştırmacılar olarak gerçekten yeterince çalışmış 
oluyor muyuz???

3- Paraziter Hastalıklarla ilgili Tedavi ve Korunma Materyalleri 
(Kimyasal, Aşı!!!) 
Teşhis kitlerinde olduğu gibi paraziter ve hatta tüm mikrobiyal hastalıklarda 
korunmada kullanılan kimyasalların ve aşılarında tamamı yurt dışından ithal 
edilmektedir..

Burada da ülkeye maliyetinin dışında türlerin suş farklılığına bağlı iste-
nilen sonuçların elde edilmemesi; ülkede olmayan türlerin canlı aşılarla yurda 
girmesi söz konusu değil mi???

Neden kendi aşılarımızı üretmiyoruz? Neden kendi korunma kimyasalla-
rımızı üretmiyoruz?

Bu durumda ülkedeki araştırmacılar olarak gerçekten yeterince çalışmış 
oluyor muyuz?

Sonuç olarak;
İşte!!! Parazitolojide; Neden direkt problem olan parazit türlerinin ülkede 

yaygınlığının, buna bağlı olarak paraziter hastalıkların ülke çapında boyutları-
nın ve çözüm yollarının ortaya konduğu, ülkeye katma değer sağlayan epide-
miyolojik çalışmaları yapmıyoruz, neden kendi kitlerimizi, kendi tanı mater-
yallerini üretmiyoruz, Neden kendi aşılarımızı, kimyasallarımızı üretmiyoruz, 
Neden kendi korunma materyallerimizi üretmiyoruz??? gibi sorular ile ilgili 
çalışmalar yapıp, bunlardan olumlu sonuçlar alınması hedeflenmelidir. Diğer 
bir ifade ile ne zaman ülkemiz hastalıklarının yurt sathında epidemiyolojik 
bilgilerine kavuşursak, kendi teşhis kit ve materyallerimizle tanı koyarsak, 
yine kendi aşılarımızı ve kimyasallarımızla hastalıklardan korunursak, o za-
man ülke için yeterince çalışmış oluruz..

Eğer, ulus olarak, millet olarak çağı yakalamak, yaşamak ve gelişmiş ülke 
olmak istiyorsak; bu tür “neredeyiz” şeklindeki sorgulama hekimliğin diğer 
alanlarında, mühendislik, mimarlık, sosyoloji, tarih, hukuk vb. diğer bütün 
bilim alanlarında, kamu-özel kurum, kuruluşlarında yapılmalıdır. Böylece ne-
rede olunması gerekir saptanmalı ve buna göre hedefler tayin edilerek, bir 
an önce o hedeflere ulaşılmalıdır. Böylece her öğretim üyesi, her yurttaş, her 
vatandaş bulunduğu her konu ve konumda “Neredeyiz?’’ şeklinde ki sorgu-
lamayı yaptıktan sonra, kendisinin, çalışma alanının ve ülkenin bulunduğu 
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yeri belirleyebilir. Böylece, her alanda, her dalda çıkan sonuçların bir araya 
getirilmesiyle de, gelişmişlik düzeyi ile ilişkili olarak, ülkemizin dünyada ki 
yerinin “nerede” olduğu tespit edilebilir. Bu durumda; acaba çağı yakaladık 
mı???, ya da gelişmiş bir ülke miyiz?

Haydi! Arkadaşlar; mensubu olduğunuz bilim dalı, ya da kurum, kuru-
luş bizleri bir yerlere getirdi.. Artık! hepimiz profesörüz, doçentiz, yardımcı 
doçentiz, uzmanız, müdürüz, amiriz, rektörüz, dekanız, bakanız, vekiliz; şim-
di sıra bizde, mensubu olduğunuz bilim dalını, ya da kurum, kuruluşu layık 
olduğu yere getirelim!!! Aksi halde bu şekilde devam edilirse, bizden sonra 
gelecek yüzyıllarda ki nesiller, bugün bizim yaptığımız işleri sorguladığında, 
bizlere hiç de olumlu bakmayacaklardır ve bizleri suçlayacaklardır. Bugün-
den yarını düşünerek ve rahat uyumak istiyorsak; geçmişe ve bugüne yönelik 
vicdani hesaplaşmalarımızı doğru olarak yapmalıyız.. Ve bundan dolayı bu-
günden itibaren vakit kaybetmeden ülke ihtiyaçlarına yönelik ve ülkeye ger-
çek anlamda katma değer sağlayan çalışmalar yapmalıyız. Ancak bu şekilde 
yarınları, kendimizi ve de tabii ki ülkemizi kurtarabiliriz. 

Pekii!!! Parazitologlar söyleyin bakalım! Veya düşünün bakalım! Bu-
gün (2010) itibarı ile yukarıda çizdiğimiz tabloya göre parazitolojide “nere-
de” oluyoruz??? veya siz bulunduğunuz çalışma alanı itibarı ile benzer bir 
değerlendirme sonucunda “nerede” oluyorsunuz??? Ya da ülkemiz “nerede” 
oluyor???.. 

Maalesef yıl 2014 aynı yerdeyiz!... saygılarımla…(2010) 
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“Biyosidaller… 
….Ve Düşündürdükleri!...”

Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin birlikte 
4-7 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da düzenlediği 1.Ulusal Biyosidal 
kongresinde, hem bilim kurulu üyeliğine layık gördükleri, hem de “Eko-sis-
tem; Biz ve Keneler” başlıklı tamamen biyosid karşıtı yaklaşık 1 saatlik 
(programa göre 20 dakikalık) sunumumu oldukça kalabalık bir toplulukla 
paylaşmama fırsat verdikleri ve konuyla ilgili oyunları görmemi sağladıkları 
için kongre düzenleme kuruluna teşekkür ederek, yazıma başlamak istiyorum. 

Bilindiği gibi biyosid canlı öldüren anlamı taşımaktadır. Öldürmede can-
lılar arası fark gözetmeyen (tek hücreli-çok hücreli, insan-hayvan, memeli-ka-
natlı; omurgalı-omurgasız) ve ölüm aracı olarak çok sayıda çeşidi bulunan 
(yaklaşık 600 civarında etken madde ve bunlardan üretilmiş-türetilmiş 10 
binlerce ürün) zehirlerdir. Peki, biyoside karşı olupta, biyosidlerle ilgili bir 
kongreye niçin katıldığım noktasında sorulursa; ülkede bu ölüm makinele-
rinin, yani biyosidlerin günümüzde ki durumunu her yönüyle görüp, değer-
lendirerek, özellikle canlılar üzerindeki yaygın etkisini sınırlamak ve mev-
cut ürün (=zehir) sayısını olabildiğince azaltmak için yapılması gerekenleri 
saptamak, alternatifler oluşturmak amacıyla kongreye katıldığımı belirtmek 
isterim.. Aslında kongre süresince bu şekilde düşünerek kongreye katılanların 
sayısının hiç de az olmadığını gördüm, hatta bu durumu yukarıda vurgulanan 
amacın gelecekte gerçekleşeceğini göstermesi bakımından, umut ve memnu-
niyet verici olarak değerlendirdim. Ancak gerçeğin böyle olmadığını 1. Kong-
reden sonra yapılan 2. ve 3. Kongrelere davet edilmeyerek anladım, Herhalde 
ilk kongredeki sunu ile oturumlardaki öneri ve tenkitler davet edilmememde 
önemli rol oynamıştı.

Bir diğer yanılgımda kongre başlığındaki ulusal sözcüğü ile ilgili idi... 
Ülkemizde çevreyi, dolayısıyla halk sağlığını direkt etkileyen, tehdit eden 
gerçekten çok önemli bir konuda, kendimiz olarak, kendi içimizde tartışıp, ül-
kemiz adına doğruları-yanlışları saptayacağımızı sanmıştım.. Ne gezer!! me-
ğer bu kongrede de son yılların modasına uyularak, yani uluslararası katılımlı, 
ulusal bir kongre olarak tertiplenmiş.. Buna bağlı olarak kongreye biri AB 
(Avrupa Birliği)’de görevli, diğer ikisi çeşitli ilaç firmalarından, uluslararası 
ilaç ruhsatlandırma uzmanı unvanlı, yine AB adına görevli 3 uzmanın katılımı 
sağlanmıştı. Kongrede ilk sunumlar bu uzmanlara verilerek bilinen yazılı AB 
direktiflerini (Direktif; AB ile ilgili yazım ve konuşma dilinde kullanma zorun-
luluğu olan ifade; beni rahatsız ettiği için özellikle belirttim) veya AB direk-
tiflerinde ki aksamaları, ya da düzeltmeleri sunumlarında dile getirmişler ve 
kongreye ağırlıklarını koymuşlardı. Böylece kongrede yaptırımları itibarı ile 
AB’nin ağırlığını hissettirerek katılımcıların, daha sonraki konuşmacıların dü-
şüncelerini, sadece AB direktiflerine uygun kalıplara sığdırmak ve onunla sı-
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nırlandırmak istemişlerdir. Bu durumun bilhassa düşünce özgürlüğü ve zen-
ginliği üzerine olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde 
kongreye katılan Avrupa Tahtakurusu Vakfı Başkanı bir İngiliz’in, Avrupa’da 
tahtakurusunun yayılışı ile ilgili verdiği bilgiler, masum bilgi paylaşımının 
ötesinde, korku-ilaç pazarı ilişkisine bağlı ileriye yönelik yatırım olduğunu 
anlamamak, iyi niyetliliğin de ötesinde iyi niyetli(!) olmaktır.. 

Elbette bilim evrenseldir, paylaşılmalıdır.. Elbette bilimler arası, ülkeler 
arası bağlar olmalıdır. Elbette, uluslar arası kongreler tertip edilmelidir,. Ama 
bir şahsın olduğu gibi ülkelerin de özeli olabilir, olmalıdır da. Sadece ulusal 
katılımlı ulusal kongreler, ulusal kimliğimizin, ulusal bağımızın güçlen-
mesi ve buna bağlı olarak sadece ülkenin sorunlarının özgürce dile geti-
rildiği, ileriye yönelik çözüm yolları için özgürce düşüncelerin üretildiği 
ve ülkenin daha sağlıklı büyümesi, daha sağlıklı gelişmesi için temellerin 
atıldığı yerler olmalıdır (Erzurum, Sivas Kongreleri). Buna dışarıdan katı-
lımlar olursa, aynen organ transplantasyonunda ki doku uyuşmazlığı reddi ile 
birlikte o organa bağlı sistemin arızalanması, hatta ısrar edilirse tüm vücudun 
çökmesi gibi istenmeyen sonlar ortaya çıkabilir. 

Sonuç olarak; bu kongrede de olduğu gibi, ülkemizde genel kongre an-
layışında ortaya çıkan satır aralarına baktığımız da; öncelikle ülkeyi adı ne 
olursa olsun her konuda yabancılaştırmaktan kurtaralım ve kendimizde ya-
bancılaşmayalım!!! Ülkemize sahip çıkarak ve aynı zamanda kime hizmet 
ettiğimizi idrak ederek ve de Bakanlıkları ile Üniversiteleri ile kamu ve özel 
sektörleri ile “BİZ” olarak bir araya gelelim, çünkü en büyük eksiğimiz! biz 
olamamaktır. Ferdi değil takım ve yabancılarla değil kendimiz olarak ülke-
nin gerçek sorunlarını saptayan, onlara çözüm getiren, ülkeye katma değer 
sağlayan, ülke çapında projeler üretip, öz kaynaklarımızı kullanalım.. Gere-
kirse bu kongre konusu biyosidlerle ilgili; kendi biyosidimizi, kendimiz ürete-
lim, kendimizin ürettiği makinelerle biyosidleri uygulayalım, yine kendimizin 
ürettiği kimyasal ve cihazlarla biyosid kalıntı ve dirençliliğini tespit edelim. 
Saygılarımla…
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“Kime Hizmet Ediyoruz!...”
İnsan, hayvan ve bitki haşerelerine karşı genellikle birbirine benzer etken mad-
de içeren kimyasallar kullanılmaktadır. Ancak bu kimyasalların her birinin 
birer zehir olduğu unutulmamalıdır. Özellikle bitkilerde kullanılanların büyük 
bir çoğunluğunun ambalajları üzerine, insanlar için öldürücü etkiyi ifade eden 
kuru kafa işareti de resmedilmiştir. Bu yüzden bu tür kimyasal preparatlar ilaç 
dünyasında biyosid (canlı öldüren) olarak isimlendirilirler. Bunlardan böcek 
öldürenler insektisid, akar öldürenler akarasid veya zararlı öldürenler pestisid 
olarak bilinirler. Yine bu tür kimyasallar hem uygulanan insan, hayvan ve 
bitki de hem de doğada kalıntıları ile onların sağlıklı yaşamlarını engeller, 
çevre kirliliğine sebep olurlar ve özellikle eko-sistem üzerine ciddi derecede 
olumsuz etki yaparlar. Ayrıca uygulanan böcek ve diğer haşerelerde kısa süre-
de direnç de oluştururlar. Bütün bunlar bu tür kimyasallar kullanılmadan 
önce mutlak surette hatırlanmalıdır!!!... 

Ne yazık ki !.. Türkiye’de isteyen istediği haşere kimyasalını almakta, 
satmakta, istediği yerde, istediği şekilde ve dozda kullanmaktadır. Yani bu tür 
kimyasalların alımı, satımı ve kullanımında, hiçbir denetim ve hekim kontrolü 
olmaksızın bilinçsizce yapılmaktadır. Bu şekilde Tarım Bakanlığı’nın 2003, 
2004, 2005 verilerine göre Türkiye’de yıllık yaklaşık 3500 haşere ilacından 
30-50 bin ton (milyon kg/lt) arasında kullanıldığı bildirilmiştir. Bunun için 
üstelik her sene 300-400 milyon dolar da ödeme yapılmıştır. Yani kendi para-
mızla kendi ülkemizi zehirlemişiz. Bütün bunlara karşılık her sene mücade-
lesini yapıldığı sanılan kene, sivrisinek, pire, kımıl, süne gibi haşerelerin bu 
uygulamalardan çok fazla etkilenmediği, bilakis bazı yıllarda patlama yaptığı 
görülür. 

Bununla birlikte eko sistemin daha zayıf ve daha uzun sürede direnç ka-
zanan diğer canlıları ise bu tür kimyasallardan daha fazla etkilendiği ve buna 
bağlı olarak ekolojik dengenin bozulmasına (Doğada besin zincirine bağlı 
olarak; her canlının doğal öldürücülerinin etkilenmesi ve doğal öldürücüle-
rin ortadan kalkması ile diğerlerinin doğada daha fazla tahrip gücüne sahip 
olması gibi...) neden olduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu durum ülkede kimyasal seçiminin bilimsel kriterler çerçevesinde ülke 
gereksinimine göre yapılmadığını ve bu kimyasalları uygulayan veya uygula-
tan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Büyük ve Küçük Belediyeler gibi çok farklı kamu kurum ve ku-
ruluşlarının kendi aralarında diyalog kuramadıklarını ve birbirinden habersiz 
olduklarını göstermektedir. 

Bırakın bakanlıklar arası, kurumlar arası diyalogu, bir bakanlığın içindeki 
diyalogsuzluğu, uyumsuzluğu Tarım Bakanlığı’nın bu tür kimyasallarla ilgili 
en son uygulamasına bakıldığında görmek mümkün. Şöyle ki, Kırım-Kongo 
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Kanamalı Ateşi Türkiye’de 2002 yılından beri yaz aylarının moda hastalığıdır. 
Ne yazık ki bugüne kadar geçen 5 yılda tam anlamıyla ne yapılması gerektiği 
noktasında bir fikir birliği de oluşmamıştır (2015 yani 13 yıl sonrada yapılma-
sı gerekenler bilinmemektedir). 

Bu hastalık için Tarım Bakanlığı 2007 yılında 27 ilde, kene mücadelesi 
yapılması amacıyla; 2006 yılında her ilin Tarım Müdürlüğü Ziraat Bankası 
hesabına ildeki büyükbaş hayvan sayılarına göre...? (kenelerin diğer konak-
ları olabilecek küçükbaş, kemirici ve kanatlı sayıları yok…!), kimyasal satın 
alınması için 10 bin TL (Kırklareli)-360 bin TL (Erzurum) arasında değişen 
miktarlarda 27 il için toplam 3 milyon TL yatırılmıştır. Buna göre her ilin il 
Tarım Müdürlükleri açtıkları ihalelerle kimyasallar satın almıştır. 

Bu ihalelerde kimyasalların satın alınmasında hangi kriterler esas alın-
mıştır, bilinmemekle birlikte, 4 farklı etken madde içeren 9 ürünle ihaleye 
girip, 15 ilde yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında ihale kazanan ve 42 ton kim-
yasal satan bir şirketler grubunun, iller bazında yaptığı dağıtıma bakıldığında 
4 farklı etken madde içeren kimyasallardan kimi illere iki, kimi illere üç, kimi 
illere dört farklı etken madde içeren kimyasallar, yine miktar olarak yaklaşık 
42 ton kimyasalın, herhalde büyük baş hayvan sayısına ve tek uygulamaya 
göre kimi illere iki ton, kimi illere üç ton ve hatta bazı illere daha da fazla ton 
da verilerek, ilaç adı altında bu kimyasal zehirlerle ihya edildiği görülür (aca-
ba ihya olan taraf kim...?). Her hal de şirketler grubunun ihale kazanamadığı 
12 ilde de durum aynıdır. 

Yukarıda çizilen tabloya birde iller de dağıtımın (duyuma göre muhtarlar) 
ve uygulamaların (yine duyuma göre hekim denetim ve kontrolü olmaksızın) 
yetkili ve bilgili olmayanlar tarafından yapılacak olması eklenirse, bütün bu 
girişimlerin kene mücadelesinde ülkemizi getireceği nokta, herhalde ülkeyi 
zehirlemekten öteye geçmeyecektir. Sanırım bütün bu girişimlerin ve uygula-
maların herhalde hem bilimsel, hem de ekonomik açıklamaları vardır...! 

Yukarıda sadece bir hastalıkla ilgili, kene mücadelesinde ortaya çıkan bir 
durumun tespiti yapılmıştır. Bu durumu, diğer benzer haşerelerde genellediği-
miz zaman, durumun vahameti ortaya çıkar.

Türkiye’de yukarıda ifade edildiği gibi her yıl haşerelere karşı tonlar-
ca kimyasal kullanılmasına rağmen, ne keneler, ne sivrisinekler, ne de diğer 
haşereler de bir azalmanın olmadığı, hatta arttığı görülür. Demek ki ya uy-
gulamalarda bir yanlışlık var, ya da uygulanan kimyasallar etkisiz...! Öyle 
olmasa idi 1944 yılında sadece ve sadece bir etken madde ve ondan üretilen 
bir haşere ilacı (DDT), bugün itibarı ile ülkemizde 400 civarında etken madde 
ve onlardan üretilen 3500 haşere ilacı olmazdı....! Bu tablodan da haşere mü-
cadelesinde bu tür kimyasalların tek başına yeterli olmadığı bazı yazılarımda 
belirttiğim gibi öncelikli olarak kültürel yapılanma (yaşam alanlarının alt ve 
üst yapı itibarı ile çağın standartlarına uygunluğu) ve biyolojik mücadele 
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(doğal öldürücüler, kısırlaştırma ve aşı gibi) yöntemlerinin daha önce uygu-
lanması gerektiği kolayca anlaşılmaktadır. Ama bütün bunlara rağmen etken 
madde itibarı ile tamamına yakını yurt dışından ithal edilen bu kimyasallar 
her nedense yurdumuzda haşere mücadelesinde ilk akla gelendir (Acaba ihya 
olan taraf kim...?). 

Sonuç olarak bu tür işleri yürütmekle yükümlü yetkili ve icra mevkiin de 
olan kişilerin vicdanen rahat olmaları için (ihya olan taraflar bakımından...?), 
öncelikle kime hizmet ettiklerini düşünmeleri ve ona göre kendilerini yönlen-
dirmeleri gerekmektedir. Bunun için öncelikle yapılması gerekenler (kültürel 
ve biyolojik) yapıldığı halde, istenilen sonuç alınamamış, hala haşerelerden şi-
kayet ediliyorsa en son çare kimyasallarla mücadeledir. Kimyasal mücadelede 
kimyasal seçimi önemlidir.. Bunun için ülke menfaatlerini ön plana çıkararak, 
ülke çapında bu tür kimyasalları uygulatan kurum, kuruluş (bakanlıklar ve be-
lediyeler) ve üniversitelerin ilgili birimlerinden bir komisyon oluşturulmalı-
dır., Komisyon Türkiye’de ki laboratuvar çalışma sonuçlarına göre, amaç doğ-
rultusunda bilimsel olarak etkisi en fazla olan ilacı belirlemelidir. Saptanan bu 
kimyasal tüm yurt sathında, iklimsel bölge farklılıkları dikkate alınarak, aynı 
zaman dilimi içinde, yine ilgililer nezaretinde gerekli olan tekrarlamaları ile 
birlikte uygulatılmalıdır. Ayrıca bu bilimsel kurul direnç oluşmasını önlemek 
için, belirli zaman aralıklarında etken madde itibarı ile ilgili gerekli değişik-
likleri de tespit etmelidir. Yani her yıl ülke çapında insan, hayvan ve bitkilerde 
haşerelere karşı uygulanacak kimyasalın etken maddesi tespit edilmelidir. Bu 
suretle bu kimyasalları üreten firmaların bugün var olan haksız rekabeti, ger-
çek anlamda eksiltmeli rekabete dönüştürüle bilir. Kısaca bu tür biyosid özel-
liği taşıyan kimyasallar her aşamasında denetim ve kontrol altına alınırsa, hem 
en etkili bir uygulama yapılmış olur, hem de her konuda (özellikle sağlık ve 
ekonomik) zararlılık en asgariye indirgenmiş olur. Bugünkü anlayışla yapılan 
kimyasal seçimi ve uygulamaları ile bir taraftan çevre ve ekonomik yıkım, di-
ğer taraftan kimyasal sayılarını ve mücadele ettiğimizi sandığımız haşerelerin 
sayılarını arttırırız. Saygılarımla…(2007)

NOT: İlaç dağıtımı 2007’den sonrada her yıl devam etmiştir. Ancak 
hastalıkla ilgili veriler değişmemiştir(2015)
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“Çoban Hastalığından Kırım – Kongo’ya”
Kırım-Kongo Hastalığı dolayısı ile kenelerle ilgili bir yazı istenince düşün-
düm; her zamanki gibi klasik bilimsel yazım tarzlarından uzak daha sıcak ve 
daha sosyal gücü olan, kamuoyunu bilinçlendirebilecek, sokaktaki sade bir 
vatandaşın bile bu yazıyı okuduktan sonra Kırım-Kongo Hastalığı ile ilgili 
dünü, bugünü ve yarını (!) hakkında kolayca bilgi sahibi olacakları bir yazı ha-
zırlamak istedim. Çünkü bugüne kadar bu konu ile ilgili onlarca yazı yazdım, 
ama ne icracı bakanlıklar, ne meslektaşlarım ve ne de yurdumun insanları beni 
anladı, bunu nereden mi çıkardım…

Yıl 2002 hastalığın adının Türkiye’de konmasında atılan ilk adım, o za-
mana kadarki adı benzer belirtili Şarbonla birlikte anılan herhalde Çoban 
Hastalığı idi, Kırım’da hastalığın “Kırım Kanamalı Ateşi” olarak adının 
konduğu tarih ise 1940’lı yıllar, Kongo’da 50’li yıllar. Ülkemizde hastalığın 
adının konması ile aradaki yıl farkı dolayısıyla kayıp veya ziyan edilen yıllar 
yarım asırdan, yani 50 yıldan fazla… Kayıp yıllar tamam da, ya kayıp yıllarla 
birlikte kaybedilen insanlarımız… Hastalığın adı çoban ya, kaybedilen insan-
larımızda çoban… varsın olsun!

 Türkiye’de hastalığın adının konduğu yıldan bugüne kadar takip eden 10 
yıl ve yıl 2012 hastalıkta gelinen bu günkü noktada durumumuz. Aradan ge-
çen 10 yılda kat edilen mesafeye baktığımızda da 1940’lardan itibaren kayıp 
yıllardan çok farklı olmadığı, bir arpa boyu kadar bile yol almadığımızı ve de 
kaplumbağa hızında bile olmadığımızı üzüntüyle ifade etmek isterim. Çünkü 
geçen bu süreçte hastalıkla ilgili en gerçekçi değerlendirme verileri hastalığa 
yakalanan ve ölen insan sayılarıdır. Yıllar itibarı ile 10 yıllık tabloya bakıldı-
ğında; her yıl ne ölen insanlarımızın sayısında, ne de hastalığa yakalananların 
sayısında azalma olduğu görülür. Yani yine her yıl 1500-2000 arasında hasta-
lığa yakalanma vakası ve 60 civarında ölüm,. Bu rakamlar açıklanan ve kamu-
oyuyla paylaşılanlardır. Bu süreçte en önemli değişiklik hastalığın adı “Kırım 
-Kongo Kanamalı Ateşi”, hayatını kaybedenlerde ise bir değişiklik yok, aynı 
kesimden…

Peki! yıllar itibarı ile bu tabloyu niçin kendi lehimize değiştiremiyoruz. 
Sorusunun tek cevabı-yanıtı probleme-soruna yönelik projesizlik ve tabii ki 
programsızlık, ve de tabii ki bilimselsizlik olduğu görülür. Bunu nasıl sapta-
dığımı ise sizlerle de paylaşayım. Daha önceki makalelerde bahsettiğim gibi 
2012’de ilk defa Sağlık Bakanlığı Kırım-Kongo bilim kuruluna davet edildim. 
Bakanlık yetkilisi önce 10 yıllık yapılanları benim yukarıda özet halinde ver-
diğim rakamları yıllara dökümünü yaparak verdi. Tabii bu arada daha önceki 
kurul üyeleri kendileri ile ilgili konularda geçen süreçte çalışmaları hakkında 
katkıda bulundular, dolayısı ile kurulu bilgilendirdiler. Daha sonra 2012’de 
neler yapılacağı tartışıldı. Yani daha önceki yıllarda 2012 ile ilgili şekillenmiş 
bir program yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı ve üzüntü verici bir durumdu, o 
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halde geçen 10 yılda ne yapılmıştı diye düşünmez mi insan… Ben de düşün-
düm…

…Ve toplantı esnasında anladığım kadarı ile bugüne kadar konu ile ilgili 
yapılmakta olanlar ve yapılanları aşağıda maddeler halinde sıralayabilirim:
• Hastalık etkeni virusa karşı “aşı” çalışmaları (Bazen basında yazıldığı gibi 

“Kene” aşısı değil!). Bu çalışmaları yürüten arkadaş toplantıya katılama-
dığı için konu ile ilgili sadece çalışmaların iyi (!) gittiği şeklinde idi… Her 
şey yolunda giderse (!) uygulanabilirliği için en az 10 yıl…

• Tedavi için “anti-serum” üretimi… Bunun da sonuçlarının iyi olduğu ifa-
de ediliyor; ancak, henüz rutin de uygulanmamaktadır! Her şey yolunda 
giderse (!) uygulanabilirliği için en az 5 yıl… 

• Sığırların (neden sadece sığırlar, başka hayvanlar özellikle koyunlar yok 
mu) belirli aralıklarla kenelere karşı ilaçlanması. İlaçların Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla hastalığın görüldüğü bölgelerde da-
ğıtılması (İşin garip tarafı; gördüğüm kadarı ile ilaçlama prosedürünü 
uygulayacak Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından toplantıda üst 
düzey katılımcı üye yoktu!)...Rutin olarak her yıl uygulanıyor. Ancak kim 
tarafından uygulanıyor, nasıl doze ediliyor, kimin nezaretinde uygu-
lanıyor, en önemlisi ilaç olarak bilinen zehirleri uygulama merkezlerin-
de kim neye göre dağıtıyor…

• Ayrıca belki de en fazla üzerinde durulacak konulardan birisi dağıtılan 
ilaç-zehir kenelere ne derece etkiyor veya keneler de ne derece direnç 
gelişiyor…(Ne yazık ki tüm bu soruların doyurucu cevabını alamadım…) 

• Hastalık görülen bölgeden hastalık döneminde planlı olmayan rastgele 
toplanan kenelerde tür tayinleri ile hastalık etkeni virus aranması (toplantı 
tarihinde 2011’e ait sonuçlar daha tamamlanmamıştı!)… 

• Mayıs-2012’de içinde kene çıkarmak için kartlarında bulunduğu setin se-
ferberlik ilan edilen köylerde dağıtımı… (Mayıs ayı içinde aniden ölüm-
lerin artması ile toplantı harici alınan karar uygulaması) 
Tabii ki tüm bu yapılanlar önemli çalışmalar olabilir, yapılması gereken-

ler arasında da yer alabilir, ancak bunlar hastalığı tanımlama ve mücadele ile 
korunma noktalarında yeterli mi, koca bir hayır!!!

İşte böyle bir ortamda ve düşünceler içerisinde söz aldım, Konuşmama 
üzüntülü olduğumu ifade ederek başladım. Üzüntümün 10 yılda hastalıkta 
gelinen veya daha doğrusu gelinmeyen noktadan kaynaklandığını, hastalıkla 
ilgili bugünü ve yarını için gerekli bilimsel hiçbir verinin olmaması üzüntü-
mün daha da artmasına neden olduğunu vurguladıktan sonra, neler yapılmalı 
noktasında ise; Öncelikle eksik olanın epidemiyolojik çalışmalar olduğunu… 
Bütün hastalıklarda olduğu gibi KKKA’da da etkili bir mücadele veya ko-
runma için epidemiyolojik çalışmaların esas olduğunu, KKKA hastalığında 
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epidemiyolojik manada 4 farklı ayak olduğunu, bunlardan biri hastalık etkeni 
virus, diğeri hastalığın ölümle de seyrettiği insan, bir diğeri hastalığı taşıyan 
ve bulaşma da en önemli rolü oynayan keneler, dördüncü ve son ayağı ise 
hastalık etkeni virusu taşıyan ancak hastalanmayan memeli, kanatlı hayvan-
lar…

Ayrıca bu 4 ayak üzerinde epidemiyolojik çalışmalarda, çalışma süresinin 
birbirini takip eden en az 3 yıl olması gerektiğini, hastalığın her bir ayağı için 
araştırma takımları kurulması gerektiğini, bunlardan çalışma alanım olan ke-
neler ile ilgili ayağında araştırma takımı kurabileceğimi, ayrıca bütün illerde 
uygulanabilecek model proje “Ankara’da Keneler”i sunabileceğimi söyledim. 

Aynı şekilde projelerin epidemiyolojik ayaklardan biri olan sığırlar ve 
diğer hayvanlarla ilgili olarakta hazırlanması gerektiğini (hayvanların virus 
taşıma oranları, virusun keneler tarafından alınma oranları, hayvanların 
virusla bulaşma riski oranları vb. konuların açıklığa kavuşturulması)…;

Yine hastalığın 3’üncü ayağı insanlarla ilgili özellikle hastalığın yaygın 
görüldüğü bölgelerde hayvanlarda ele alınan benzer konularda epidemiyolo-
jik araştırmalar yapılması gerektiğini; Virusla ilgili olarak ta zaten başlanmış 
yürütülen bir aşı projesinin var olduğunu, ancak bununla ilgili hangi aşamada 
olunduğunu bilemediğim için çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgula-
yıp sözlerimi bitirdim. 

Daha sonra kurum başkanı söylediklerimin doğru olduğunu, üzerinde 
durulması gerektiğini yardımcısından bunları not alması talimatını verdi ve 
toplantı kapandı.. Böylece herhalde bir dahaki bahar aylarına kadar Çoban 
hastalığı Kırım-Kongo da kapandı, 

Netice olarak KKKA’da halen Çoban hastalığı olarak anıldığı yerde ol-
duğumuzu ve sadece KKKA hastalığında değil tüm hastalıklarda ülke çapında 
hastalıkların epidemiyolojik çalışmaları yapılarak haritalandırılması gerekti-
ğini, bu tür bir haritaya sahip olan ülkelerin ise hiçbir hastalığın boyunduruğu 
altında kalmayacağını iddia ediyorum… Saygılarımla…(2012) 
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“Türkiye Mehmet Âkif Ersoy Yılı”nda;

“Veteriner Hekim Mehmet Âkif’i Anmak”
Milli şairimiz, istiklâl savaşı gazimiz, ilk meclis milletvekilimiz, meslektaşı-
mız Mehmet Âkif Ersoy ölümünün 75. yılında ve 2011 Mehmet Âkif Ersoy 
yılı münasebetiyle, 19 Mart 2011 tarihinde Ankara’da Türk Veteriner Hekim-
ler Birliği tarafından tertip edilen bir panelle anıldı. Öncelikle böyle bir etkin-
lik düzenleyen Türk Veteriner Hekimler Birliğine; başta başkan Dr. Mehmet 
Alkan olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve panelde gerçekten kronolojik 
bilgiler çerçevesinde, otobiyografi tadında büyük şairi, büyük vatanseveri, 
meslektaşımızı, meslektaşı gözü ile olağanüstü güzellikle yorumlayan hoca-
mız Prof. Dr. Ferruh DİNÇER’e, İstiklâl Marşımızı bugüne kadar düşünülen-
den çok farklı bakış açısından ve gerçekten çok etkileyici bir şekilde kelime, 
kelime, satır, satır irdeleyerek, sonuçta zaten çok büyük manalar içeren eserin 
bu yönleriyle daha da büyüdüğünü gösterdiği için Ankara Üniversitesi Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah ÇETİN hocama, 
yine ateşli söylemleri ile milli mücadele yıllarındaki Mehmet Âkif’i anlatan 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Dr. Lütfü ŞAHSU-
VAROĞLU’na ve Mehmet Âkif’in edebi ve mesleki kişiliklerinin karşılıklı 
etkileşimi üzerine çok güzel konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Av-
rasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU’na ve 
panel bölümünden sonra gerçek bir müzik şöleni ile Mehmet Âkif şiirlerinden 
bestelenen eserleri seslendiren Şef Veteriner Hekim Dr. Cumhur KOCA’ya ve 
yönetimindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na teşekkür ediyo-
rum.

Panelin güzellikler içinde; coşkulu, heyecanlı ve Mehmet Âkif’e hak et-
tiği değeri veren konuşmacılar cephesinin karşısında tamamlayıcı unsur olan 
dinleyiciler, izleyiciler cephesine bakıldığında; katılımcıların nicel ve nitelik 
bakımından; yani ne üst düzey temsilciler olarak, ne de sayısal iştirak olarak 
Mehmet Âkif Ersoy’a, hem de Mehmet Âkif Ersoy yılı olarak ilan edilen yılda 
hiçte hak etmediği değerin verilmiş olduğunu, üzüntüyle ifade etmek isterim.

Panel Ankara’da hem de Cumartesi yani bir tatil günü ve de sadece yarım 
günü kapsamasına rağmen, kendisi bir kuva-yi milliyeci olan (Düşman sesi 
duymak istemezsen, kardeş sesidir, uyan bu sesten; kalkınca görür ki akşam 
olmuş, vaktiyle uyanmayan bu sesten…) kendisi bir istiklâl savaşı kahramanı 
olan, kendisi bir milli şair olan, kendisi bir ilk meclis milletvekili olan ve 
kendisi bir veteriner hekim olan Mehmet Âkif; 550 kişilik TBMM’den mes-
lektaşımız aktif 2 ve aktif olmayan 1 sayın milletvekili ile, onlarca bakanlık-
tan sadece 1 bakanlığa mensup sadece 1 genel müdür yardımcısı ile, 19 aktif 
Veteriner Fakültesi dekanından sadece 3 dekanla, yüzlerce öğretim üyesinden 
(yalnız Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesinde 100’ün üzerinde) sadece 
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iki elin parmaklarından daha azı ile, binlerce Veteriner Hekimden sadece on-
larcası ile, yüzlerce ulusal medyadan sadece -0- ile katılınarak ve de salonun 
sadece dörtte birlik kısmı doldurularak anılmamalıydı. Vefa göstergesi bu şe-
kilde olmamalıydı. Ahde vefa bu şekilde görüntü vermemeliydi. Ülke sever-
lik, vatanseverlik bu olmamalıydı. Meslektaşlık bu olmamalıydı.

Unutulmamalıdır ki; ülke ve mesleki itibar kazanım derecesi, ülkede ve 
meslekte yetişen değerlere verilen değer ölçüsündedir. Öyleyse; burada ol-
duğu gibi Mehmet Âkif Ersoy ve benzeri sahip olunan birçok değere verilen 
değerlere göre, bugün ülkemizin ve mesleğimizin bulunduğu yer hiç yadır-
ganmamalı!...

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2011)
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2011 Dünya Veteriner Hekimliği Yılında;

“Kayıp Yıl 2011…”
2012’in ilk ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde “2011’de neler olmuş-
tu” diye hafızalar zorlandığında; ülkemizde ve dünyamızda 2011’de hatırla-
mak istediğimiz veya istemediğimiz birçok acı ve tatlı günler yaşandığı aklı-
mıza gelir… Ancak Veteriner (Hekim???) lik açısından 2011 yılının anlam ve 
önemi çok farklıydı, çünkü bugünü yaşayanlar ilk ve son kez görebilecekleri 
mesleki kutlamaları yaşadılar. 

Öyle ki; 2011 yılı Veteriner (Hekim???) liğin okulla tanışmasının (1761 
Lyon,Fransa) 250’inci yılı idi ve buna atfen dünyada 2011 yılı “Dünya Veteri-
ner Hekimliği Yılı” olarak ilan edilmişti… Yine 2011 yılı, meslektaşı olmak-
tan gurur duyduğum ve ilk sivil Veteriner Okulunu birincilikle bitiren; 20 yı-
lını mesleğine adamış, mesleğin her kademesinde çalışmış ve meslek için çok 
yararlı işler de yapmış olan, ancak daha çok yazmış olduğu edebi eserleri ile 
edebiyatçı yönü ile tanınan, meslektaşımız, milli şairimiz, İstiklâl Marşı ya-
zarımız ve de son günlerde yine gündeme gelen paltosuz milletvekilimiz (ve 
bu durumdan da asla şikâyetçi olmayan) Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün 
75’inci yılı, İstiklâl Marşımızın kabulünün 90’ıncı yılı olması münasebetiyle 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2011 yılı Türkiye’de“Mehmet Âkif Ersoy” yılı olarak ilan edilmişti… 

Peki; “bir insanın, bir kamu veya özel kurumun, bir kuruluşun mesleği 
adına belki de ilk ve son kez yaşayabileceği ve kutlayabileceği bu çok özel 
yıl ülkemizde hakkını vererek yaşandı mı?, kutlandı mı? Yani veteriner (he-
kimlik???) likle ilgili bu kadar özellikli 2011 yılını bakanlıklarımız (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı; Sağlık Bakanlığı,), üniversitelerimiz, veteriner fakültelerimiz, kamu-sivil 
toplum meslek örgütlerimiz tam olarak idrak etmişmiy di? Ne gezer!... Yalnız 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mehmet Âkif Ersoy’un 
edebiyatçı yönüyle ilgili yıl içinde düzenledikleri etkinliklerle üzerlerine dü-
şen görevi nispeten yapmışlardır. 

Buna karşılık Direkt veteriner hekim istihdam eden, veteriner hekim 
politikaları üreten(!) üstelik bakanı da veteriner hekim olan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı (Sağlık Bakanlığı’da Veteriner Hekim istihdam ediyor 
amma…, bu bakanlığımızda ki politikalarda genel anlayış veteriner hekimle-
ri görmeme üzerine olduğu için, Veteriner Hekimlik ve dolayısı ile Veteriner 
Hekim olarak “Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili etkinlik beklentisi içinde olmak 
hayalciliktir(!)…), yine veteriner hekim eğitim-öğretimi (!) yapan aktif 19-20 
??? veteriner fakültesi dekanlığı, onlarca kamu ve sivil veteriner meslek örgüt 
yönetimi tarafından yıl içine (2011) yayılmış ve yılın başında planlanarak 
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programlandırılmış ne veteriner hekimlikle, ne Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili 
etkinlik takvimi ve ne de dolayısı ile hatırlarda kalan bir etkinlik vardı. 

Durum böyle iken; yıl içinde yapılan kamuoyu ile paylaşılan bilimsel, 
ya da güncel meslek ve meslektaşımızla ilgili alelacele yapılan etkinlikler ve 
katılımlar ise yeterli miydi?, Kamuoyunda ses getirmiş miydi? Ne yazık ki! 
hayır; çünkü kendi içimizde, camiamızda bile etkinliklere) karşı gereken ilgi 
ve heyecan gösterilmemişti, buna bağlı olarak ulusal görsel ve yazılı medyada 
da sözde etkinliklerin ne cazibesi ve ne de yeri vardı… Bu yüzden kamuoyuna 
mesleğimizin ve meslektaşımız milli şairin veteriner hekim olarak olumlu, 
etkili yansıması da yoktu… Gerçi kamuoyunda mesleğimizin son yıllarda iti-
barı da pek kalmamıştı… Ve maalesef bu itibar her geçen gün daha da azal-
makta… Oysa 2011 yılı mesleğimizin ve meslektaşımızın tanıtılması, kamu-
oyu oluşturulması, bilhassa mesleğimizin iade-i itibarı için ele geçirilmez bir 
fırsat yılı idi… 

2011 Dünya Veteriner Hekimliği yılı ile ilgili olarak sadece kendi cami-
amızın hatırlarında, anılarında kalan Veteriner Hekim Ressamlara ait üç ayrı 
yerde sergi, 1 at yarışı, 1 hatıra pulu; Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili ise benim 
hatırladığım kadar 3 ayrı sempozyum (2’si Ankara’da katılımsız denecek ka-
dar az katılımlı, diğeri de Samsun’da idi katılamadığım için katılım hakkında 
bilgim yok!!!)… Tabii ki, bunlarda etkinliktir ama yeterliliği ve kamuoyu oluş-
turma etkisi tartışılır. 

Öyle ki!!! Görsel ve yazılı medyada; Mehmet Âkif Ersoy’la ile ilgili 
diğer bakanlıklar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı) tara-
fından edebi yönleri hakkında hazırlanmış etkinlikler çerçevesinde, özellikle 
görsel medyada meslektaşımızın hayatı ile ilgili verilen bilgilerde ilk ve orta 
öğretim tahsilinden bahsedildikten sonra edindiği meslek ve mesleki çalışma-
ları verilmeden, sanki hiç veteriner hekimlik yapmamış gibi, kocaman 20 yıl 
tamamen atlanıyor ve Çanakkale ile İstiklâl savaşı yıllarına geçiliyor, yazmış 
olduğu şiirlerinden örnekler veriliyor.

Oysa; Mehmet Âkif Ersoy’un 1873’te başlayan, 1936 yılında sonlanan 
63 yıllık yaşamının 4 yıllık okulla birlikte 24 yılını Baytarlık (Veteriner He-
kim???) mesleğine adamış ilk şiir heyecanını Baytar okul müdürü Mehmet 
Ali Bey’den almış, “Hasta” şiiri ile tıp bilgisini, Safahat’da 6’ıncı Kitap kısmı 
olan ve en önemli yazılarından “Asım” şiirinde ise “…Çünkü bir tecrübe et-
sen senin aklında yatar, bize insan hekiminden daha lazım baytar…” dizeleri 
ile veteriner “hekim???” liğin halk sağlığı bakımından önemini vurgulamıştır. 
Bugünde dünyada gündeme gelen “tek tıp, tek sağlık” ile ilgili ilk dizeler ol-
ması bakımından, mesleğine ne kadar sahip çıktığı ve mesleğini önemsettiği, 
yücelttiği görülür. Buna karşılık bugünkü meslek temsilcileri ise; 2011 Türki-
ye Mehmet Âkif Ersoy yılında 1’i Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından, 
2’si ülkemizdeki 20 veteriner fakültesinden sadece 2’si tarafından (bunlardan; 
1’i dekanlık, diğeri öğrenci topluluğu tarafından), yani tamamı, tamamına 
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koca bir yılda, 365 günde 3 sempozyum düzenlemiş olması herhalde verilebi-
lecek en büyük vefasızlık örneğidir(!)… 

Bununla birlikte iyi yapılan işler yok mu? Var, ama sayıları çok az….
Yapılan iyi çalışmalardan birisi “2011 Dünya veteriner Hekimliği Yılı” na at-
fen Dr. Adnan Serpen tarafından veteriner hekimliğin özellikle halk sağlığı 
bakımından önemi ile birlikte, halk sağlığında rol alan diğer alanlarla ilişki-
lerini irdeleyen ve insan sağlığında da yerinin en üstte olduğunu ve veteriner 
hekimliğin Tek Sağlığa gidişte başlangıç ve esas olduğunu şemalarla belgele-
yen“Veteriner Bilimi ve Veteriner Hekimliği Mesleği” isimli kitapçık;

İkincisi“Mehmet Âkif Ersoy Yılına” ithafen Prof. Dr Ferruh Dinçer tara-
fından yazılan “Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Mehmet Âkif Ersoy 
Dosyası” başlıklı muhteşem kitap. Bu kitap ile Mehmet Âkif Ersoy’un öğ-
rencilikte dahil 24 yıllık veteriner hekimliği ile ilgili önemli yazışmalar ve o 
dönemde yaşamış kişilerin Mehmet Âkif Ersoy’ ile ilgili görüşlerine ait yazılar 
bir araya getirilmiştir. Kitapta arşiv bilgilerinin yorumsuz olarak verildiği ifa-
de ediliyor ama bu bilgilerin ustalıkla sıralanışı ve bazı satır araları bilgilerle 
birleştirilerek verilmesi, buradan Mehmet Âkif Ersoy’un kişiliğinin ve mesle-
ğe olan tutkusunun ne kadar üst düzeyde olduğunu anlamak hiç de zor değil, 
hatta bu konuda yazılmış en iyi kitaplardan olduğunu da iddia edebilirim. 

Üçüncüsü hem dünya veteriner hekimliği yılına ve hem de Türkiye Meh-
met Âkif Ersoy yılına ithafen 2000 yılından itibaren her yıl Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden, Asım’ın neslinden “ülke ve mesleğin 
bugünü, yarını, ya da serbest istedikleri bir konuda” makale yarışmasına dö-
nüştürülerek toplanan yüzlerce makaleden seçilenlerin bir araya getirilmesi 
ile “Düşünenlerin Düşündürdükleri” başlıkla, tarafımdan hazırlanan kitap 
yayımlanmıştır. 

İşte! Mesleğimiz için belki de tekrarı olmayacak olan dünya veteriner 
hekimliği yılında yapamadıklarımız ve yaptıklarımızla 2011… Bu yazı mes-
leğim ve meslektaşımdan 2011 de yapamadıklarımız için özür dilemek ve ile-
ride 2011 yılının sorgulanmasında belge olması amacı ile yazılmıştır. 

Umarım ülkemizde mesleğim ve mesleğimin mihenk taşı meslektaşlarım 
bundan sonraki yıllarda hak ettiği yerlerde olur ve önemli günlerinde hak et-
tiği şekilde kutlamalarla anılır… Ancak bunun; hak edişleri bilen nesiller ve 
bu nesilleri yetiştiren yetişmişlerle olacağı unutulmamalıdır… 

Tüm okuyuculara saygılarımla...(2011)



Basından
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Basında Hakkımda Yayımlanan Makalelerden Örnekler;

• Yılmaz ÖZDİL’den
yozdil@hurriyet.com.tr 
21 Nisan 2009 Hürriyet Gazetesi

“Bu örnekten yola çıkıp kenelleme yaparsak...”
• Ankara’da bu ay...

183 kene ısırması olmuş.
Geçen sene bu ay neymiş?
45 ısırma.

• 4 katına çıkmış!
• 30 senedir keneyle uğraşan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Pa-

razitoloji öğretim üyesi Profesör Zafer Karaer haykırıyor: “Yanlış ilaçla-
ma yapılıyor... Keneleri yiyen arı, kuş, karınca türleri vardır. Kene 
ilaçlarıyla bunları öldürüyoruz. Böylece ne oluyor? Kene artıyor.”

• Yani?
Faydalıyı yok ediyorlar...
Meydan zararlıya kalıyor.

• Hesapta kenelerle savaşıyoruz ama bu savaşın en çok kenelere faydası var.
• Tıpkı Türkiye gibi...
• “İşsizlikle savaşıyoruz” deniyor.

İşsizlik azaldı mı?
Elde avuçta ne varsa sattılar...
Borcumuz azaldı mı?
“Damardan girdik” diyorlar...
Yolsuzluk azaldı mı?

• Mesela Erkenekon...
• “Demokrasi düşmanlarıyla savaşıyoruz” deyip, “zararlı” gördüklerini 

imha ediyorlar... 
Daha demokratik, daha özgür, daha huzurlu bir ülke midir Türkiye?

• Özetle.
Bilinçsiz ilaçlamanın sonucu ortada...
Bilinçli ilaçlamaya dikkat!
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Ali Ekber YILDIRIM’dan 
06 Haziran 2012 Çarşamba 07:45/ Dünya Gazetesi Tarım Dünyasından

“Kenelerle 10 yıl...”
Yazın gelmesiyle kene korkusu başladı. Pek çok ilde kene ısırmasına bağlı çok 
sayıda yurttaş hastanelere koşarken bu yılın ilk ölüm haberleri geldi.

Türkiye’nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açan kenelerle 
tanışmasından bu yana 10 yıl geçti. Tam 10 yıldır kene ısırması sonucu bu 
ülkede insanlar yaşamını yitiriyor. Ölümlerin zirveye ulaştığı 2008-2009 yıl-
larında kene sorunu ülke gündemine girdi ve yoğun tartışmalar yaşandı. Uz-
manlar kenelerle televizyona çıkıp canlı yayında yorumlar yaptı. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı doğaya keklik sürüleri bıraktı. Keklikler kenele-
rin sonunu getirecekti. Sağlık Bakanlığı, ölümler azaldı diye son yıllarda işin 
peşini bıraktı. Yakın zamanda yeniden seferberlik ilan etmek zorunda kaldı. 
Fakat kene ısırığından ölümler sürüyor. Bulunabilen ve akılda kalan en etkili 
çözüm, yurttaşlara her yıl, “pantolonunuzu çorabın içine sokun” nasihatı oldu. 
Keneler çorap, pantolon dinlemiyor, can almaya devam ediyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği, duyarlı davranarak kene konusunu gün-
demde tutuyor. Birliğin oluşturduğu Bilim Kurulu bu konudaki çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu çalışmalar geçen hafta Prof. Dr. Zafer Karaer tarafından bir 
bildiri ile kamuoyuna sunuldu.

Bildiride çok detaylı bilgiler var. En dikkat çekici olanı, yanlış tarım po-
litikasının ve toprakların yanlış kullanımı ve doğanın tahribatı sonucunda ke-
nelerin çoğalıyor olması.

Kene felaketinin nedenleri şöyle sıralanıyor:
“Kenelerin olağanüstü çoğalmasının en önemli nedeni eko-sistem tah-

ribatıdır. Eko-sistemin esası, doğanın kendini koruma adına, kendi iç ve dış 
dinamiklerinin birbirleri ile dengeli ilişkisidir. Keneler de eko-sistemin denge 
unsurlarından biri olup, doğada birtakım canlı ve cansızla ilişki halindedir.

Ama... ülkemizde!!!
1- Bilinçsiz kimyasal (tarım ilaçları) satımı, alımı ve uygulamaları,
2- Bilinçsiz avcılık ve bilinçsiz hayvan katliamı,
3- Bilinçsiz tarla ve konut amacıyla orman alanı tahribi (özellikle yan-

gınlarla..),
4- Bilinçsiz köyden şehre göç (işlenen arazilerin işlenmemesi...),
5- Bilinçsiz şehirden kırsal alana gidiş-gelişler (orman evi, orman turiz-

mi, piknik alanları gibi...)
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6- Bilinçsiz mera hayvancılığının azalması (izlenen hayvancılık politika-
ları, terör gibi çeşitli nedenlerle özellikle koyunculuğun azalması),

7- Bilinçsiz kent ve kırsal alanlarda çarpık yapılaşmalar ve benzeri bilinç-
siz bir takım uygulamalar günümüzde kene felaketinin en önemli nedenleridir.

Kontrolü imkansız küresel ısınma, kontrolü imkansız göç eden veya ha-
reket halinde yaban hayvanları, başıboş sahipsiz hayvanlar, kontrolü ihmal 
edilen evcil hayvan nakilleri, kontrolsüz veya kontrollü insan gezi ve göçleri 
kenelerin yayılmasına neden oluyor.”

Kene sadece köyde, kırsalda yaşayanların sorunu değil. Kentte yaşayan 
ve dağ evi olan varlıklıların, pikniğe giden şehirlinin, bir şekilde yolu kırsal-
dan geçen, doğadaki herkesin sorunu. Bu nedenle keneden korkmadan yaşa-
mak için yapılması gerekenleri herkesin bilmesi ve uygulaması gerekiyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Bilim Kurulu’nun kene için alınmasını 
istediği önlemler şöyle sıralanıyor:

“Tarla, bahçe çalışanları, sağlıkçı, ziraatçı, araştırmacı, çoban, avcı, pik-
nikçi gibi mecburi veya keyfi farklı amaçlarla dolaşanlar: Giysilerde kol ve 
bacakların bilek ve boyun kısmı sıkı, sıkı kapalı olmalı ve giysiler açık renkli 
olmalıdır. Özellikle pantolon paçaları, çorap içine sokularak ve hatta üzerine 
çizme giyilerek dolaşılmalıdır.

Sahadan, araziden, kırsaldan döndükten sonra, vücutta (özellikle kulak 
içi ve çevresi, saç ve çevresi, koltuk altı, bacak araları, diz kapağının arka 
kıvrımları, göbek deliği ve diğer vücut kıvrımlarının arası) el ve aynalar va-
sıtasıyla; çocuklar da ebeveynleri (anne, baba, büyükleri) tarafından mutlak 
surette günlük kene muayeneleri yapılmalıdır. Sahada giyilen giysilerle ev 
içinde dolaşılmamalıdır. Düzenli vücut temizliği (banyo, taranma vs.) ihmal 
edilmemelidir.

Vücutta kan emen bir kene tespit edilmiş ise, en kısa sürede çıkartılma 
işlemi gerçekleştirilmelidir! Bunun için: Çok yakınlarda bir sağlık kuruluşu 
varsa hiç vakit kaybetmeden gidilmeli ve kenenin sağlık elemanları tarafından 
çıkartılması sağlanmalıdır.

Çıkarılacak olan kenenin kusmaması için kan emen kenenin üzerine ilaç 
veya her hangi bir kimyasal veya sabun köpüğü gibi herhangi bir madde dö-
külmemeli, sigara ve benzeri yakıcılarla yakılmamalı.

Kan emmekte olan kenenin elle çıkarılması esnasında, kene ile parmakla-
rın direkt temasını önlemek amacıyla her yerde bulunabilen sadece ve sadece 
bir kağıt, bir bez parçası, ince bir ip ile veya bir pens, ya da bir cımbız ile veya 
eldiven takarak kan emmekte olan kene, kan emme noktasına en yakın yerden 
tutulup, dikkatlice dik olarak yukarı doğru çekilerek çıkarılmalıdır.
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Bu işlem esnasında kenenin halk arasında baş olarak bilinen, ağız organ-
larından bazıları deride kalsa da çok fazla önemli değildir, önemli olan kene-
nin bir an önce kan emmesine son verilmesidir.

Kene çıkarıldıktan sonra kenenin çıkmış olduğu deri kısmına vakit geçir-
meden alkol, kolonya veya tentürdiyot gibi mikrop öldürücüler bol miktarda 
sürülmelidir.

Çıkarılmış olan kene içinde yine alkol, kolonya veya çamaşır suyu bulu-
nan bir şişeye alınmalı ve acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna getirilmelidir.

Kene tutmuş her insan, ister kene çıkarılmamış, ister kene çıkarılmış ol-
sun, her türlü durumda mutlak surette vakit geçirmeden en yakın sağlık kuru-
luşuna gitmelidir.” Özetle, 10 yıldır ölümlere neden olan kenelerden kurtul-
mak için öncelikle tarımı, doğal yaşamı, çevreyi yok eden iki ayaklı keneler-
den kurtulmak gerekiyor. Ne dersiniz?
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Noyan DOGAN’ dan… 
08.07.2009 | Referans Gazetesi | Yorum

“KKKA’ da her bakanlık ayrı telden 
çalıyor, kene can almaya devam ediyor”

İlk olarak 2002’de ortaya çıkan kene vakasından bugüne kadar 140’ın üzerin-
de kişi hayatını kaybetti. Peki, çözümü yok mu? Var ama asıl sorun konunun 
tarafları arasında diyalog eksikliğinin bulunması ve her kesimin kendi çözü-
münü üretmeye çalışması.

Gündemdeki konular farklı. Ama gündemde olmayıp da bir o kadar da 
önemli bir başka konu daha var. Türkiye’nin gerçeği. Hem de acı gerçeği: 
Kene vakaları. Bir başka adıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. 

Eminim içinizden, “Bu da nereden çıktı şimdi, başka konu mu bulamadın 
yazacak” diye geçiriyorsunuzdur. Rakamlara bakınca -ki, sizlerle de paylaşa-
cağım- olayın ne kadar vahim ve önemli olduğunu anlayacaksınız. Hani derler 
ya, “bir şeyler yapmalı”... İşte kene vakaları da aynen öyle.

Şimdi rakamlara bakalım. 2002-2003 yıllarında kene vakası sayısı 150 
iken, ölüm sayısı 6 olmuş. 2004’te vaka sayısı 249’a çıkmış, 13 kişi hayatını 
kaybetmiş. 2005 yılında ise 266 vaka görülmüş, ölüm oranı 13 olmuş. 2007 ve 
2008 yıllarında vaka sayısında ciddi artışlar yaşanmış. 2007’de 717, 2008’de 
315 vaka görülmüş, ölüm sayısı ise 2007’de 33, 2008’de 135 olmuş. 2009 
yılının ilk beş aylık döneminde de 5 kişi hayatını kaybetmiş.

Uzun lafın kısası ilk olarak 2002 yılında ortaya çıkan kene vakası her 
geçen yıl artış göstermiş. Bugüne kadar 100 köyde toplam 2315 hastalık gö-
rülmüş ve 140’ın üzerinde kişi de hayatını kaybetmiş.

Rakamlar çarpıcı değil mi? Hiç de öyle yabana atılacak, göz ardı edilecek 
gibi değil.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer Karaer, bu 
konuda uzman bir isim. 

Vaka sayısı artıyor
Zafer Karaer, kene olaylarına doğru noktadan bakılmadığından şikâyet 

ediyor. Karaer, geçen yılın temmuz ayında, bu yıl için kene vakalarının artaca-
ğı tespitini yapmış. “Gerçekten de bu sene baktığımızda kene vakası sayısında 
katlamalı bir artış var” diyor, Karaer ve “Kene tutan insan sayısı olarak 2008 
yılının nisan ayında 40 civarında olduğu halde, 2009 yılının nisan ayında bu 
sayının 185’ler civarına ulaştığı görülüyor. Demek ki, biz olayı doğru nokta-
larda ele alıp, doğru şekilde olayın üzerine gidemiyoruz” şeklinde konuşuyor.
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Zafer Karaer’e göre kene konusunu uzun yıllar tartışmaya devam ede-
ceğiz. Çünkü çözüm ile ilişkili olarak yapılanların daha çok çözümsüzlüğe 
neden olduğunu savunuyor Karaer ve konuyla ilgili sorumlu bakanlıklar ara-
sında diyalog eksikliğine dikkat çekiyor.

Bu bakanlıklar da Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı. Karaer, bu bakanlıklar arasında diyalog eksikliği, koordinasyon-
suzluk olduğunun altını çiziyor ve şöyle devam ediyor:

Her kafadan ayrı ses çıkıyor
“Burada bizim yapabileceğimiz en kolay şey, bir kere bir araya gelmeyi 

bileceğiz. Bütün bakanlıklar olsun, dekanlıklar olsun, özellikle bir de beledi-
yeler var. Yani kentsel alanda bu işlerle ilgili girişimlerde bulunan belediyeler 
var. Bunların hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde, genel olarak kendi başla-
rına iş yapıyorlar. Bir plan dahilinde yapılan bir iş yok.”

Zafer Karaer’e çözümün ne olduğunu da soruyorum. “Bilimden geçiyor. 
Bilimsel çalışmalar yapılmalı” diyerek başlıyor anlatmaya ve tüm kesimlerin 
bir araya gelmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ardından da yapılması gerekenle-
ri sıralıyor: “Bir kere Türkiye’de kene faunasını kimse bilmiyor. Yani, Türki-
ye’de hangi kene türleri var, ne zaman ortaya çıkıyor, ne zaman kayboluyor, ne 
gibi mevsimsel aktiviteleri var. Bunlar bilinmiyor. Mesela, dünyada 890 tane 
kene türü var. Türkiye’de bunların 30 tanesi bulunuyor. Bu hastalığı taşıyan 
tek tür bir kene tespit edilmiş. Ancak dünyada tespit edilen 7 tane daha tür var. 
Burada Türkiye’de bunlardan 3-4 tanesi var. Yani yeterli kene araştırmamız 
yok. Bugüne kadar Türkiye’de 30 tane kene çalışması yapılmıştır. Bunun yüz-
de 90’ı İç Anadolu Bölgesi’nde. Yani Ankara’da yapılmış. Kars’takini, Edir-
ne’dekini bilmiyoruz. Benim demek istediğim bilimsel çalışmalar yapmak 
gerekmektedir. Burada hastalık taşıyan kenelerin bölgesel tespiti, Türkiye’de 
hastalıklara karşı aşı çalışmaları yani bunların hepsi yapılması gereklidir.”

Görünen o ki, kene konusunda kelimenin tam anlamıyla bir keşmekeşlik 
yaşanıyor. Herkes kendine göre çözüm bulmaya ve mücadele etmeye çalışı-
yor. Ama her kafadan bir ses çıktığı ve ortak bir hareket olmadığı için bugüne 
kadar 140’ın üzerinde insan hayatını kaybetti.

İşin kötüsü, uzmanların da söylediği gibi biz bundan sonra da bu kene 
vakasını konuşacağız. Yine anladığım kadarıyla biz bundan sonra da kenenin 
neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına çok can vereceğiz. 

(KB)
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Basında Yayımlanan Söyleşilerden Örnekler;

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Bülteni Muhabiri Murat Har-
manla (Ekim 2009) Söyleşi 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Protozooloji ve Entomoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. K. Zafer KARAER ile hayatı, mesleği, KKKA hastalığı 
ve güncel konular üzerine konuştuk. Geçtiğimiz sene (2008) “Penceremden 
Üniversite Gerçekleri ve Ülkem” adlı kitabını çıkaran ve kitabının ilk baskı-
sından elde ettiği geliri Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde okuyan 
başarılı öğrencilere vereceğini taahhüt eden Prof. Dr. K. Zafer KARAER kita-
bında üniversiteler, veteriner hekimlik ve sosyal içerikli makalelerden, keneye 
ve de Kırım-Konga’ya birçok konuyu yazdı.

M. Harman: Sizin öğrenciniz olmam nedeniylede bildiğim bir gerçek var ki; 
mesleğinizi, hocalığınızı, bilim adamlığınızı hiç yorulmadan, usanmadan 
yazarak, konuşarak, araştırarak, yeni fikirler üreterek kısacası büyük bir 
aşkla yapıyorsunuz. Bu mesleğe sahip olmaktan, şu anki durum ve konu-
munuzdan mutlu musunuz?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Böyle bir değerlendirme yaptığınız için çok te-
şekkür ederim. Bu meslekte 1969’dan 2009’a 40 senelik bir mazim var ve bu 
40 senelik geçmişimi değerlendirdiğimde Veteriner Hekim bir öğretim üye-
si olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu meslek insanı öğretirken öğrenmek, 
yeni bilgiler edinmek, gelişmeleri takip etmek mecburiyetinde bırakıyor ve 
bu mecburiyet çok güzel bir durum. Bu mesleğin sürekli öğrenmeye açık bir 
yanı var. Okumanın sonu yoktur derler ya bunun gibi öğrenmenin de sonu 
yoktur. Bundan dolayı beyin sürekli aktif ve faal bir durumda olduğundan 
algılama, değerlendirme ve olaylara objektif olarak bakabilme kabiliyetimi de 
en üst seviyede tutuyor. Okumak, öğrenmek, öğretmek, beynin sürekli aktif 
olması, algılama tüm bunlar insana yeni birçok vasıf kazandırıyor. Doğru ve 
tarafsız değerlendirme bu vasıfların en başında geliyor. İnsanı ve çevreyi anla-
yabilmek açısından da öğretim üyeliği güzel bir meslek. Veteriner Hekim bir 
öğretim üyesi olmanın getirdiği çok daha fazla tabi ki. Çünkü canlılar alemini 
araştırmak, öğrenmek, gerçek yaşam düzenlerini gözlemlemek ve bu aleme 
hakim olmak oldukça pozitif bir durum. Canlılar alemindeki olayları açık-
lamak örneğin bir metamorfoz olayı örneğin bir kurtçuktan bir sineğin oluş-
masını açıklayabilmek, bu oluşumdaki tüm hadiseleri kademe kademe ince-
lemek, tetkik etmek ve değerlendirmek, bunları mantıkla, akılla, bilimle izah 
etmeye çalışmak insana olaylara gerçek, tarafsız ve objektif olarak bakabilme 
yetisini kazandırıyor. Belki bunlar birçok insan için bir şeyi ifade etmez ama 
unutulmamalıdır ki hayatta budur. Bir insanın insan olabilmesi için düşünebil-
mesi, öğrenmesi, objektif olarak değerlendirebilmesi gerekir. Bu nedenlerden 
dolayı hem Veteriner Hekim olmaktan hem de öğretim üyesi olmaktan mutlu 
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ve memnunum. Veteriner Hekimlik bu yetileri kazandıran nadir mesleklerden 
biridir ve çok önemli bir meslektir.

M. Harman: Üniversiteye başlamadan önce Veteriner Hekim mi olmak is-
tiyordunuz?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Gerçeği söylemek gerekirse 1969 yılında Vete-
riner Hekimlik nedir bilmiyordum, bu meslek hakkında hiçbir bilgiye sahip 
değildim. O yıllarda bakanlık tarafından Veteriner Hekimliği öğrencilerine 
burs veriliyordu ve benim bu mesleği tercih etmemde en büyük neden de bu 
olmuştu. Yoksa bilinçli olarak ben Veteriner Hekim olacağım gibi bir hedefle 
bu üniversiteyi tercih etmemiştim. O günle bu günü karşılaştırıyorum da o 
zamanlar bu meslek o kadar değerliymiş ki bakanlık öğrencisini burslu oku-
tuyormuş. Bugün öğrencilerine burs verilmiyorsa, mezunları işsiz kalıyorsa 
bu mesleğin geldiği nokta iyi değildir. Bunu düşünmek gerekiyor! Bu şekilde 
Fakülteye girdikten sonra mesleğimi çok sevdim. Mezun olduktan sonra 2 
yıl Şanlıurfa’da Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptım. Eskiden 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü vardı ve bu mesleğin teşkilatlanmasında çok 
önemli bence. Bunların sık sık dile getirilmesi gerekiyor. 1982’deki yapılan 
değişiklik ve reorganizasyon altında ne yazık ki re-dejenerasyon yapıldı. O 
zamanlar Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nün tüm il ve ilçelerde teşkilatları 
vardı ve en gelişmiş, en donanımlı şekilde çalışırdı. 1982’de yapılan değişik-
likler bu süreci tam tersine çevirmiştir. Bunu vurgulamakta özellikle yarar 
görüyorum. 1982’de yapılan bu yanlış düzenlemeler, Veteriner Hekimliğinin 
öneminin azalmasının ve bugünkü durumumuzun başlangıç noktasıdır. Yapı-
lan birleşme ile mesleğimiz ileri değil geriye gitmiştir ve günümüzdeki durum 
ortadadır. Bugün üniversite tercihlerinde Veteriner Hekimliğinin puanı ya da 
yüzdelik dilimi durumumuzu ortaya koyuyor. Ben üniversite puanımla rahat-
ça bir tıp fakültesine de girebiliyordum. Varın gerisini siz düşünün.

M. Harman: Mesleğinizde geçirdiğiniz hu 40 yıllık süreye baktığınızda sizi 
isyan ettiren bir olay ya da olaylar oldu mu?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Bunlar o kadar çok ki nereden başlasam hangisini 
anlatsam bilmiyorum. 167 yıllık bir tarihe sahip olan bu mesleğin 40 yılık kıs-
mını tanıyorum ve beni her gün isyan ettiren en büyük şey 167 yıllık geçmişi 
olan bu meslek bugün neden bu halde! Bu tüm meslektaşlarımızın düşünme-
si gereken bir husustur. Her şeyin yükselmesi gerekirken tabiri caizse neden 
mesleğimiz ayaklar altında, neden mezun olan meslektaşlarımız işsiz kalıyor, 
neden diplomasını kiralayanlar var, neden çok düşük ücretlerle çalışanlar var? 
Bunlar üzerine gidilmesi gereken ve tüm ayrıntılarıyla düşünülmesi gereken 
mevzular. Bunlar beni her gün isyan ettiriyor. Beni isyan ettiren bir diğer ko-
nuda devletin oluşturduğu hiçbir ulusal politikada söz sahibi olamayışımız. 
Biz en köklü Veteriner Fakültesiyiz fakat hiçbir projede söz sahibi değiliz. 
Bizlerin birikimi mi yok. Değişik konularda çalışan o kadar çok değerli mes-
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lektaşımız var ki. Ama ne yazık ki sağlık, hayvancılık, gıda, tarım hiçbir po-
litikada yokuz. Kimse seni dinlemiyor! Niye dinlemiyor? İtibar görmüyorsun 
ya da yeterliliğin tartışılıyor! Bu gerçekten insanı isyan ettiriyor.

M. Harman: KKKA hastalığı popüler olup insan sağlığım tehdit etmeye baş-
ladığından beri öğrencileriniz, basın mensupları, çevrenizdekiler kısacası 
tüm insanlar bu hastalık ve kenelerle ilgili beş aşağı beş yukarı aynı şeyleri 
sordular ve sizde gelişmeler ışığında aynı şeyleri söylediniz. Bunları sürekli 
tekrar etmekten yorulduğunuz oldu mu?
Prof, Dr. Zafer KARAER: Şöyle bir laf var; “Anlayana sivrisinek saz, anla-
mayana davul zurna az”. Ben görevimi, üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. 
Fakat ısrarcı olmakta, tekrar etmekte yarar olduğunu düşünüyorum, Mevla-
na’nın bir sözü var “Anlatırsınız anlatmasına ama karşınızdakinin anladığı 
kadarını anlatmış olursunuz”. Ama ben insanların o anladığı kadarlık kısmını 
daha da fazlalaştırmak için gayret ediyor, sürekli anlatıyor, her platformda 
sesimi duyurmaya çalışıyorum ve çalışacağımda. Ben bunu KKKA’da fark 
ettim. Örneğin KKKA için kullanılan kimyasalların yetkisi olsun olmasın her-
kes tarafından bilinçsiz bir şekilde satıldığını, bunun yanlış olduğunu her yer-
de vurguladım, söyledim, yazdım. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir 
gelişme oldu ve bu tarz ilaçlar izinsiz satılamayacak artık. Amaca ulaşabilmek 
için defalarca kez anlatmak gerekiyorsa, karşımızdaki insanların anlayabilme-
si için milyonlarca kez tekrar etmek gerekiyorsa bunu yapmamız gerekiyor. 
Bunları ısrarla yapalım ki anlaşılan kısımlar daha da artsın ve amaca ulaşıla-
bilsin.

M. Harman: KKKA hastalığı hakkında hiç söylemediğiniz, kaleme almadı-
ğınız farklı cümleler varsa bizimle paylaşabilir mi siniz?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Ben her anlamda paylaşımcılığın düstur edilme-
sinden yanayım, ki bir çok problem bu noktada şekilleniyor. İnsanlar paylaş-
mıyorlar, anlatmıyorlar. Ben uzmanlığım ve konumum dahilinde ülkemin ve 
çevremdekilerin bilmesi gereken her noktayı, her ayrıntıyı paylaştım. Anlat-
madığım ya da paylaşmadığım hiçbir şey yok diyebilirim. Örneğin daha dün 
Anadolu Ajansına bir demeç verdim. sprey olarak kullanılan sinek kovucular-
la alakalı. Bunları sizin aracılığınızla da tekrar etmekte, yeniden söylemekte 
yarar görüyorum. Bu sprey olarak kullanılan sinek kovucular deri yoluyla, 
solunum yoluyla insan ve hayvan vücuduna girerek geri dönüşü olmayan bir-
çok probleme yol açıyor. Keza çevreye verdiği zarar çok büyük. Ayrıca kene-
ler için kullanılan ilaçlarda da keneler bu bilinçsizce kullanılan ilaçlara karşı 
direnç geliştiriyor, güçleniyor. Açıkçası bu kimyasalların kullanılmaması ter-
cihimdir. Eğer kullanılacaksa da uluorta satılmamalı, gelişigüzel zamanlarda 
bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalı. Ülke gerçekleri de göz önünde tutulmalı. 
Örneğin ben kontrollü yaşam alanlarında bahsediyorum. Bu haşerelere karşı 
korunmada çok önemli bir konu. Ben izole bir yaşamdan da bahsetmiyorum 
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yanlış anlaşılmasın. Kontrollü bir yaşam alanından bahsediyorum ki bu me-
deniyet seviyesi yüksek olan ülkelerde olması gereken bir durumdur. Medeni-
yet bir ülkede ne kadar ileriyse o derece kontrol vardır. Gerek insanlarda oto 
kontrol gelişmiştir gerekse genel anlamda her konu kontrollüdür. Bilinçsiz ve 
gelişigüzel hiçbir şey olmaz. Bu güne kadar bu kimyasallara harcanan parayla 
bu ülkeye Çin şeddi yapılırdı! Biz ne kadar kontrolsüz, ne kadar gelişigüzel 
bir yaşam tarzını benimsersek kene değil tüm zararlılara karşı karşıya gelme-
miz kaçınılmazdır.

M. Harman: İlaçların ve kimyasalların kullanılmasına net olarak karşı mı-
sınız?’
Prof. Dr. Zafer KARAER: Ben ilaçların, kimyasalların kullanılmasına kesin 
olarak karşı değilim elbette fakat bilinçsiz, zamansız ve gelişigüzel kullanımı-
na karşıyım. Ne yazık ki ülkemizde yıllardır ilaç ve kimyasallar bilinçsizce, 
gelişigüzel, savurgan bir şekilde kullanılıyor. Her şeyin kuralı nasılsa öyle 
yapılmalı. Bir ilaç hangi dozlarda, hangi zaman aralıklarında kullanılması ge-
rekiyorsa öyle kullanılmalı. Bunun dışındaki her türlü kuralsız ve gelişigüzel 
ilaç kullanımına net olarak karşıyım.

M. Harman: Devletin KKKA için aldığı tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Bu soru devlet KKKA için tedbir alıyor mu? 
diye olmalıydı bence. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ne 
yapıyor acaba? Bir kere yapılması gerekeni yapmıyorlar. Bu kuruluşlar bir 
araya gelip tartışıp, konuşup, çözüm üretmeli ve bu üretilen çözümü de uygu-
lamalıdırlar. Ancak bir araya geldikleri bile söylenemez. Hepsi kendi başına 
buyruk politikalar üretmeye çalışıyorlar. Birisi çiftçiye hayvan dağıtıyor, di-
ğeri de ilaç dağıtıyor. Ben işte bundan yakınıyorum, benim feryadım bunun 
için. Her platformda bir şeyleri anlatmak için çalışıyorum. Ama ne kadarı an-
laşılıyor bilemiyorum. Yapılan bir iş akla, mantığa, bilimselliğe uygun olmalı. 
2008’de 20 trilyon TL ilaç dağıtılmış. Ben 2009’da kene enfestasyonu daha 
da artacak dedim ve ne yazık ki arttı. Niye arttı? Az öncede dediğim gibi 
kullanılan ilaçlar bilinçsizce kullanıldı. Böyle gelişigüzel yapılan işten hiçbir 
sonuç alınamaz. İlaç kullanılıyor, ilacı hayvan alıyor, etine ve sütüne, çevreye 
geçiyor, ekosisteme yayılıyor. Tüm çevre, tüm düzen etkileniyor. Keneler için 
kullanılan ilaçlar keneden önce hayvanları, insanları, çevreyi etkiliyor. En son 
kullanılan ilaçtan ne kalırsa keneye o kalıyor. Varın gerisini siz düşünün. Bele-
diyeler haşereler için ilaçlama yapıyorlar. Havaya savurup gidiyorlar. Sadece 
sinek mi, sadece kene mi var? Arısı, kuşu, kedisi, köpeği, ağacı, havası, insanı 
her şey etkileniyor. Bu noktada ekosistemin dengesinde, besin zincirinde kop-
malar yaşanıyor. Kopma olan yerde de bir anda çoğalıveren canlılar oluveri-
yor. Akıllı olmak gerekiyor. Bunun yolu da bilimsellikten geçiyor. Gelelim 
kenelerle mücadelede neler yapılmalı? Öncelikle tüm Türkiye genelinde, 81 
ilde bulunan kene popülasyonu, mevsimsel aktiviteleri belirlenmelidir. Kene 
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kışın nerede, yazın nerede bulunuyor saptanmalıdır. Keneler bir yılda en faz-
la 20-25 gün canlı üzerinde bulunurlar, kan emerler. Geriye kalan 340 günü 
kene ya yumurtlamak için, ya kabuk değiştirmek için, ya da kışı geçirmek için 
yerdedir, topraktadır, taştadır. Bu 340 gün unutuluyor, 20-25 günlük dönemle 
uğraşılıyor. Bu kenenin canlı üzerinde olduğu bu 20-25 günlük dönemin za-
manını tespit etmeden, belirlemeden tahmini bir zamanda, rastgele bir şekilde 
hayvanlar ilaçlanıyor. Acaba hayvanın üstünde kene var mı yok mu net olarak 
bilinmeden yapılıyor. Böyle yapılan işten sonuç alınır mı? Tabi ki alınmaz 
aksine kene daha da güçlenir, yapılan ilaca karşı direnç kazanır. Zaten sonuç 
ortadadır. Oysa mücadele kenenin yerde kaldığı, korumasız, hareketsiz oldu-
ğu 240 günlük dönemde yapılmalıdır. Ancak böyle sonuç alınabilir.

M. Harman: Kuş Gribi’nde çok sayıda kanatlının itlaf edilmesinin KKKA 
hastalığının artmasında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Prof. Dr. Zafer KARAER: Bu soru çok sık soruluyor ama bu tavuk itlafının 
KKKA hastalığının çıkmasında bir etkisinin olup olmadığını anlamak için ön-
celikle kene popülasyonu ile ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. Keneye ait bil-
giler sadece belirli yerlerle sınırlı ki bunlarda tartışılır. Peki diğer bölgelerde 
ne oluyor? Sadece Ankara ve çevresinde ki bir iki ilde çalışma yapılarak hiçbir 
şey elde edilemez ki, bu çalışmalar bile net bir şekilde yapılmamıştır. Ne yazık 
ki 2002’den beri hiçbir net çalışma yapılmamıştır. Bu gerçekten üzücüdür. 
Bilimsellikten uzak, gayri ciddi, günü kurtaran çalışmalarla her şeyin çözüle-
ceğini düşünen politikalar başarısızlığa mahkumdur. Altını çizerek söylemek 
istediğim bir cümle var; yetiştiricilik konusunda köylüyü ve çiftçiyi birbirin-
den ayırt etmek gerekiyor. Çiftçiyi köylülükten kurtarmak gerekiyor. Köylü 
nedir? Geleneğine, örfüne, ananesine bağlı ailesinden, bulunduğu ortamdan 
uzaklaşmayan, ne gördüyse onu yapan, gelişmelere çok fazla açık olmayan 
insanlardır. Ama çiftçi dediğin zaman durmak gerekiyor. Çiftçi tarım ve hay-
vancılıkta; gelişmelere, teknolojiye, yenilenen tekniklere açık olan, bunları 
öğrenen, uygulayan insandır. Köylüyü ve çiftçiyi birbirinden ayırt etmek ge-
rekiyor. Ülkemizde ne yazık ki bu ayrım yapılamıyor. Bu ayrım yapılamadı-
ğından tarım ve hayvancılığımızın durumu ortadadır. Her köylü çiftçi değildir. 
Çiftçi kendini köylülükten kurtarmalıdır. Ben burada köylüyü kötülüyor ya da 
aşağılıyor değilim. Atatürk’ün dediği gibi “köylü milletin efendisidir”. Köy-
lü olmasa örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, bizi biz yapan kül-
türümüz de olmaz. Demek istediğim çiftçi köylü değildir. Çiftçi yeniliklere, 
teknolojiye, yeni uygulama tekniklerine açık olmalı bunları yaptığı işlerde uy-
gulamalıdır. Devletimiz de politikalarını bu yönde geliştirmeli, çiftçiye kös-
tek değil destek olmalıdır. Çiftçi olmazsa üretim de olmaz. Üretimi olmayan 
bir ülke ise yok olmaya, muhtaç olmaya, fakirleşmeye mahkumdur. Çiftçiyi 
köylülükten kurtarmanın yolu onlara çok önemli insanlar olduklarını, her tür-
lü imkan ve teknikten yararlanması gerektiğini öğretmek gerekiyor. Orda bir 
köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür deyip orada yaşayan insanlarımızı 
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unutmamamız gerekiyor. Köylerde yaşayan insanlarımızı insan gibi yaşatma-
mız gerekiyor. Türkiye’nin acil hedefi bu olmalıdır. Atatürk “Köylü milletin 
efendisidir” derken neler yapmış dikkat etmemiz, her yaptığı işte bizlere ör-
nek olduğu gibi bu konuda da onu örnek almamız gerekiyor. Atamız bu sözü 
söylerken yollar yapmış, Atatürk Orman Çiftliğini kurmuş, fabrikalar kurmuş, 
köylüyü çiftçi olmaya yöneltmiş, yaptıklarıyla üretime tam destek olmuştur. 
Bence Türkiye’nin en büyük problemi budur. Köylerdeki nüfusun azalıp, şe-
hir nüfusunun arttığı gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Köyden şehre bin bir zorluk-
la göç edenler köylülükten kurtulmuş mudur? Hayır aksine varoşlarda, daha 
kötü, daha zor hayat şartlarında yaşamaya çalışmaktadır. Burada köylüyü çift-
çi yapmak ve yönlendirme konusunda en büyük görevlerden biride Veteriner 
Hekimlere düşmektedir. Köylerde yaşayan insanlarımızla iç içe yaşayan mes-
lektaşlarımız onlara çiftçi olmak, üretken olmak konusunda önderlik yapmalı, 
anlatmalıdır. Köylüye destek olmak adı altında devletimiz bir çok şey yapıyor. 
Örneğin 100 tane hayvan alıyor ama bunların yarısı deforme çıkıyor. Bu bir 
gerçektir. Bu hayvanları verdikleri insanlar yetiştiricilik konusunda donanımlı 
mı, değil mi sormuyor. Önce eğitim, alt yapı ondan sonra girişimde bulunmak 
gerekiyor. Köylüyü milletin efendisi yapmak buradan geçiyor. Atatürk böyle 
yapmıştır. Köylüyü üretime teşvik etmiş, alt yapıyı hazırlamış, onları çiftçi 
olmaya, üretici olmaya yöneltmiştir. Ama bizler Atamızın yaptıklarının üstüne 
tuğla koyacağımıza, onun yaptıklarını yıkıyor, yakıyor, parçalıyoruz. Unutul-
masın ki “üretmeden tükenenler tükenirler”.
Sohbetimizin sonuna gelirken, bu acı bir gerçek ama az okuyan bir toplum 
olmamıza rağmen hazırlamış olduğunuz bu derginin çıkarılması büyük bir 
başarıdır. AVHO’nun bu dergiyi düzenli olarak yayınlamasını takdire şayan 
buluyorum. Çünkü ben yazılı olanlara, basılı olanlara çok değer veriyorum. 
Cümlelerin söylemden daha çok yazılı olması bana daha değerli gelmiştir. 
Konuşmamın sonuna gelirken bahsetmek istediğim son bir konu var. Ben bu 
yaptığım işi daha önceki yıllarda da yaptım ama artık öğrencilerime ödüllü 
kompozisyon yarışması düzenliyorum. Kompozisyonun konusu ise “Bulun-
duğunuz noktadan Türkiye’ye ve geleceğe bakışınız nedir?”. Bu konu hep 
sabit kalacak. Bir gün öğrencilerimden birisi “Hocam neden bize kompozis-
yon yazdırıyorsunuz?” diye sordu. Bende ona cevaben “Öncelikle düşünen 
insanlar olmanızı istiyorum. Türkiye ile ilgili bir fikriniz, düşünceniz olsun 
diye, okuyan, düşünen ve yazan insanlar olmanız için bunu yapıyorum. de-
dim. Düşünmek inşanı insan yapan en büyük erdem ve en büyük araçtır. 
Benimle sohbet ettiğiniz, beni derginize konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tüm meslektaşlarıma sonsuz sevgi ye 
saygılarımla.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer 
Karaer, kene konusunda Belde Gazetesi Köşe Yazarı ve Konya Televizyonu 
Program yapımcısı Dursun Erkılıç’a açıklamalarda bulundu;

‘Kenelerin de yaşama hakkı var!’ diyen Prof.Dr. Zafer Karaer
Kene ile ilgili bilinen, bilinmeyen her konuyu anlattı…
Kırım Kongo’nun adı ‘Çoban Hastalığı’ idi

ANKARA- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Zafer Karaer, “Keneler de yaratılmış canlılardır. Onların da yaşamaya hakkı 
vardır” dedi.
Haber Müdürümüz Dursun Erkılıç’ın Konya TV için hazırlayıp sunduğu An-
kara’nın Zirvesi programına konuk olan Karaer, “Son yıllarda nerden çıktı ve 
başımıza bela oldu bu kene?” sorusu üzerine, bela kelimesinin uygun olmadı-
ğını belirterek şöyle konuştu:
“Bütün canlılar dünyada yaşamak için yaratılmıştır. Keneler de bundan bir 
tanesi. Bu on senelik bir vaka değil. Bunu tespitte çok yanılgıya düşüyoruz. 
Yani hastalığın tespiti veya teşhisiyle ilgili, yani kenenin naklettiği bu kırım 
Kongo hastalığının teşhisinde ilk atılan adım 2002. Ama ondan önce de has-
talık var idi diye iddia ediyorum. Keneyi yıllardır tanıyorum, yani otuz, otuz 
beş yıldır keneyle ilgili çalışıyorum.”

D.E.- Kırım –kongo hastalığı Türkiye’ye 2002’de mi girdi, yoksa daha önce-
den vardı da bizmi bilmiyorduk hocam?
Z.K.- Şöyle, son bir yazı yazdım. Çoban hastalığından kırım kongoya diye. 
Çoban hastalığı, antrax, şarbon diye de bilinen, Türkiye’de yaygın olarak gö-
rülen, hayvanlardan insanlara bulaşan, kırım-kongoda olduğu gibi kanamalar-
la seyreden bir hastalıktır. Bu noktada, biz yıllardır çoban hastalığıyla kırım 
kongoyu karıştırmışız diye düşünüyorum. Yani kırım kongoya gelinceye ka-
dar, 2002’ye kadar biz bunu çoban hastalığı olarak değerlendirmişiz. Bugüne 
kadar bununla ilgili bir açıklama da yapmadım ama
D.E.- Bunu ilk kez Konya TV’de mi açıklıyorsunuz?
Z.K.- Evet, ilk açıklamam. Yani biz nasıl olsa çoban hastalığı, çobanlar has-
talanıyor, onun için üzerinde pek durmaya gerek yok gibi bir anlayışla yıllar-
dır karşılamışız. Ancak yıllardır var olduğuna inandığım bu hastalık teşhis 
edilmeyi beklemiştir. Hatta İbn-i Sina meşhur tıp kitabında X. Yüzyılda bu 
coğrafyada kanamalı benzer öldürücü hastalıktan bahsetmiştir. Dolayısıyla 
2002 yılında bu hastalığa benzer belirtilerle bir sağlık mensubu hastalanınca 
üzerinde durulmuş ve teşhisiyle ilgili yurt dışına materyal gönderilmiş, kan 
gönderilmiş 2002 yılında, hastalığın kırım Kongo kanamalı hastalığı olduğu 
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saptanmış. Hasbel kader sağlık alanında çalışan kişi hastalanmasaydı, bugün 
biz hala çoban hastalığı olarak geçiştirecektik diye düşünüyorum.
D.E.- Çoban hastalığı olarak bizim literatüre geçmiş olması da ilginç.
Z.K.- İlginç tabi. Şimdi çoban sayısı azaldı ama kırsala giden herkes de bu 
hastalıkla karşılaşma ihtimali var.
D.E.- Ortada potansiyel bir tehdit unsuru var.
Z.K.- Tabi. Yani eskiden çobanların ulaştığı yere ne şekilde gidersek gidelim; 
vazife için, gezmeye ya da spor yapmaya, çoban hastalığına çoban olmayan 
kişilerde de yakalanma riski vardır. 
D.E.- Ben de oraya geliyordum. Özellikle piknik, bağ bahçe işlerinde çalı-
şanlar için, pantolonu çorabın içine koymak dışında ne gibi önlemler almak 
lazım?
Z.K.- Bence paçaları çorabın içerisine sokmak güzel bir yöntem. Arazide çiz-
me giymek, beyaz giysilerle dolaşmak gerekir. Araştırma icabı, piknik yapma 
amacıyla veya veteriner hekim ya da ziraatçı olarak görevli araziye çıkıldığın-
da, yani ister keyfi ister mecburi olsun araziye çıkıyorsanız, alınacak önlemle-
rin başında paçaları çorabın içerisine sokmaktır.

KENE GİYSİSİ
D.E.- Özellikle Yozgat, Çorum, Sivas, Tokat gibi bu tür vakaların çok gö-
rüldüğü bölgelerde kırsala çıktığımız zaman paçaları çorabın içine alacağız. 
Kene, çok görülebilen bir şey de değil, küçük bir yaratık. Ama maalesef so-
nucu çok vahim olan olaylara da yol açıyor. Bu bir önlem, ancak farklı tedbir-
lerde var mı?
Z.K.- Evet, bunun dışında tabi, uzun kollu, yakaları biraz daha kenenin girme-
sine uygun olmayan vaziyette giysiler giyilirse iyi olur. Şunu söylemekte de 
yarar görüyorum, Gazi Üniversitesi moda tasarım bölümünde, yüksek lisans 
öğrencisi arkadaşımıza tez konusu olarak, kırsalda kene kıyafeti nasıl olmalı? 
Başlığında bir konu vermiştik. O da araziye çıkan farklı kesimlerle yaptığı an-
ket çalışmalarına bağlı olarak, kırsal alanda yaşayanların kıyafetleriyle ilgili 
bir elbise modeli geliştirdik. 
D.E.- Bu kamuoyuna yeteri kadar yansıdı mı?
Z.K.- Elbette yansıdı. Kene kıyafeti diye girdiğiniz zaman görürsünüz, fay-
dalı model olarak patent de aldık. Patenti de var. Ama her nasılsa ben anla-
yamadım, Sağlık Bakanlığına da götürdük bunu. Dediler ki, bu elbise sahada 
çalışmayı engelleyici filan dediler, ama çalışma alanına da mutlaka çıplak 
gidilmiyordur herhalde!!! Paçaları çorabın içine sok, uzun kollu giyin filan 
diyoruz. Bizim elbisemiz de ona uygundu. Terletmeyen kumaştan yapılmış bir 
elbise. Fakat nedense pek itibar görmedi. Patent alınmış ama öylece duruyor. 
Bizimki bilimsel bir çalışmaydı. Hiçbir zaman maddi getirisini düşünerek ta-
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sarlamadık. Biz yeter ki orda bir vatandaşımız bile ölmesin diye düşünerek bu 
işe giriştik, ama önlem için gerek sağlık bakanlığı, gerek tarım bakanlığı farklı 
yollara başvuruyorlar… 
D.E.- Hocam biliyorsunuz bizde bir şey faciaya, felakete dönüşmeden önlem 
alınmıyor. Yani şimdi belki bir kişi öldüğünde herkes hayrete düşmüştü, üç 
kişi öldüğünde paniğe kapılmıştı, şimdi bir ilde bir yılda sezon başlarken üç 
beş kişi ölüyor ama kimsenin, çok özür diliyorum, tındığı yok. Sizin bu icadı-
nız olan, patentini aldığınız elbise, sanki bu iş bir felakete dönüşünce hocam 
şunu bir getir de bir uygulayalım denecek ve kapış kapış satılacak mı? İnşallah 
olmaz da.
Z.K.- İnşallah söylediğiniz felaket olmaz, ama sizin bu dediğiniz noktaya ge-
lindi herhalde. Ülkede yirmi illerde seferberlik ilan edildi. Ama seferberlik 
ilan edildi de, seferberlikte neler yapılması gerektiğine dair, önleyici bir paket 
olduğunu da sanmıyorum… Ben aynı zamanda Sağlık Bakanlığının bu kırım 
Kongo ile ilgili bilim kurulu üyesiyim!. Son sene seçildim ama, onu da söyle-
yim. 2002’de hastalık çıktı, beni 2012’de davet ettiler. 
D.E.- Sizden önce de bir kene uzmanı var mıydı?
Z.K.- Vardı. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar vardı, arkadaşlar vardı. Ama ge-
linen noktada yapılan işlerin çok doğru olmadığını ben o toplantıda gördüm. 
Üzüntülü olduğumu da söylüyorum. 

KENE ISIRINCA NE YAPMAK LAZIM?
D.E.- İnşallah bundan sonraki süreç farklı olur. Birkaç defa Sağlık Bakanlı-
ğı’nı vurguladığınız için söylüyorum, o da işin bir tarafında; Ancak kene ısır-
dığı zaman kendi kendine müdahale gibi bir şey var mı? Mevsimi geldiğinde 
en çok o söylenen yok çıkartma işleminde şöyle yapın! böyle yapmayın! Peki, 
kene bir yerden ısırdı mı ne yapmak lazım? 
Z.K.- Kene özellikle o dediğimiz hastalıkla ilgili seferberlik ilan edilen iller 
başta olmak üzere, kırsalda çalışmak durumunda olan, bağ, bahçede, tarlada 
çalışan, hayvancılıkla ilişkili çalışan veya görevli olarak araziye giden veteri-
ner hekim olsun, ziraat mühendisleri olsun ya da spor yapmak, piknik yapmak 
amacıyla kırsalda bulunanlar, akşam eve dönüşlerinde mutlaka vücutlarında 
kene kontrolü yapmalıdırlar! Keneler insan vücudunda daha çok kıvrımlı böl-
gelere, kulak arkası, kulak içi kıvrımlı kısımlara, saçla derinin birleştiği yer-
lere, koltuk altları, bacak araları, diz kapağının arkasındaki kıvrımlar, eğer 
kişi şişmansa göbek kıvrımları, yani kene kendisini korunaklı yerlere gizler. 
Bunun için vücudu önlü arkalı muayene etmek gerekir. Özellikle bu söyledi-
ğimiz alanlara dikkatle bakıldığında, farz edelim kene gördüler. Kenenin kan 
emmesi ne kadar önce sonlandırılırsa, o kadar önemlidir. Bu noktanın üzerin-
de önemle durulması gerekir. 
D.E.- Bunu vurgulayalım hocam. Neden?
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Z.K.- Çünkü keneler sadece kırım Kongo hastalığını nakletmiyor, biliyorsu-
nuz, iki yüze yakın hastalık etkenini bulaştırıyor. Kene hastalık etkenlerini 
nakletmesi için belirli bir süre kan emmesi gerekir. Bazı hastalık etkenlerini 
hemen, , bazılarını altı saat sonra, bazılarını on iki saat sonra bazılarını yetmiş 
iki saat sonra bulaştırabilirler. Yani çeşitli hastalık etkenlerini farklı sürelerde 
nakletme durumundadırlar. 
D.E.- Bela diye de boşuna dememişim aslında hocam.
Z.K.- Evet, ama barışık yaşamayı bildikten sonra önemli değil. İşte hastalık 
etkenlerini nakletmesini sonlandırmak için, kene görüldüğü anda çıkarılması 
gerekir! KKKA virüsünun kene tarafından bulaştırılabilmesi kesin olmamak-
la birlikte üç ila altı saat içindedir. Onun için kan emen bir kene görüldüğü 
anda çıkarılmalı, kan emmesi sonlandırılmalıdır. Bu işlem için, yani kene-
nin çıkartılması için çok yakında bir sağlık kuruluşu varsa, oraya gidip kene 
müdahalesi gerçekleştirilmeli. Zaten kene sağlık kuruluşlarında çıkartıldıktan 
sonra gerekli takip yapılıyor. Fakat sağlık kuruluşu uzak ise, kan emen ke-
nenin hemen çıkartılması adına müdahale etmek gerekir. Keneye çıplak elle 
olmamak kaydıyla, bir pens veya cımbız ya da naylon eldiven, bunlar yoksa 
kağıt, naylon gibi şeylerle keneyi kan emdiği yerde, deriyle birleştiği noktada 
sıkıca tutup, sonra dik vaziyete getirdikten sonra dik olarak çekerek çıkartılır. 
Çekmeden önce bir uyarı da yaparsanız iyi olur. Çekip çıkarma esnasında ağız 
organelleri kopar filan gibi bir takım şeyler söyleniyor, varsın kopsun. Onun 
bir zararı yok, içerde de kalsa kan emmesinden daha iyidir. Yeter ki kenenin 
kan emmesi sonlandırılsın. Bir de şunu söyleyeyim, medyada bu tür söylenti-
ler dolaşıyor keneyi çıkartırken, çıkartmadan önce, hiçbir zaman kan emmek-
te olan kenenin üzerine herhangi bir kene öldürücü ilaç, sabun köpüğü, alkol 
dökülmemesi gerekiyor, keza sigarayla yakmak da yanlıştır. Kan emmekte 
olan bir keneye bunları dökerseniz veya sigarayla yakarsanız, o zaman kene 
bütün bağırsaklarını kan emdiği şahsa boşaltıyor. Bu da çok tehlikeli olup, 
hastalık etkenlerini yoğun olarak o şahsa vermesi demektir.. 
D.E.- Keneyi çıkarttıktan sonra ne yapmamız lazım hocam?.
Z.K.- Keneyi çıkarttıktan sonra, çıkarılan yere evde varsa bol miktarda alkol, 
tentürdiyot, yoksa kolonya vs. gibi dezenfektanlarla çıkarılan yer yıkanmalı. 
Çıkartılan kene de içinde alkol, kolonya bulunan ağzı kapaklı ufak bir şişeye 
alınır ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulur. Çünkü sağlık kuruluşunda 
hasta kayıt altına alınarak, daha sonraki takibi yapılır. Yani keneyi çıkarıp! 
keneyle birlikte sağlık kuruluşuna gidin! Bu bir emirdir! Ha! bu bizim bildi-
ğimiz kene deyip keneyi atmayın! Sağlık kuruluşuna gitmeyi ihmal etmeyin! 
Hastalanıp ölen vatandaşlarımızın çoğu bu şekilde davrananlardır. Özellikle 
bunu vurgulamakta yarar var. Siz keneyi çıkartmış olsanız dahi, keneyle bir-
likte mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun!.. 
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D.E.- Hocam, keneyle ilgili son sorum olsun, siz Sağlık Bakanlığındaki 
KKKA bilim kurulunda görev aldım dediğiniz için, mutlaka orda da konu-
şuyorsunuzdur, Sağlık Bakanlığı, ilgili yerlere bunu talimat olarak gönderi-
yordur mutlaka, ama orda gündeme getirdiğiniz ve vatandaşın da bilmesini 
istediğiniz, özellikle belirtmek istediğini neler vardır?
Z.K.- Vatandaşın konu ile ilgili bilmesi gerekenler medyada yazılıyor, çizi-
liyor, ancak ben vatandaştan önce, ilgili bakanlıkların bilinmesi gerekenleri 
bilmediğini, bu yüzden senelerdir etkili bir savaş ve korunma planı uygulaya-
madığını söylemek isterim. Bilinmesi gerekenler neler? Mesela bunların ba-
şında gerek hayvanlarda gerek bitkilerde bilinçsizce yapılan ilaçlamalar var. 
Bu ilaçların satın alınması çok kolay, uygularken kontrolsüz uygulanması çok 
kolay, denetlenmiyor da. Bunların hepsi zehir, ilaç değil, onu söyleyeyim. Do-
ğada bir denge var tabi, dengede kenenin yumurtalarıyla beslenen yaratıklar 
var. Yine kenenin kendisiyle beslenen kuşlar var. Yani doğada bir denge var. 
Bu canlıların hepsinin ekosistemde yerleri var, bunlar birbiriyle bağlantılı, ta-
bii ki bu dengede kenenin de yeri var. Bu tür bilinçsizce kullanılan ilaçlar, 
keneyi öldürenler ortadan kaldırdığı için keneler daha sağlıklı bir şekilde ya-
şamaya başlıyor. 
D.E.- Yani keneyle mücadele aslında kenenin daha kalıcı, dirençli olmasını 
sağlıyor. 
Z.K.- Yine şunu da zikredeyim, Sağlık Bakanlığı’nın bir uygulaması var, ta-
rım bakanlığı aracılığıyla yaptırıyor, kurullarda tenkit ediyorum, kene mevsi-
mi başlayınca sığırlarda ilaç uygulaması yapıyorlarmış. Keneler sadece sığır-
larda mı var? Başka hayvanlarda da yok mu? Elbette koyunlarda, keçilerde, 
atlarda, hatta kanatlılarda, kemiricilerde de kene vardır. Sığırlarda ilaç uygu-
lamasını nasıl yapıyorlar? 2012’de bir trilyon iki yüz milyar liraya yakın bir 
para ayrılmış bütçeden. İlacı alıyorlar, mesela Tokat’ın bilmem ne köyünün 
muhtarısınız. Muhtara o ilacı veriyorlar. Köyde kaç hayvan var? Diyelim Ah-
met’in yirmi tane, öbürünün otuz tane falan filan. Siz muhtar olarak Ahmet ile 
küssünüz diyelim Ona veriyor mu vermiyor veya sizin Mehmet’le aranız daha 
iyi, o zaman ona yirmi hayvanı varsa; diyorsunuz ki al sana otuz hayvanlık. 
Yani ilacın uygulanmasında ve uygulandıktan sonra veteriner hekim kontrolü 
yapılmıyor. İşte o zaman ne oluyor? ilaç keneleri öldürme yerine birilerinin 
kasasını doldurmaya ve eko sistemi alt-üst etmeye yarıyor. 
D.E.- Suçlama anlamında değil ama bu yapılabilir diyorsunuz yani..
Z.K.- Yapılan işin yanlışını söylüyorum burada. 
D.E.- Kontrolünü, denetlemesini de yapmak lazım mı diyorsunuz
Z.K.- Elbette. Denetleyeceksin, uygulama noktasında dozu, adam bilemez ki. 
Bilse bile yaygın bir düşünce şekli olan iki gram ilaç yerine üç gram uygula-
yayım da daha çabuk tesir etsin, daha iyi olsun düşüncesiyle hareket ederek, 
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hem ilaç israfına hem de ilaca karşı direnç kazanımına ve hem de çevreyi daha 
fazla kirletmeye neden olurlar. 
D.E.- Hocam söylediğiniz şu açıdan önemli, pek çok yerde muhtarlık seçimi, 
belediye başkanlığı, hatta milletvekili seçimlerinden daha kanlı bıçaklı geçi-
yor biliyorsunuz. Dolayısıyla muhtarlar veya vatandaş köyün bir bölümüyle 
küs olabiliyor. Bunun dağıtımında da sıkıntı olabilir. Başka türlü bir denetim 
gerekebilir. 
Z.K.- Burada esas olan ilacın dağıtımından uygulama ve uygulama sonrasına 
kadar her aşamasında veteriner hekim kontrolü olması gerekir. 

VETERİNER HEKİMLERİN SORUNLARI
D.E.- Süremiz çok azaldı, kene tüm vaktimizi aldı. Sizinle bir program daha 
yapacağız anlaşılan hocam. Çünkü sormam gereken çok özel konular, sorular 
var. Kalan sürede izninizle camianın, öğrencilerinizin, veteriner hekimlerin 
sorunları üzerinde duralım istiyorum. Çünkü halk sağlığı açısından önemli 
bulduğum mesleki sorunlarınızın başlıcaları nelerdir? Çözüm adına ne söy-
lenebilir?
Z.K.- Çok isabetli bir soru bu. Benim bu konuyla ilgili yazdığım bir yazı var, 
kendini arayan meslek veteriner hekimlik diye. Öyle ki veteriner hekimlik, 
tabiri caizse deve kuşu misali, ne hekime benziyor ne de… Neden derseniz; 
şimdi 6343 sayılı yasamız var bizim, ona bağlı olarak veteriner hekim ola-
rak mezun oluruz. Biz hekimizdir aslına bakarsanız. Denir ki, insan hekimli-
ği insan için, veteriner hekimlik insanlık içindir. Burada veteriner hekimlikle 
ilgili gerek bizden kaynaklanan gerek yasalarla ilişkili olan mesleki açıdan 
kendimizi Kabul ettirmede problemlerimiz var. Sorunun en temel kaynağında 
1982’deki Tarım Bakanlığı’nda yeniden yapılandırma adı altında, Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğü ve buna bağlı il ve ilçelerde veteriner hekimliği teşki-
latlarının kaldırılması yatmaktadır. O zamanlar bağımsız teşkilatlarımız vardı 
ben mezun olduğumda 1974’te Urfa’da iki yıl çalışmıştım. Urfa ili veteriner 
işleri müdürlüğü vardı. Şimdi ise; İl tarım müdürlüğü adı altında ziraat, veteri-
ner, gıda hepsi bir araya getirildi. Bu durumda veteriner hekim olarak ayrı bir 
hayvan hastalıkları politikası üretmemiz çok zor. Çünkü genel olarak il ve ilçe 
tarım müdürlüklerinde ziraat mühendisleri yönetici kadrolarda bulunmakta-
dır. Böyle konudan uzak idarecilerin olduğu bir yerde sağlıklı hayvancılıktan 
bahsetmek mümkün değildir..
D.E.- Ülkede hayvancılığın bu noktaya gelmesinde teşkilatın bu hale getiril-
mesinin önemi ve katkısı var mı?
Z.K.- Elbette var. Hem de çok…. Kendimden anlatayım, Urfa’ya tayin olup 
gittiğimde, Akçakale ilçesinde altı ay süreyle geçici olarak görevlendirildim. 
İlçede veteriner hekimliği ile ilgili, önce ilçenin en güzel binası veteriner he-
kimliğe aitti. Binanın giriş katında gayet modern tasarlanmış hayvan muayene 
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edilen, hatta ameliyat bile yapılabilecek bir alan ve üst kat ise lojman idi… 
Benim bahsettiğim yıl 1974. Yine veteriner hekimliğe ait bir arabamız vardı, 
istediğimiz zaman çıkıyorduk, nerde hastalık varsa müdahale ediyorduk. Şim-
di, bırakın binayı, arabayı veteriner hekimlik ortadan kaybolmak üzere.
D.E.- Öncelik tarım oluyor.
Z.K.- Öncelik önemli değil bana göre. Veteriner hekimlerin işlevselliği azal-
tılıyor. Kendine ait bir program oluşturamıyor. Köyde veya bir mahalde mü-
dahale edilmesi gereken bir hastalık çıkıyor. Ziraat mühendisi müdür diyor 
ki gitmesen ne olur. Çok da işe vakıf olmadığı için. Çünkü veteriner hekim 
olarak ben bir yerde il tarım müdürü olsam, elmanın ne zaman ilaçlanacağını 
bilemem, ilaçlamanın önemini bir ziraat mühendisi kadarı bilmem. O bakım-
dan diyorum, yoksa ziraatçı olmuş, başkası olmuş önemli değil. Geldik, zira-
atçıların konferans salonu bizim de salonumuz. 
D.E.- Kıymetli hocam, konuşacak çok şeyimiz var, ayrı bir program sözü hem 
ben vereyim hem sizden almış olayım. Çok sorum kaldı. Fakat şu iki kitabı-
nızdan özellikle bahsetmek istiyorum. Birincisi, veterinerlikle yazmanın çiz-
menin, makalenin ne ilgisi var diyenler olabilir. Çok ilgisi var. Hocam sağ ol-
sun, öğrencilerinin makalelerini toplamış kitap yapmış. Birkaç cümle alırsak, 
hocam bu kitapla ilgili neler söylemek gerekir?
Z.K.- Kitabın başlığı “Düşünenlerin Düşündürdükleri”, amaç öğrencileri dü-
şünmeye sevk etmek olup, onlar düşündüklerini yazarak okuyanları düşün-
meye yöneltmektir, çünkü yazmak düşünmenin konsantre ürünüdür. Bunun 
için 2000 yılından itibaren her yıl kompozisyon yarışması yapıyorum. Konusu 
serbest öğrenciler istedikleri her konudan yazabiliyorlar. Dereceye giren ilk 
üç ve mansiyon olarak takip eden 7 kişiye para ödülü veriyorum. Parayı kendi 
cebimden veriyorum ve karşılığında en az bir kitap satın almalarını istiyorum. 
Kitap ister Necip Fazıl’dan, ister Nazım Hikmet’ten, ister Yaşar Kemal’den, 
İster Orhan Kemal’den, ister Bertolt Brecht’ten, ister Kafka’dan olsun, kim-
den olursa olsun, yeter ki bir kitap alın gelin, ben size bu kitabı imzalayacağım 
ve siz de kitabı okuduktan sonra kütüphanenize koyacaksınız. Burada yazmak 
ile ilgili olarak; Hz. Mevlana’nın “okumayı öğrendim, okuma yazmayı öğretti 
bana, yazma da kendimi öğretti bana” sözünü söylemeden geçmeyelim. Yani 
Hz. Mevlana okuma ve yazmanın insanın kendini tanımasında önemli bir un-
sur olduğunu belirtiyor. Onun için düşünenlerin düşündürdükleri noktasında, 
düşünme ve düşündürme ile birlikte kendine gidişinde temelleri atılmış olu-
yor...
D.E.- Zafer hocamızın önemli kitaplarından biride “Penceremden Üniversite 
gerçekleri ve Ülkem” olup burada da üniversite, ve memleket sorunları ile il-
gili makalelere yer verilmiştir. Bundan sonraki programda da bunun üzerinde 
duracağız. Ben bu kitaptan izninizle, bir iki cümle okumak istiyorum sunum-
dan. “Hiç cep telefonumu doldurmada fakültedeki elektriği kullanmadım” di-
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yor hocam, tebrik etmek lazım. “Hiç kağıt mendil kullanmadım” diyor hocam, 
tebrik etmek ve teşekkür etmek lazım. “Hiç sinek, böcek kovucu ve öldürücü 
kullanmadım” diyor. Keneyi konuşmuşken bu da söylenir mi diyeceksiniz, 
kendimizi, dünyayı, toprağı zehirlemenin alemi yok diyor. “Hiç gazete almak 
için arabamı kullanmadım” diyor ve yürümenin de önemini vurguluyorsunuz 
hocam. Hem bu kitabı hem kalan sorularımı sonraki bir programda konuşmak 
üzere, çok teşekkür ediyorum…
Z.K.- Ben de teşekkür ederim…
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Son Söz

Hayatı anlamak için oku! Anlamlandırmak için yaz!

SAYGILARIMLA…




