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Çocuk
Haber

Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik 
Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret…

Taner AKPINAR *

*  Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim 
ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü

İsrail ordusu, polisi ve diğer güvenlik güçleri tarafından 
12-17 yaş arası Filistinli çocuklar gece yarısı ile sabah 
saat beş arası zamanda tutuklandığı rapor edilmekte-

dir. Bu şekilde tutuklananların sayısının, 2012’de, yüzde 
elliden daha fazla arttığı söylenmektedir.  Tutuklanan ço-
cuklar ortalama on gün boyunca tek başına hapsedilmekte 
ve sorgulanmaktadır. İsrail’in çocukları doğrudan ve siste-
matik olarak askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet 
olduğu ve her yıl 500-700 arasında Filistinli çocuğun temel 
standartlara bile uyulmadan alıkonularak yargılandığı iddia 
edilmektedir. Yargılanan çocukların büyük çoğunluğu “taş 
atma” suçundan yargılanmaktadır. Çocuklar sorgulama 
merkezlerine, bağlanmış ve gözleri kapatılmış bir halde ve 
uykusuz bırakılarak getirilmektedir. Çocuklara sorgulama 
sırasında fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ve hiç 
bilmedikleri İbranice dilince hazırlanmış birtakım belgeler 
imzalatıldığı iddia edilmektedir.(1)   

İtalya’da, evli bir çift, yeni 
doğan kız çocuklarının nüfus 
kaydının yaptırırken, annesi-
nin soyadını vermek istemiş 
ve fakat bu istekleri resmi 
kayıt işleminin yapan gö-
revli tarafından reddedilmiş 
ve çocuğa babasının soyadı 
verilmiştir. Çift, bu konuyu 
mahkemeye taşımış, fakat 
mahkeme, çocuğa, annesi-
nin soyadının verilmesini engelleyen bir yasal düzenleme 
olmadığını belirtmesine karşın, İtalyan geleneğine uygun 
olarak, babanın soyadının verilmesi gerektiğine hükmet-
miştir. Bunun ardından, sorun yüksek mahkemeye taşın-
mış, yüksek mahkeme bunu cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı 
bulmasına karşın, kararı değiştirmeye yetkili olmadığını 
belitmiş ve yetkinin yasa koyucuya ait olduğu sonucu-
na varmıştır. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) taşınmış ve AİHM ise, cinsiyet ayrımcılığına yol aç-
tığı gerekçesiyle, çocuğa annesinin soyadının verilmemesi 
kararını bozmuştur.(2)

Suudi Arabistan’da, gizlice çekilen bir görüntüde, ço-
cuklara din adına işkence olarak nitelendirilebilecek dü-
zeyde fiziksel ve ruhsal şiddet uygulandığı açıkça görül-
mektedir. Görüntüde, çocuklar, bir camide, vaiz tarafından 
kırbaçlanmaktadır. Çocukların kırbaçlanma gerekçesi ise, 
ezberlemeleri istenene Kuran ayetlerini ezberleyememiş 
olmalarıdır. Görüntülerde, vaizin acımasızca kırbaçla ço-
cukların ellerine vurduğu ve çocukların da çaresizce elleri-
ni sallayarak acıyı dindirmeye çalıştıkları görülüyor.(3)          

Fotoğraf, www.zaman.com.tr/dunya_unicef-israil-filistinli-cocuklara- ad-
resinden alınmıştır.

Resim, www.google.com.tr/search?q=%C4%B0srail+ordusu,+polisi 
adresinden alınmıştır.

Resim,  www.youtube.com/watch?v=CWmNbu31PiU&feature=youtu.be 
adresinden alınmıştır.
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İngiltere’de, ruh hastası 11-17 yaş arasındaki çok sa-
yıda çocuğun, polis merkezlerindeki nezarethanelerde tu-
tulduğu rapor edilmektedir. Hastanelerin, çocuklara uygun 
barınma birimleri olmadığı gerekçesiyle kabul etmediği bu 
çocuklar, bu nedenle, polis merkezlerinde tutulmaktadır.(4)  

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde devam eden iç çatışmalar 
çocuklar açısından her bakımdan güvensiz ve şiddet dolu 
bir ortam yaratmaktadır. Çocuklar, böyle bir ortamda uğ-
radıkları ruhsal çöküntü yanında, bütünüyle korumasız bir 
durumda olmaları nedeniyle saldırıya uğramakta ve kat-
ledilmektedirler. Ve bu durum gittikçe sıradanlaşmaktadır. 
Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde yiyecek stokları-
nın da hızla tükendiği ve bu bölgelere yiyecek yardımlarını 
ulaştırmanın da son derece zor ve sıkıntılı olduğu rapor 
edilmektedir.(5)

Belçika 2002 yılında yaptığı bir yasal düzenleme ile 
dünyada, Hollanda’dan sonra, ötenaziyi yasal hale getiren 
ikinci ülke olmuştu. Hollanda’daki yasal düzenleme en dü-
şük 12 yaşında olanlara ötenazi yapılmasına izin verirken, 
Belçika’da 2002’de yapılan yasal düzenleme, umusuz bir 
şekilde hasta olan ve en düşük 18 yaşında olanlara yapıl-
masına izin vermekteydi. Belçika’daki uygulama, ailelerinin 
yasal izni olması koşuluyla 15 ve daha büyük yaştakilere 
de uygulanabilmekteydi. Belçika’da, 2014 yılı başlarında, 
ötenaziyi düzenleyen yasal düzenlemede yapılan değişik-
likle, en düşük yaş sınırı kaldırılmış ve tedavisi olanaksız 
görülen hastalara, her yaşta ötenazi yapılmasının önü açıl-
mıştır.(6)     

Batılı ülkelerde, son zamanlarda, çocukların cinsel ola-
rak istismar edilmelerinin önüne geçmek amacıyla düzen-
lenen kampanyaların sayısı artmaya başlamıştır. Bu çaba-
ların gözler önüne serdiği gerçeklik, çocukların okullarda(7) 
ve dini eğitim veren kurumlarda(8) yaygın bir şekilde tacize 
uğradıkları ve cinsel olarak istismar edildikleridir. 

Yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya gele-
rek oluşturduğu bir yapı olan Çocuk Hakları Hareketi (The 
Child Right Movement-CRM) Pakistan hükümetine, ço-
cukların korunması konusunda önlemler alması için baskı 
yapmaktadır. Bu kuruluşun dikkatini Pakistan üzerine çe-
virmesinin nedeni, bu ülkede çocuklara karşı işlenen suç-
ların çok hızlı bir şekilde artmasıdır. Bu kuruluş kaynaklı 
verilere göre, Pakistan’da 20.5 milyon çocuk okula devam 
etmemekte ve 10.2 milyon çocuk da çok ağır koşullarda 
çalıştırılmaktadır. Çocukların çalışma esnasında, sömü-
rülmesi, istismar edilmesi, işkenceye uğraması ve ölme-
sinin neredeyse gündelik sıradan durumlar haline geldiği 
rapor edilmektedir. 2013 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre, 
Pakistan’da milyonlarca çocuk modern kölelik koşullarında 
bulunmaktadır.(9)     

Resim, www.crin.org/en/library/news-archive/central-african-republic-
un-scales-efforts-assist-children-adresinden alınmıştır.

Resim, www.crin.org/en/node/39000 adresinden alınmıştır.

Çocuk Haber bölümünde yer verdiğimiz bundan önceki 
son derleme yazıyı, yeni yılda, çocuklar hakkında çocukça 
haberler yapmak umuduyla sonlandırmıştık… Ne yazık ki, 
yeni yılda, çocukların dünyasında değişen bir şey yok, tak-
vim yaprakları dışında…  

Dipnotlar
(1) http://www.crin.org/en/library/news-archive/opt-

palestinian-children-israeli-military-custody-face-physical-
violence

(2)  http://www.hrlc.org.au/imposition-of-fathers-surname-on-
children-of-married-parents-is-discriminatory 

(3) http://www.youtube.com/watch?v=CWmNbu31PiU&featu
re=youtu.be

(4) http://www.cypnow.co.uk/cyp/news/1141851/cells-hold-
mentally-ill-children?utm_content=&utm_campaign=290114_
Daily2&utm_source=Children%20%26%20Young%20
People%20Now&utm_medium=adestra_email&utm_
term=http%3A%2F%2Fwww.cypnow.co.uk%2Fcyp%2Fnews%2
F1141851%2Fcells-hold-mentally-ill-children

(5) https://www.crin.org/en/library/news-archive/central-
african-republic-un-scales-efforts-assist-children-impacted-
conflict

(6)   https://www.crin.org/en/node/39000
(7)   https://www.crin.org/en/library/news-archive/united-

kingdom-lawyers-seek-us-style-damages-abuse-public-schools
(8)   http://www.crin.org/en/home/campaigns/end-sexual-

violence-religious-institutions
(9)   https://www.crin.org/en/library/news-archive/pakistan-

campaigners-urge-government-enact-pending-bills

Resim, www.crin.org/en/library/news-archive/pakistan-campaigners-
urge-government adresinden alınmıştır.
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Türkiye’de kadının ekonomik, sosyal ve siyasal duru-
muna Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu (Eşitsizli-
ği) Raporu verileri ile bakalım (1). Küresel Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
büyüklüğü ve kapsamını ortaya koyup izleyebilmek için 
2006 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. Raporun kullandığı 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi ulusal düzeyde top-
lumsal cinsiyet uçurumunu; ekonomik katılım ve fırsatlar, 
siyasal katılım ve güçlendirme, eğitime erişim ile sağlık ve 
hayatta kalma ölçütlerini kullanarak değerlendirmektedir. 

Ekonomik katılım ve fırsatlar ölçütü kapsamında; ka-
dınların işgücüne katılımı, ücret eşitliği, kadınların yasa 
koyucu, üst düzey yönetici ve müdür olabilmeleri ile pro-
fesyonel ve teknik işlerde çalışan kadınların aynı katego-
rilerdeki erkeklere oranlarına bakılmaktadır. Tablo 1’de yer 
alan kadın istihdamı verilerine bakıldığında, Türkiye’de ka-
dınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının çok düşük 
olduğu görülmektedir. 2013 yılında yaklaşık her üç kadın-
dan biri işgücüne katılmakta, yaklaşık dört kadından biri de 
istihdam edilmektedir. Son beş yılda kadınların işgücüne 
katılımı ve istihdam oranında 5-6 puanlık bir iyileşme göz-
lenmektedir. Öte yandan kadınların işsizlik oranında ufak 
bir artış dikkati çekerken, yaklaşık 20 milyon kadının işgü-
cüne dahil olmamayı sürdürdüğü görülmektedir.   

Tablo 1: Türkiye’de Son Beş Yılda 
               Kadın İstihdamı Durumu 

2008 2013

Çalışma Çağındaki Nüfus (Bin Kişi) 25.855 28.197

İşgücü (Bin Kişi) 6.329 8.674

İstihdam (Bin Kişi) 5.595 7.641

İşsizlik (Bin Kişi) 734 1.033

İşgücüne Katılma Oranı (%) 24,5 30,8

İstihdam Oranı (%) 21,6 27,1

İşsizlik Oranı (%) 11,6 11,9

İşgücüne Dahil Olmayanlar (Bin Kişi) 19.529 19.523

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (2). 

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu verileri 
de bu tabloyu doğrulamakta, kadınların işgücüne katılı-
mında Türkiye son sıralarda yer almaktadır. 2013 yılında 
136 ülkeyi toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlen-
diren rapora göre, Türkiye genel sıralamada 120. sırada 
yer alırken, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği bakımından 
127. sıraya gerilemektedir. (Türkiye raporun yayınlandığı 
ilk yıl olan 2006 yılında 115 ülke arasında 105. sırada yer 
almaktaydı). 

Siyasal katılım ve güçlendirme ölçütü kapsamında; 
parlamentodaki kadın sayısı, kadın bakan sayısı ve son 50 
yılda kadın devlet başkanı ile yönetilen yıl sayısının, aynı 
kategorilerdeki erkeklere oranlarına bakılıyor. Küresel Top-

lumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu verilerine göre, 103. sıra-
da yer alan Türkiye’nin, siyasal katılım bakımından da pek 
parlak bir durumda olmadığını görülmektedir (Tablo 2).  

Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR *

* Doç. Dr., Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’de  Kadının Konumunda Gerileme Var

Bu yıl da 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
büyük bir coşku ile kutladık. Kimimiz salonda, ki-
mimiz sokakta sorunlarımızı dile getirdik. Sokakta 

olanlarımız yine dört bir yanı pembeye mora boyadı. Şar-
kılar, şiirler ve sloganlarla tam bir bayram havası yarattı. 
Yerel seçim arifesindeki ülkemizin belediye başkan aday-
ları da bu coşkuya kapıldı. Bazıları 8 Mart mitingleri dü-
zenledi. Ama ne yazık ki “kadınlar cephesinde yeni bir şey 
yok”tu. Hatta muhafazakar iktidar sultası altında, kadınla-
ra geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri sıkça hatırlatılıyor 
ve yasalar bu rollere hizmet etmek üzere hızla gözden 
geçiriliyordu.   

Günümüzü, 8 Mart 1857 
tarihinde ABD’nin New York 
kentinde, daha iyi çalışma 
koşulları istemiyle greve gi-
den 40.000 tekstil işçisinin 
mücadelesine borçluyuz. 
Grev sırasında işçilere saldı-
ran polis onları fabrikaya ki-
litlemiş, çıkan yangında işçi-
lerin fabrika önünde kurulan 
barikatlardan kaçamaması 
sonucunda 129 kadın işçi 
can vermiştir. İşçilerin cena-
ze törenine bazı kaynaklara 
göre 10.000’i aşkın, bazıları-
na göre ise 100.000’i aşkın kişinin katıldığı not edilmiştir.

Bu trajik olaydan yaklaşık yarım yüzyıl sonra, 26-27 
Ağustos 1910 tarihinde, Danimarka’nın Kopenhag kentin-
de 2. Enternasyonel’e bağlı olarak toplanan Uluslararası 
Sosyalist Kadınlar Konferansı sırasında, Alman Sosyal 
Demokrat Partisi’nin kadın önderlerinden Clara Zetkin, 8 
Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen ka-
dın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak 
anılması önerisinde bulunmuş ve öneri oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

İlk yıllarda ilkbaharda kutlanan Dünya Kadınlar Günü, 
1921 yılında Moskova’da gerçekleştirilen 3. Enternas-
yonal Komünist Partiler Toplantısı sırasında toplanan 3. 
Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda alınan bir kararla 
bu tarihten itibaren 8 Mart’ta ve “Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Her iki dünya sa-
vaşı yıllarında bazı ülkelerde yasaklanan Dünya Kadın-
lar Günü, 1960’lı yılların sonunda ABD’nde kutlanmaya 
başlanınca gündemdeki ağırlığı arttı. Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti. 

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 
yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya baş-
lanmıştır. Birleşmiş Milletlerin 1975 yılında ilan ettiği Ka-
dınlar On Yılı programından sonra, “Türkiye 1975 Kadın 
Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden 
sonra Türkiye’de dört yıl süreyle herhangi bir kutlama ya-
pılmamış olup, 1984’ten itibaren aktif bir şekilde kutlan-
maktadır.

8 MART DÜNYA 
EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
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Kadın 
ve Emek

Tablo 2: Türkiye’de Toplumsal 
               Cinsiyet Eşitsizliği Durumu

Ölçütler Türkiye’nin 
Sıralamadaki 

Yeri
Ekonomik Katılım 
ve Fırsat Eşitliği 

127

            İşgücüne katılım 123
            Eşit işe eşit ücret 79
            Tahmini gelir 121
            Yasa koyucu, üst düzey    
            yönetici ve müdür olabilme

104

            Profesyonel meslek  
            mensupları

93

Siyasal Katılım 103
Eğitime Erişim 104
Sağlık ve Hayatta Kalma 59

Kaynak: Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu (Eşitsizliği) 
Raporu 2013.

Eğitime erişim ölçütü kapsamında; kadınların okurya-
zarlık oranı, kız çocuklarının ilköğretime, ortaöğretime ve 
yükseköğretime kayıt oranlarının aynı kategorilerdeki er-
keklere oranlarına bakılıyor. Eğitimde fırsat eşitliği tablosu-
na ortaya koyan bu ölçüte göre Türkiye 136 ülke arasında 
104. sırada yer almaktadır (Tablo 2).

Sağlık ve hayatta kalma ölçütü kapsamında ise; doğum-
da cinsiyet oranı ve kadınların beklenen sağlıklı yaşam sü-
resinin aynı kategorilerdeki erkeklere oranlarına bakılıyor. 
Türkiye kadınların sağlık ve hayatta kalma sıralamasında 
136 ülke arasında 59. sıraya yerleşerek, bu konuda diğer 
ölçütlere oranla daha iyi bir konumda yer almaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporunda “eşitsizlik soru-
nunu aşan” ülke sıralamalarına bakalım:

• Eşitsizlik sorununu aşan ülkelerin başında İzlanda, 
Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filipinler gelmektedir. 
Filipinler dışındaki ülkelerin Kuzey Avrupa ülkeleri 
olduğu ve bu ülkelerde toplumsal cinsiyet ayrım-
cılığı konusunda, özellikle pozitif ayrımcılık uygu-
lamalarında önemli adımlar atıldığı bilinmektedir. 
Filipinlerin başarısının ise eğitime erişim ve sağlık 
konusunda tam puan almaları ile ilişkili olduğu gö-
rülmektedir. 

(Resim, www.solpaylasim.com/k841-turkiye-kadin-erkek-esitlig-
inde adresinden alınmıştır.)

• Raporda dikkat çeken başka bir ülke ise Almanya’nın 
ardından 15.sıraya yerleşmiş olan Küba’dır. Küba, 
üst orta gelirli ülkelerin birinci sırasına yerleşmiştir. 
Bu grupta yer alan Türkiye ise, sondan 4. sıradadır. 

• Rapora göre genel sıralamada Türkiye’den beş sıra 
üstteki ülkeler sırasıyla Katar, Kuveyt, Fiji, Etyopya 
ve Ürdün olurken, beş sıra altta yer alan ülkeler ise 
Nepal, Umman, Lübnan, Tunus ve Mısır’dır. 

• Cinsiyet eşitliğinin bölgelere göre genel değerlendir-
mesi ile ekonomiye katılım ve fırsatlar değerlendir-
mesinde Avrupa ve Orta Asya grubuna dahil edilen 
Türkiye’nin her iki ölçüt kapsamında da bu grubun 
sonuncusu olduğu görülmektedir.

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu verileri 
Türkiye’de kadınların ekonomik yaşama katılımları ve eko-
nomik yaşamın sunduğu fırsatlardan yararlanmaları, eği-
timde fırsat eşitliği ve siyasal yaşama katılım konularında 
oldukça geri bir konumda olduğunu göstermektedir.

Veriler, son yıllarda bunun daha da gerilediğini ortaya 
koymaktadır. İncelediğimiz raporda, “eşitsizlik sorununu 
aşan ülkeler”de, eğitimin önemli bir araç olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Türkiye’de ise, son 12 yılda, eğitim alanın-
da 4+4+4 diye adlandırılan yasayla getirilen uygulama, en 
çok kız çocuklarının eğitimini olumsuz etkilemiştir. Ailedeki 
çocuk sayısının artmasını özendiren söylemler de kadın 
istihdamını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu noktada kadı-
na yönelik şiddetin yüzde binleri aşan artışını da gözden 
kaçırmamak gerekmektedir. Bunlar gibi daha bir çok olgu 
sayılabilir. Ancak bu saydıklarımız bile, Türkiye’de, “top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği”nde artan uçurumu açıklamaya 
yeter.

Resim, galeri3.uludagsozluk.com/179/kadın-erkek-eşitsizliği  adresinden 
alınmıştır.

Kadınların karşı karşıya kaldıkları bu toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini önlemenin en önemli yolu, örgütlü olmaktan, 
örgütler içinde mücadele etmekten ve toplumsal cinsiye-
te duyarlı politikalar geliştirip uygulamaktan geçmektedir. 
Ancak bundan da önce toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
önemli bir sorun olduğunun toplumsal ve siyasal kabulü 
gereklidir. 

Kaynak:
(1) Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 

(Eşitsizliği) Raporu, 2013 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Gender-
Gap_Report_2013.pdf, Erişim Tarihi: 18 Mart 2014).

(2) TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (http://tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1007, Erişim Tarihi: 24 Mart 2014).
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Kurulu Üyesi

Ülke genelinde ve işyerlerinde yangınlar, her yıl ciddi 
maddi hasar ve hatta yaralanma ya da ölümle so-
nuçlanan kazalara neden olmaktadır. 

Yangın, işyerleri ve diğer yaşam alanları için en büyük 
tehditlerden biridir. Neredeyse her yerde başlayabilir ve 
önüne çıkan her şeyi yok edebilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012 yılına ait iş kazaları 
ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre; kuruma bildiri-
len 74.871 iş kazasından:

• 788‘i ısısal yanmalar (elektrikli ısıtma aletlerinden, 
elektrikten, sürtünme, sıcak hava ve sıcak gazlar, 
sıcak objeler, ışıktan, radyasyondan, alevden) ,

• 250’si kimyasal yanmalar (aşınma) ,
• 205’i kaynar su ile haşlanma ,
• 260’ı akut zehirlenmeler (enfeksiyonun akut etki-

leri yeme, toksik ajanların nefes yoluyla alınması 
veya cilt ya da mukoza yoluyla emilmesi, aşındırı-
cı veya yakıcı maddeler, zehirli hayvanlarla temas 
sonucu zehirlenmeler) sebepli olduğu belirtilmiştir 
(Bkz:SGK_2012_İstatistik Yıllığı_Bölüm 3).

Anılan istatistiklerin incelenmesinde Türkiye’de “toksik 
gaz ve duman” ve “yangın’dan” kaç çalışanın etkilendiği 
belirlenememektedir. Bu nedenle konunun önemini belirt-
mek için, istatistikleri daha gerçekçi olabilen iki ülkeden 
örnek verilebilir.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 25.000 konut dışı yangının 
oluştuğu raporlanmış, bu yangınların önemli bir oranının 
işyerlerinde meydana geldiği belirtilmiştir(1) .

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise her yıl, 70.000 ve 
80.000 arasında etkili işyeri yangınları oluşmaktadır. Bun-
ların, 5000’i yaralanma ile  200’ü de ölümle sonuçlanmak-
tadır. 

Neyse ki, çoğu işyeri yangınları önlenebilir - bunlardan 
sadece yüzde 15’i insan kontrolü dışındaki koşulların bir 
sonucudur(2) .

Türkiye’de işyerleri tehlikelerinin en önemlilerinden biri 
yangındır. Neredeyse her gün yazılı ve görsel basında ya-
nan bir konut ya da  fabika görüntüsü ve haberi çıkar. Çoğu 
kez çaresizce seyreden işyeri sahipleri, “mal canın yon-
gasıdır” anlayışı ile, uygun  koruyucu donanım olmadan 
bu yangınlara müdahale eden ya da malları kurtarmaya 
çalışan işçiler, dumandan (özellikle soluk yolu ile) etkilenen 
işçilere ayran içirerek ilk yardım uygulayanlar görülür.   

İşyerlerinde uygun bir acil durum planlaması, hazırlığı 
ve tatbikatlarının olmaması; yangın öncesi, yangın sırası 
ve yangın sonrası yapılanların yetersiz kalmasının bir gös-
tergesi olmaktadır.  

Gerekli hazırlığı yapabilmek ve önlemleri alabilmek için 
de öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

Şekil 1- Bir yangında ortaya çıkan gaz ve dumanın kimyasal yapısı
Yanan maddenin kimyasal yapısına göre yanma sonucu 

ortama Karbondioksit (CO2), Karbonmonoksit (CO), Hidro-
jen Siyanür (HCN) , Kükürt Dioksit (SO2), Karbon Partikül-
leri, Su buharı,  Azot Oksitleri (NOx), Hidrojen Sülfür (H2S), 
Hidrojen siyanür (HCN), Amonyak (NH3), Fosgen (COCl2), 
Hidrojen klorür (HCl), Klor (Cl2), Formaldehit(CH2O) , Kar-
bon Sülfür (CS2 ),  Furfural (OC4H3CHO ), Akrolein(C3H4O) 
gibi bir çok zararlı,  zehirli, çok zehirli, bazıları kanserojen 
olan gaz, duman, buhar ve koku çıkar.

Yangının tehlikeleri ve riskleri şu şekilde özetlene-
bilir:

•  Duman ve tütsü; solunum güçlüğü, boğulma, zehir-
lenme, yaşamın yitirilmesi.

•  Isı ve alevler (1250°C’ye kada çıkabilir); yanıklar
•  Bina yıkıntıları; darbe yaralanmaları, yanıklar
• Yangından kaçarken yaralanmalar; tökezlemeler, 

düşmeler, ezilmeler
Özellikle işyeri yangınları sonucu karşılaşılan ve 

Türkiye’de güvenlik kültürüne işlemiş bir uygulama – pan-
zehir olarak - kazalılara ayran, süt içirilmesi ya da yoğurt 
yedirilmesi, beklenen yararı sağlar mı?

Bu soruyu yanıtlamak için (yangın bilimi ve yangın so-
nucu ortaya çıkan kimyasal etkenlerle ilgili ayrıca özet bilgi 
verildi,) örnek olabilecek yaşanmış birkaç olayı incelemek-
te yarar var. 

Olay 1  / Hadımköy’de Bir Plastik Fabrikasında 
 Yangın – 07 Ekim 2009

İstanbul - Hadımköy’de bulunan bir plastik fabrika-
sında yangın çıktı. 3 katlı 25 bin metrekarelik  fabrikanın 
bodrum katında saat 11:00 sularında ufak çapta başlayan 
yangın, kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle büyüye-
rek tüm binayı kapladı(4,5) . 

Fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri, binanın ön ta-
rafındaki hammadeyi kurtarmaya çalışırken, yangın arka 
taraftaki ek binalara ve bahçedeki üretilmiş masa ve san-
dalyelere ulaşarak küle çevirdi(6,7) . 

Yangın Bilimi
“Yangın bir  ısı ve ışık evrimi ile gerçekleşen kimyasal 

reaksiyon zinciridir”. Diğer bir ifade ile; “Yangın; oksijen, 
yakıt ve ısının hızlı kombinasyonu ile oluşan  zincir re-
aksiyonunun bir sonucudur”. Yangın; Bir yakıtın ısı, parti-
küller, gazlar ve ionize olmayan radyasyon yaydığı hızlı 
oksidasyonu’dur(3) .
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Resim 1- Lastik fabrika yangınına müdahale, bazı işçilerin kullan-
dığı maske(6,7) .

İş yeri sahibi 
yangının, işçilerin 
çay molası sırasın-
da elektrik trafosun-
dan (ya da elektrik 
kofrasından düşen 
kıvılcımlardan) kay-
naklandığını anlattı. 
Fabrikada çalışan iş-
çiler, (“İşyerinde Yan-
gın güvenliği herke-
sin işidir” anlayışı ile)   
alevlerin arasından 
malzemeleri kurtar-
maya çalıştı.

Resim 2 – Plastik fab-
rika yangına müdahale 
eden ve malları kurtar-
maya çalışan işçi(6).

Resim 3 - Söndürme çalışmalarına destek veren bir fabrika 
çalışanı(6,7,8). 

Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler, gökyü-
zünde kara bulutlar oluşturdu. Sanayi tüplerinin ve mutfak 
tüplerinin patlama olasılığına karşı işçiler tarafından dışarı 
çıkartıldığı fabrikada neredeyse kullanılabilecek malzeme 
kalmadı.

Yangına müdahale eden işçilerin yüzlerinin simsiyah 
olduğu görüldü. Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ve 
işçilere ayran içirildi(7,9,10) . 

Resim 4- Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ve işçilere ayran ikramı.
Not 1 -   03 Nisan 2013’de  Bozüyük’de bir Kağıt 

Fabrikası’nın atık kağıtlarının bulunduğu geri 
dönüşüm deposunda  çıkan yangına Bozüyük, 
Bilecik ve Eskişehir’den gelen itfaiye ekipleri mü-
dahalede bulundu, dumandan etkilenen itfaiye 
erlerine – duman zehirlenmesine karşı - ayran 
dağıtıldı(11) . 

Not 2 -  26 Temmuz 2013’de Bağcılar’da  yatak ve baza 
imalatı yapan fabrikada çıkan yangında, yoğun 
dumana depo kısmında sunuk (maruz) kalması 
sonucu boğularak iki işçi yaşamını yitirdi. Yangı-
na müdahale eden ya da yoğun dumandan etik-
lenen işçilere ayran içirildiği görüldü(12) .

Olay 2  / Yangında Zehirlenen Köpeği Kurtaramadılar. 
                  23 Nisan 2013

Resim 5 – Yoğun dumana sunuk (maruz) 
kalan köpeğe yapılan ilk yardım

Bursa’nın İnegöl İlçesi’ndeki bir mobilya imalathanesin-
de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyüme-
den söndürüldü. İtfaiye ekipleri dumanla kaplı işyerinden 
çıktıkları sırada işyeri sahibinin köpeği olduğu öğrenilen 
6 aylık köpek de 
yarı baygın hal-
de kendini dışarı 
attı. Yürümekte 
dahi zorluk çeken 
köpeğin duman-
dan zehirlendiği, 
dumanla kaplı iş-
yerinden çıkama-
dığı bildirildi. Çev-
redeki vatandaş-
lar yarı baygın 
haldeki köpeğin 
zehirlenmemesi 
için ayran içir-
meye çalıştılar. 
Köpeğin isle kaplı 
vücudunu suyla 
yıkayan vatan-
daşlar, köpeği ha-
yata döndürmek 
için büyük çaba 
harcadı. Ancak 
yavru köpek aya-
ğa kaldırılamadı 
(13,14) .
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Olay 3  / Yangını söndüren itfaiye erleri zehirlenmekten 
                  kendilerini ayranla korudu- 27 Mayıs 2013

Olay 5  / Gaziantep’te bir iş merkezinde korkunç yangın: 
                  4 ölü, 45 yaralı – 07 Kasım 2013  

K a r s ’ t a 
bir bankanın 
lojmanları’nın 
bodrum ka-
tında fuel-oil 
kazanlarının 
yanında kay-
nak yapıldığı 
sırada kıvıl-
cımların fue-
loil ile tema-
sıyla yangın 
çıktı. 

Resim 6 - Kazan dairesinde çıkan yangına müdahale eden 
itfaiyeci(15) .

İtfaiye Müdürü N.C. ise Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri 
olarak zamanında müdahaleyle ilk olarak lojmanlardaki va-
tandaşları çocuklarıyla birlikte kurtardıklarını ve yürüttükle-
ri çalışmayla yangını kontrol altına aldıklarını belirtti. İtfaiye 
Müdürü N.C., aşırı dumandan dolayı itfaiye erlerine, 
karbon monoksit gazından etkilendikleri (zehirlenme-
mek) için (bol bol) ayran içirdiklerini kaydetti (15,16).

Resim 7 – Dumandan etkilenen itfaiyecilere ayran taşıyan zabıta 
memuru

Olay 4  / Akyazı’da Yangın - 21 Ekim 2013

Resim 8- Samanlık yangınına müdahale eden itfaiyecilere ayran 
ikram edilirken

Sakarya’nın Akyazı ilçesinin Küçücek Mahallesi’nde çı-
kan yangında, samanlık ve ahır yanarak kullanılamaz hale 
gelirken, dumandan etkilenen itfaiye erlerine vatandaş-
lar tarafından ayran ve su ikram edildi(17,18).

Gaziantep’te trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu iş mer-
kezinde çıkan yangında 4 kişi öldüğü belirtilirken 45 yaralı-
dan 7’sinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Resim 9- Gaziantep’de İş merkezi yangınından kurtulan çalışana 
ayran içiriliyor(19) .

Resim 10- Gaziantep’de İş merkezi yangınından kurtulan çalışa-
na ayran içiriliyor(19).

Resim 11- Gaziantep’de İş merkezi yangınından kurtulan çalışa-
na ayran içiriliyor(19) .

Gaziantep’te trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu iş 
merkezinde çıkan yangından etkilenen işçilere ayran 
içiriliyor(20). 
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Ülkemizde işçiyi (soluk yolu, sindirim yolu, cilt yolu, 
göz emilimi vb. ile etkilenme ayırt edilmeksizin) sıvı, gaz, 
toz, duman, koku şeklindeki zehirli maddelerden koruma 
yolu olarak da gerek çalışanların istemi, gerekse işverenin 
önerisi ile uzun zamandır işyer(ler)inde süt ve süt ürünleri 
verilmesi sağlanmaktadır. Bu durum  yanlış bilgilenme, 
gelenekler, diğer iş güvenliği tedbirlerine göre daha 
ucuz olması nedenleriyle de tercih edilmiştir. Hatta bazı 
sendikalar zehirli alanlarda çalışan işçilere koruyucu ola-
rak süt ve süt ürünlerinin verilmesi toplu iş sözleşmelerine 
almışlardır(21,22) . 

Yoğun gaz, duman, tütsü,is, buhar çıkan ve gerek yan-
gına müdahale eden işçi ve itfaiyecilere, gerekse bu etken-
leri soluyan çevredeki insanlara başta ayran olmak üzere 
süt ve süt ürünlerinin (bir panzehir olarak) içirilmesi –hala 
yaygın ve- gelenekselleşmiştir. Yeterli ve dengeli beslen-
me açısından.

Şekil 2 – Solunum sistemi ‘ Akciğerlerde yaklaşık 300 milyon al-
veoli var ve gaz değiştirmek için var olan yüzey 70 – 100 m2‘dir. 
Erişkinlerde soluk frekansı dakikada 2 ile 50 soluğa ve 1,5 ile 200 
litre/dk olabilir(27) . 

Kalsiyum açısından zengin gıdalar yenilip içilmelidir 
(peynir, süt, ıspanak, somon, yoğurt, mısır ekmeği, soya 
peyniri, ve yeşil yapraklı sebzeler vb.)(36).

Çalışma ortamına ve soluk alınıp - verilen atmosfere 
karışan (Bkz:Şekil 1) zararlı etkenler, solunduğunda çok 
kısa süre içerisinde akciğerler aracılığı ile kan dolaşımına 
geçerek bütün vücuda dağılır. Yapabileceği zararlı etkiyi 
yapar. Soluk yolu ile etkileme sonucu verilen ayran gibi süt 
ve süt ürünleri, mide bağırsak yolunu izleyerek kan dolaşı-
mına geçme süreci ise çok daha fazla zaman alır. 

Bu nedenle öncelik başta yangın olmak üzere zararlı 
ve zehirli etmenin ortaya çıkması önlenmelidir.

Gerek çalışma ortamına, gerekse çevreye en çok ve 
yoğun gaz ve duman yayan, çevre kirliliği yanında yaşam-
sal tehlike oluşturan yangınların (Bkz: Olay 1,2,3,4,5 vb) 
oluşmasının çeşitli nedenleri vardır.

İşyeri Yangınlarının Başlıca Nedenleri
Arızalı Elektrik Donatımı – ihmal / bakımsızlık , kablo-

ların  ve elektrikli aletlerin  yanlış kullanımı  
Priz(ler)e aşırı yükleme
Sahada depolanan atık, çöp ve yanıcı malzeme - 

yangın birikmiş atık yoluyla yayılması olasıdır.
Toz birikmesi- uygun havalandırmanın olmadığı yer-

lerde ağaç, plastik ,yanıcı ve patlayıcı metal tozlarının bi-
rikmesi

Sigara içme - dikkatsizce atılan sigara izmaritleri veya 
yanan kibritler, uygun olmayan küllükler  hem iş yerinde 
hem de evde, yangının önemli nedenlerinden biridir

Pişirme- ofislerdeki mutfak yangının başlaması ve 
yanma için gerekli malzemenin olduğu yerlerdir.

Isıtma cihazları – taşınabilir ısıtıcılar yanıcı malze-
melerin, mobilyaların yanına konulduğunda yangın için bir 
tehdittir

Yanıcı sıvılar, buharlar - yanıcı malzemeler –yanıcı 
sıvılar, yapıştırıcılar ve çözücüler doğru kullanılmadığı ve 
depolanmadığı sürece yanmaya elverişlidir. Tüm boyalar, 
çözücüler, yapıştırıcılar, kimyasal maddeler gibi tehlikeli 
maddeler bu kategoriye dahil edilmelidir.

Kundaklama / kasıtlı yangın çıkarma - yetiştirme iş-
yerlerinde yangınların önemli bir nedenidir. Kasıtlı yangın 
olasılığını ve şiddetini azaltmak için önlemler düşünülme-
lidir

İnsan hatası ve ihmali
Özel tehlikeler – tozlu ortamlarda bulunan makina-

lar, ısıtılan ekipmanlar, kesme ve kaynak işleri gibi sıcak 
işler(28,29,30) . 

Sonuç: Ne Yapmalı ?

Gaz ve dumandan etkilenlere ayran, süt veya yo-
ğurt vermek koruyucu bir önlem mi?

Koruyucu ve önleyici olarak (ör:kurşun ve bileşiklerinin 
kullanıldığı işkollarında) tehlikeli kimyasal etkenlerle çalışan 
işçilere süt ve süt ürünlerinin verilmesini hatalı olduğu yö-
nünde Türkçe literatürden elde ettiğimiz ilk bilgi 1981 yılına 
aittir. İSGÜM tarafından çevrilerek yayınlanan K.Koetzing  
in araştırmasında süt ve süt ürünlerinin zehirlenmeler-
de koruyucu hiçbir etkisinin olmadığı belirtilmiştir(21) 
Bu yayından günümüze kadar 33 yıl geçmesi ve bu sürede 
birçok yayının konuyu dikkate çekmesine rağmen büyük 
işletmelerde ve sendikal çalışmanın ciddiyetle yapıl-
dığı işyerlerinde sevindirici gelişmeler yaşanmış da olsa 
küçük işletmelerde halen süt ve süt ürünlerini koruyucu 
amaçlı olarak kullanıldığı gözlenmektedir(22) .

Toplumumuzda ve işyerlerinde yaygın kanı süt ve süt 
ürünlerinin (ayran, yoğurt) zehirlenmelerde tedavi edici 
olarak kullanılabileceğidir. Eski zamanlardan beri halk he-
kimleri (özellikle sindirim yolu ile olan) zehirlenme durum-
larında yoğurt ve süt kullanmışlar ve bu durum yaygın bir 
yanlış olarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu gün için  
zehirlenme durumlarında süt ve yoğurdun zehirli maddeyi 
dilüe etmek (seyreltmek) dışında bir etkisi bulunmadığı ka-
bul edilir(23) .

Zararlı ve zehirli kimyasal etkenlerden, sağlıklı gı-
dalar yardımı ile, nasıl korunulur?

İyi bir diyet zehirli etkenlerin vücuda girmesi veya vü-
cudun bazı organlarında birikmesini önlemeye yardımcı 
olabilir. Bu nedenle;

Düzenli öğünler ve sağlıklı atıştırmalıklar (4-6 kez bir 
gün) yenilmesi,

Kalsiyum açısından zengin gıdalar yenilmesi (peynir, 
süt, ıspanak, somon, yoğurt, mısır ekmeği, soya peyniri, 
ve yeşil yapraklı sebzelerde),

Demir açısından zengin gıdalar (yağsız kırmızı et, ta-
vuk veya hindi deri olmadan, kuru üzüm, kuru meyve, fa-
sulye, yulaf ezmesi ve bezelye) yenilmesi,

Vücutun demiri absorbesine yardımcı olak için C vita-
mini  (meyve suyu, portakal, greyfurt, domates, brokoli, kivi 
ve çilek) yenilmesi,

Kızarmış yiyecekleri , fast food’lar, patetes kızartması 
gibi yağlı yiyeceklerin azaltılması (24,25,26) , konunun uzman-
larınca tavsiye edilmektedir.

Yangın güvenliğinde anahtar; eğitim, bilgi ve önleyi-
ci tedbirlerdir. Bir işyerinde tüm çalışanların dahil olduğu  
yangın güvenliği proğramlarını kurmak ve uygulamak   
çok önemlidir. Yangın güvenlik programları tehlike(leri) ta-
nıma, önleme ve tepki (mücadele) gibi tüm hayati unsurla-
rını kapsamalıdır(31) .
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Resim 12 ve 13 – İşyerlerinde olası acil durum ve yangınlara karşı kullanılacak “acil durum ekibi” müdahale malzeme dolabı

Bir İşyeri (Yangın) Güvenlik Proğramının Dört Öğe-
si uygulanmalıdır.

• Öğe #1 - Yönetim, Liderlik ve Çalışan(ın) Katılımı.
• Öğe #2, 3 - İşyeri (Tehlike) Analizi ve Tehlike Önleme 

ve Kontrolü 
• Öğe #4 - Sağlık ve Güvenlik Eğitim ve Öğretim (32,33)

İşyerinin bir yangın risk değerlendirmesini gerçekleş-
tirmek,

[1.Yangın tehlikeleri tanımlamak. 
2. Risk altındaki insanları belirlemek. 
3. Değerlendirmek, ortadan kaldırmak veya riskleri 

azaltmak. 
4. Bulguları kaydetmek, bir acil durum planı hazırla-

mak ve eğitim vermek. 
5. Yangın risk değerlendirmesini düzenli olarak gözden 

geçirmek ve güncellemek.] (34)

Değerlendirmenin sonucuna göre yangın güvenlik ön-
lemlerini  belirlemek,

Güvenlik önlemlerini  uygulamak için risk azaltma ilke-
lerini [a) Ortadan kaldırma,

b) Yerine koyma, c) Mühendislik kontrolleri, d) İşaretler/
uyarılar ve/veya diğer idari kontroller, e) Kişisel koruyucu 
donanım.] kullanmak,

Resim 14 ve 15 – Yönetmelik ve standartlara uygun acil durum müdahale malzemeleri ve KKD’lerin uygulamalı eğitimi.

Mevcut  kontrolleri ve gözden  geçirmeyi sağlayarak  
yangın güvenlik önlemlerini sırasıyla uygulamak,

Yangın güvenliği ile ilgili (Ör:Binaların Yangından Ko-
runması Hakkında Yönetmelik) yönetmelik ve standartlara 
uymak,

Kaynak, kesme gibi sıcak işler için, iş izin sistemini uy-
gulamak, 

Tutuşturma kaynaklarını kontrol etmek,
Elektrik, tesis ve ekipmanların düzenli test ve kontrol-

lerini yetkin kişilere yaptırmak. Test ve kontrolleri yapılmış 
elektrik ekipmanları kullanmak (Not: Işyeri yangınlarının 
yüzde 39 elektrik’tendir. Emin olun! Elektrik kablolarının iyi 
durumda olduğundan emin olun..),

İşyerindeki elektrik panelleri, panoları, MCC odaları vb. 
“ark flaş şok tehlike sınırları”nı, tesisatın “Tehlike Risk Ka-
tegori Sınıfları’nı”  (NFPA 70 E, IEEE 1584  gibi standard-
lardan yararlanarak) belirleyerek etiketlemek,

Risk değerlendirmesini her zaman el altında tutmak, 
gerektiğinde güncellemek, ilgili testleri yapmak ve kayıtları 
tutmak (35,2) ,

Çalışanların “yangın güvenliğinin farkında olma”larını 
sağlamak için düzenli eğitim ve tatbikatlar yapmak,

İşyerinde tertip, düzen ve temizliğe daima önem ver-
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(C)(B)(A)

mek, yanıcı maddelerin biriktirilmesini önlemek,
İşyerinin korumasını / emniyetini –sabotajlara ve kötü 

niyetli kişilere karşı - etkin bir şekilde sağlamak,
Yangın çıkışlarının, yangın söndürücülerinin ve  ihbar 

sisteminin önlerinin kapatılmamasını her zaman kolay ula-
şılabilir, kolay görülebilir olmasını sağlamak,

İşyerinde önceden belirlenmiş, güvenli yerler dışında 
sigara içme yasağına uyulmasını sağlamak,

Çalışanların işyerinde herhangi bir kötü uygulama veya 
riskle karşılaşması durumunda  işyeri yönetimine derhal 
bildirmesi, gerekir.

İşyerinde çalışma ortamına yayılabilecek gaz, toz ve 
duman’a göre standardlara uygun (yangınlar için F, diğer 

buhar, gaz ve duman için ABEK filtreli) maske (ve filtreleri) 
çalışan sayısına göre yeterli sayıda bulundurulmalı, bun-
ların uygun kullanımı konusunda çalışanlara uygulamalı 
olarak eğitim verilmelidir. 

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gel-
mesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalış-
ma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, 
önceden gerekli düzenlemelerin yapılması ve çalışanlara 
gerekli talimatların verilmesi, durumun devam etmesi ha-
linde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve 
özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan 
işlerine devam etmeleri istenmemelidir.
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Sosyal
Politika

“Kaza geliyorum demez”. Onun için de nerede, ne za-
man karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Bu “sokak”ta da 
olabilir; “mutfak”ta, “okul”da, “işyerinde” de olabilir. Ama 
tümüne de “kazalar önlenebilir” yaklaşımı ile bakmak ge-
rekir.

Çağdaş bir kavram olan “sağlık güvenlik çevre (SEÇ)”, 
işyerinin sınırlarını çoktan aşmış ve 
yaşamı tüm zenginliği ile kavramıştır. 

Yine SEÇ’ten konuşulacağı za-
man sorulacak öncelikli sorulardan 
biri : “Bu bir yazgı (kader) mı?”. Şid-
detle Hayır. Hiçbir kaza, mesleksel ya 
da çevresel hastalık ya da çevre fela-
keti bir yazgı (kader) değildir.

Bu zor soruyu doğru yanıtlarsak, 
karşımıza daha zor bir soru çıkar : 
“O zaman niye bu olgular var?”. Bi-
len bilmeyen bu konuda çok şey söy-
leyebilir. Hatta bu konuda saatlerce 
konuşanlar bile çıkabilir. Ama doğru-
yu konuşacaksak, yanıtları sıraya ko-
yup, en önemlisini en önce söylemek 
gerek: Öngörü eksikliği.

Öngörüsüzlük, riskleri yeterince 
değerlendirememekten, olup biteni 
kavrayamamaktan başlar. Eğer insan, 
karşı karşıya olduğu tehlikenin boyut-
larını ve yapabileceği zararı, kafasın-
da ölçemiyorsa, kendi yolunu da doğru çizemez. Her adım 
ölçüye dayanır; kimisi bir adım ötesini göremez; ancak ka-
fasını duvara vurduğunda, ne kadar yaklaşmış olduğunu 
kavrar; kimisi ancak bir kaç adım ötesini görebilir.

Uzağı görebilmek için çok çalışmak, kendini çok geliş-
tirmek gerekir. Bu “bir allah vergisi yetenek” değildir; bir 
çırpıda kazanılamaz. Denemek, yanılmak, hatalarını görüp 
düzeltmek ve yine denemek gerekir. 

Şimdi önümüze çıkan soru şu :
“Bunu hepimiz tek tek, birbirimizden habersiz mi yapa-

cağız?” 
Yanıt : “Hiç olur mu? Belki sen benden daha iyi fikirler 

bulacaksın. Ya da ben sana katkıda bulunacağım. Paylaş-
mak zenginlik demektir.”

Doğru. En büyük zenginlik, bilgi ve deneyimi paylaş-
maktır. Üniversiteler de zaten bu yüzden kurulmuştur. Onun 
için akademik çalışmalar yapılır ve yayınlanır. Böylece 
toplumsal iş bölümüne uyarak, içimizden bazıları, “riskleri 
erken algılayıp, alınması gereken önlemleri düşünmek ve 
bize anlatmak” ile görevlendirilmiştir. Böylece “öngörü”yü 
paylaşacağız.

Ancak ülkemizde, “öngörünün paylaşılması” yani “ön-
görünün toplumsallaşması” noktasında bir tıkanıklık var. 
Ülkemizde trafik kazalarını değerlendirenlere bakıyoruz : 
Bilirkişiler... İş kazalarını değerlendirenlere bakıyoruz : Bi-
lirkişiler... Görüldüğü gibi hep “kişi”ler ve “kişisel değerlen-
dirmeler” var; kurumsallaşma ve ortak değerler yok. Üstelik 
de bir “suçlu arama telaşı” var.

Trafik kazalarının önlenmesi için, Ulaştırma Bakanlığı 

A.Gürhan FİŞEK *

*  Prof.Dr., Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı  Genel Yönet-
meni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma  Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü - İş Hukuku  ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

KAZALARDA ÖNGÖRÜNÜN 
TOPLUMSALLAŞMASI

ve İçişleri Bakanlığı / Emniyet ve Jandarma Trafik Şubeleri 
içerisinde yer alan ilgili birimler, düşünce ve eylem üretiyor. 
İş kazalarının önlenmesi için de Çalışma Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı içerisinde yer alan ilgili birimler... Demek ki, bu 
konudaki etkinliklerin ağırlık noktası bürokraside... “Ne ya-
pılacaksa devlet yapar” yaklaşımıyla ve biraz da “tepeden 

inmeci / buyurgan” eda ile çalışmalar yürütülüyor. Üniver-
sitelerde tık yok.

Artık birlikte düşünme zamanı. Her adımı, devletin 
“egemen buyurucu” söyleminden beklemeyelim. Türkiye, 
uzun yıllar, “beyin gücü”nün büyük bölümünü yedekte bek-
letti. Yalnızca “devlet” bürokrasisinde görev almasına izin 
verilenlerin (memurların), fikirleri ile sınırlı (daha çok da it-
hal malı) çözümlerle tanıştı. Onlar kendi söylediklerinden 
şaşmıyorlardı; doğru olmasalar da “yapılan itiraz”lar, yine 
onlar tarafından reddediliyordu. Hakem yoktu.

Artık toplumun yedekte tuttuğu ve kamu dışında yer 
alan, geniş “beyingücü” birikimini, karar oluşturma ve karar 
alma süreçlerine sokma zamanı geldi. 

Bunun için öncelikle sorun odaklı düşünce-eylem kü-
meleri oluşturmak gerek. Bunları kurumsallaştırmalı ve 
toplum içinde ağırlıklı roller kazandırmalıyız. 

“Kaza” örneğinde ele alırsak: 
Trafik kazaları ile iş kazaları arasında bir çok ortak 

özellikler vardır. Bunların başında, hepsinin önlenebilirliği 
gelmektedir. 

Trafik kazalarında en çok görülen üç neden “sürücü 
hataları” başlığı altında toplanmaktadır. Bu hatalar, tüm ka-
zaların %88’ini oluşturmaktadır. Bu üç neden şunlardır :

•	 Yasakları çiğnemek
•	 Şerite uymamak
•	 Kavşaklara kontrolsuz giriş. 
İş kazalarında en sık görülen üç neden ise, tüm ka-

zaların %70,2’sini oluşturmaktadır. Bu üç neden şunlardır: 
• Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, bat-

ması, kesmesi
• Kişilerin düşmesi ve düşen cisimlerin kişilere çarp-

ması
• Makinelerin neden olduğu kazalar.

Resim, www.hurriyet.com.tr adresinden alınmıştır.
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Sosyal
Politika

Görüldüğü gibi tüm bu nedenler, “insan”ın tehlike algısı 
ve ihmali ile ilgilidir. Taşıtların, cisimlerin ya da makinelerin 
kendiliklerinden hareket etmedikleri düşünülürse, bu hare-
kete yol açan “ivme” ya da “arıza” insan tarafından farke-
dilmelidir.

Ancak bunun farkedilmesini yıllardır bekliyoruz. Yazı-
yoruz, çiziyoruz, devlet katında yürütülen çalışmalar des-
tek oluyoruz. Bugüne kadar hep devlet yetkilileri, yasalarla, 
polisiye önlemlerle, cezayla ya da gözyumma ile sorunu 
çözmeye çalıştılar. Sonuç : Aşağıda.

TABLO – 1
2002 yılında 2012 yılına kadar trafik kazaları

 
 Özne 2002 2012 Artış/Azalış
Trafik kazalarının 
sayısı

439.777 1.296.634 2,9 kat artmış

Ölümlü, 
yaralanmalı kaza 
sayısı

65.748 153.552 2,3 kat artmış

Yaralı sayısı 116.412 268.079 2,3 kat artmış
Ölü sayısı 4.093 3.750 % 8,4 azalmış

TABLO – 2
2002 yılından 2012 yılında kadar iş kazaları

Özne 2002 2012 Artış/Azalış
İş kazalarının sayısı 72.344 74.871 % 3,5 artmış
İş kazalarında sürekli 
işgöremezliğe uğrayan 
kurbanların sayısı

1.820 2.036
%11,7 artmış

İş kazalarından 
ölenlerin sayıısı

872 744 % 14,7 
azalmış

Yorum : Bir adım ileri gidemediler. 
Bu tablolardan çıkarılacak dersler konusunda o kadar 

çok söylenecek söz var ki, bunun bugüne değin “sosyal 
politika”nın odak noktasına oturmamış olmasının nedeni 
“başlı başına bir öngörü sorunu”dur. Bu tablolardan çıka-
rılacak bazı sorular :

Örnek soru : 1 – Kaza sayılarındaki artıştaki en önem-
li neden iş hacmindeki artıştır. Trafik kazaları için bu taşıt 
sayısındaki artıştır. İş kazalarında ise üretim hacmindeki 
artıştır. Bir ülke düşünün, taşıt sayısı katlarıyla artıyor; ama 
üretim hacmi düşüyor. Peki bu taşıtlar hangi kaynakla ço-
ğalıyor? Bu çelişki için neden politika üretilmiyor?

Örnek soru : 2 – Hem trafik kazalarında ve hem iş 
kazalarında, önde gelen üç nedenin, bütün kazalar içeri-
sinde çok ağırlıklı bir yeri olması, politika üretip başarılı bir 
mücadele verebilmek için uygun bir ortam oluşturmaktadır. 
Bu fırsattan neden yıllarca yararlanılamamış ve binlerce 
kurban verilmiştir?

Bugüne kadar, kazalarla başetmek adına yürütülen 
çalışmaların hemen tümü devlet katında yürütülmüştür. 
Devletin, bütün bu çalışmalarına ve “öngörü” çabalarına 
yönelik bir değerlendirme yapılmış olsaydı; yukarıdaki so-
nuçlara dayalı olarak verilecekti. Lütfen, siz, bir karne notu 
verir misiniz?

Resim, cdn.internethaber.com/news/ adresinden alınmıştır.

Resim,www.milliyet.com.tr/fotogaleri/44995-yasam-kaza--geliyo-
rum--demez/13 adresinden alınmıştır.

Resim,www.milliyet.com.tr/fotogaleri/44995-yasam-kaza--geliyo-
rum--demez adresinden alınmıştır.

Artık birlikte düşünme zamanı.
Mutlaka “Kazaları Araştırma ve İnceleme Enstitüsü” 

olmalıdır. Gazi Üniversitesi’nde varolan çekirdek geliştiril-
melidir. Akademik çalışmalar çok önemlidir. Ama toplumun 
ortak aklının geliştirecek ve her kesimin bir köşesinden ey-
leme geçeceği “idari, mali,bilimsel yönden özerk” kurumlar 
oluşturmak vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu tip dü-
şünce odaklarının meslek odalarını, işçi-memur sendika-
larını ve yurttaş örgütlerini içermesi gerek. Bu örgütlerin, 
çalışma yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri ve her 
alanda “toplumsal öngörü”nün geliştirilmesi, kurumsallaştı-
rılması ve eylemleriyle yaşamı dönüştürmesini sağlaması 
gerekir.

Devletten beklenen bu çabalara destek olmak ve ülke 
çapına yayılmasına ön ayak olmaktır. 

Kaynak : 
•	 Fişek A.G. (2014) : Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik, Fişek Ens-

titüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, 2.Baskı, An-
kara.

• SGK istatistikleri (2013)
• TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 

Trafik Kazası İstatistikleri (2013)
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O BİZLERDEN BİRİ : CURT KOSSWIG

Üniversite, yaşamı bir bütün 
olarak kucaklamayı, çeşitlilik-
leri içerisinde onu algılamayı 

hedefler. Günübirlik yaşamını sürdür-
meye çalışan ve mücadele hedefini 
daraltmış olan kitlelerden farklı ola-
rak, üniversiteliler (akademisyenler) 
bu “kaygı”lardan kopmuş olmalılar.

Curt Kosswig, Hitler zulmünden 
kaçarak Türkiye’ye sığındığında, ünlü 
bir zooloji profesörüydü. Almanya’da 
bir çok başarıya imza atmıştı. O ka-
dar ki, kanserin ilacı bulunduğunda, 
bunun temelinde Curt Kosswig ve 
arkadaşlarının daha 1928’de ortaya 
attıkları “onkojen” kavramının yer ala-
cağı kesindir. 

“Tanımı gereği onkojen olarak 
ilk bildirilen gen, küçük süslü Mek-
sika balığı Xiphophorus’ta Myron 
Gordon, Curt Kosswig ve Georg 
Haussler’in, bizim ancak şimdi anla-
maya ve Xiphophorus’taki ve insan-
lar da dahil olmak üzere memelilerdeki diğer türden tü-
mör teşekkülleriyle karşılaştırmaya başladığımız korkunç 
kalıtsal melanomları gözlemledikleri 1928’de saptadıkları 
gendir.”(Reissman A.D., 2011:89)

Kosswig, 1932’de Brauschweig Teknik Üniversitesi’nde 
Zooloji alanında “Extraordinariat” derecesini aldı ve onu 
izleyen yıl aynı kentteki Doğa Bilim Müzesi müdürlüğü-
ne atandı. Yine aynı dönemde, nazilerin gözbebeği olan 
Brauschweig Teknik Üniversitesi Genel Biyoloji ve Zooloji 
Dalı’nda profesör olarak görev yaptı. Nazilerin biyolojiye 
olan yoğun ilgileri, bir yandan onu öne itmekte, bir yandan 
“ırkçı safsataları” ile uyuşmadığı nazilerle çatışma noktası-
na itmektedir. Aynı zamanda, nazilerin, yahudi dostları ile 
ilişkilerini kesme isteklerini de geri çevirmektedir. Sonunda 
tutuklanma emrinden iki saat önce Almanya dışına çıkar. 
Daha önce arkadaşlarının yerleştiği Türkiye’ye doğru yola 
çıkmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde dostu Prof.Dr.Naville’in 
ani ölümü ile boşalan Zooloji kürsüsünde görev alacaktır.

İstanbul’a adım attığında, ablasına yazdığı mektupta, 
şunları söyler : 

“... Enstitü, Süleymaniye Camii’nin yanında, konumu 
harika. Pera, Boğaz, Marmara ve Haliç’ten Asya’ya kadar 
geniş bir bakış alanını kapsıyor. Üzerinde kara çaylaklar 
çığırarak dolanmakta. Enstitü, güzel ve temiz ama biraz 
ufak. Ayrıca ahırları ve akvaryumu inşa etmem gerek. Çok 
iş. Ama değerini bilmeye hazırlar. İlk karşılaşmamızda 
gençliğimden dolayı tereddütlü görünen rektör, Heilbronn’a 
‘Bay Kosswig mükemmel bir seçim’ dedi. Daha iyisi ola-
maz.” (http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/nalan_mahsere-
ci.html)

1933 sonrası Türkiye’ye sığınan “Almanca konuşan 
mülteci aydınlar” gibi, kök-ülkesi Almanya ile bağlarını 
koparmış ve Türkiye’yi ikinci vatanı olarak kabul etmişti. 
Bu saptama önemlidir; çünkü bu dönemde Türkiye’de üni-
versitenin doğuşu olgusuna bütün güçleriyle destek olan 
“Almanca konuşan mülteci aydınların”, sıradan beyingöçü 
olgusundan farklı olan karakteristiklerini anlamamıza yar-
dım etmektedir.

Curt Kosswig’in emek sürecine baktığımız zaman, “iç-
selleştirme” ve “takım oyunu” kavramlarının öne çıktığını 
görürüz. Curt Kosswig, işini ve yaşadığı toplumu çok sev-
miştir; işini yaşamıyla bütünleştirmiş ve içselleştirmiştir. Bir 
çok girişimde bulunmuş ve bir çok parlak işler yapmıştır; 

ama bunu yaparken mutlaka bir “ekibi” 
olmuştur. Araştırmacılara destek ver-
miştir; projelerinin büyük bölümünü on-
ların gerçekleştirmesini olanaklı kılmış-
tır. Onun için,  Curt Kosswig’i bir takım 
oyuncusu, bir oyun kurucu gibi görmek 
gerekmektedir (Oyunda onun değiş-
mez yandaşı ise eşi Leonore’dur).  Curt 
Kosswig’in Türkiye’deki ve Dünya’daki 
katkılarını yalnızca onun adını taşıyan 
işlerde değil, öğrencilerinin yaptıklarında 
da görmek gerekir. Bu nedenle, bugün, 
zooloji dünyasında onun adını taşıyan 
bir çok canlı türü bulunmaktadır; bir kıs-
mı kendi buluşu, bir kısmı öğrencilerinin 
ona minnet borçları dolayısıyla adını 
verdikleri türler ... Türkiye memeli hay-
vanları, kuşları, böcekleri, sürüngenleri, 
kurbağaları, balıkları ve çok sayıda da 
omurgasız hayvan sınıflarından örnekler 
toplamıştır. Bunların bir kısmının teşhisi, 
yurt içinde, bir kısmı da yurt dışında ya-
pılarak bilim dünyası için birçok yeni tür 

ortaya konulmuştur. Bu türlerin çoğunluğunu Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinden toplayan ve bu araştırıcılara gönderen 
Curt Kosswig’in adının verildiği taksonların sayısı 21’dir 
(http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/taksonlar.html ).

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Zooloji kürsüsün-
de geçen bir “örnek-olay”,  Curt Kosswig’in bilimsel kişi-
liği, paylaşımcılığı ve öngörüleri hakkında fikir verir. Prof.
Dr.Nihat Aktaç, o zaman asistandır ve doktora tezine 
danışmanlık yapması için Erzurum’dan İstanbul’a henüz 
dönmüş olan  Curt Kosswig’e rica edilir. Kürsü başkanının 
odasında öğretim üyeleri,  Curt Kosswig ve doktora öğren-
cisi buluşur. Doktora konusu olarak ele alınacak “hayvan 
türü” saptanmaya çalışılmaktadır.  Her kafadan bir ses çı-
kar. Konuşmayan iki kişi vardır :  Curt Kosswig ve öğrenci. 
Sonunda  Curt Kosswig olaya el koyar: “Hanımlar ! Bu dok-
torayı kim yapacak? Neden ona hangi grubu çalışmak is-
tediğini sormuyorsunuz?” der ve öğrenciye döner, isteğini 
sorar. Doktora öğrencisi, tartışılan konuların hiçbirinde bir 
tez konusu seçecek bilgi düzeyinde olmadığını ve birlikte 
çalışacaklarına göre, konuyu  Curt Kosswig’in belirleme-
sini istediğini söyler. Bunun üzerine  Curt Kosswig, “ka-
rıncalar” konusunu önerir; çünkü o güne kadar Türkiye’de 
hiç kimse karıncalar üzerine çalışmamıştır. Cosswig’in, 
Anadolu’ya yaptığı bilimsel geziler sırasında topladığı çok 
sayıda karınca materyali vardı. Bu materyalin bir kısmını 
tayin için İngiltere’de British Museum’a göndermişti. Ma-
teryalin az bir kısmı yayımlanmış, ancak büyük bir kısmı 
henüz çalışılmamıştı. Materyalin tümünü öğrencisine verir 
ve tez 1976 yılında tamamlanır. Prof.Dr. Nihat Aktaç, hala 
karıncalar üzerine çalışmaktadır ve bir “karınca uzmanı” 
olarak tanınmaktadır. (http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/
nihat_aktac.html)

Curt Kosswig gibi, “Almanca konuşan mülteci 
aydınlar”ın büyük bir bölümü de kendilerini “Bizlerden Biri” 
olarak kabul etmişlerdir (Akpınar ve ark. 2014).  Ama bi-
zim Curt Kosswig’i “bizlerden biri” olarak görmemizdeki 
önemli etmenlerden biri de, “Anadolu yaşamını ve insanını 
kucaklamış olması” ve toplumsal yaşama katkılarıdır. Türk 
hükümetiyle yaptıkları anlaşmaya uyarak, iki yıl içerisinde 
Türkçe öğrenerek derslerini, Türkçe anlatmaya başlamış-
tır. Her çıkan yeni sözcüğü öğrenme çabası, Anadolu’da 
halkla konuşma çabası onu bir çok “Almanca konuşan 
mülteci aydın”dan da ayırmaktadır. Bütün Anadolu gezile-
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rinde, ona iki kişi eşlik etmiştir : Eşi Leonore ve fotoğrafçısı 
Cafer Tayyar Türkmen. Anadolu yolculuklarını, hep birlikte 
ve olağanüstü kötü koşullarda yapmışlardır.

“Anadolu gezileri zorlu geçer. 40’lar Anadolu’sunun 
olası koşullarını düşünün. Doğru-dürüst yol yok, araç yok, 
konaklama imkanı yok. Su ve elektriğin yokluğu da cabası. 
1950’den önce yabancıların Fırat’ın doğusuna geçmesi ya-
saktır. 1950’de kalkar bu yasak. Geziler, Doğu Anadolu’ya 
kaydıkça, konaklanılan yerler ilkokullar, jandarma karakol-
ları, çadırlar olmaya başlar. Yol ortasında bozulan araçlar, 
aç-susuz geçirilen zamanlar... Yeri geldiğinde kağnıya bi-
nilecek ve yere oturulacaktır.”

Bıkmadan, usanmadan ve tüm zenginliğiyle yaşamı 
gözlemişlerdir.  “Geçilen yerlerde, taşınabilecek omurgasız 
hayvan örnekleri; sürüngen, kuş, solucan, böcek, kelebek 
toplanır. Karı koca, bulundukları yerlerin sosyal yaşamı, 
etnik kültürü ve tarihiyle de ilgilenir. Bazı geziler, özel ola-
rak bir canlı türü için yapılmıştır. Örneğin, 1952’de yapı-
lan Siirt-Tatvan-Van-Başkale-Hakkari-Beytüşşebab-Eruh-
Şırnak-Siirt gezisinin asıl amacı, Hakkari_Van bölgesinde 
yaşayan, denizden tatlı suya geçmiş vantuzlu bir balık tü-
rünü bulmaktır. Curt Kosswig’in, bu gezilerde topladığı ve 
dünyaya ilk kez tanıttığı türlerin sayısı az değildir.”

(http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/nalan_mahsereci.
html)

Bir gün Urfalı bir öğrencisi, Birecik’te yaşayan kuşlar-
dan söz eder: Gagası uzun ve siyah tüylü bir kuş.   Curt 
Kosswig merak eder, “Getir de görelim” der. Tatil dönüşü iki 
kelaynak kuşu ile gelir öğrenci. Hidrobiyoloji Enstitüsü’nü 
bahçesine yerleştirilen kafeslerde bu iki kuş,  Curt Koss-
wig tarafından büyük bir özenle beslenir ve bakılır. 1954 
yılında, bu kuşları, yerinde görmek için yola düşerler. İki 
gün kalınır Birecik’te, Ağustos ayıdır, gölgede sıcaklık 45 
derecedir; açıkta belki 50-60 derece. Popülasyonun yu-
valandığı kayalıkları ge-
zer, kuşları gözlerler. Cafer 
Türkmen kuşların fotoğra-
fını çeker, filme alır.  Curt 
Kosswig, bunları bir Alman 
kuş uzmanına yollar. Bilim 
dünyası, o güne kadar ke-
laynakların kışın Mısır’da 
konakladıklarını bilmektedir. 
Böylece yazları da Birecik-
Urfa’da geçirdiklerini Dünya 
alem öğrenir.  (N) Bugün ke-
laynaklar koruma altında ve 
yörenin gözbebeği.

Curt Kosswig’in en bü-
yük başarı öykülerinden biri 

de “Manyas Kuş Cenneti”nin keşfi ve “ulusal park” olarak 
ilan edilmesidir. 1938 yılı Nisan başında öğrenilerine bir 
tatlı su faunası göstermek ister. Haritaya bakar yakınlar-
daki Manyas gölünü seçer; vapur-tren yolculuğu sonrası 
4 km.lik yürüyüş sırasında, bir tüfek patlar ve bir korudan 
binlerce kuş havalanır.  Curt Kosswig heyecanlanır; bura-
da kuş kolonileri yaşıyor olmalı. 

Gerçekten de, gölde su altında ufak bir söğütlük, her 
ağaçta en az beş yuva büyük beyazbalıkçıl, erguvanibalık-
çıl, gece balıkçılı, karabataklar, yabankazları, kuğular, ör-
dekler, dalgıçkuşları, küçükbalabanlar, çulhakuşları. Ayrıca 
pelikanlar, ankutlar, balık kartalları. Orada kuluçkaya yatan 
muazzam bir kuş popülasyonu, yaklaşık 100 000 kuş.

Meğerse köylüler, kuşların ağaçları kuruttuğunu sana-
rak onlara savaş açmışlardır. Bir de tüfekli savaşçı tutmuş-
lardır.  Curt Kosswig, ağaçları inceler ve gördüğü tırtılları 
aslında kuşların yiyerek, köylülere yardım ettiğini açıklaya-
rak onları ikna eder. Bu kez, “tüfekli savaşçı”  Curt Kosswig 
tarafından maaşa bağlanarak, kuşların koruyucusu olarak 
ilan edilmiştir. Bundan sonra o, kuşlara yanaşanları kova-
layacaktır.  Cosswig’ler yörenin adını Kuş Cenneti olarak 
koyarlar. 

Cosswig’ler bundan sonra her fırsatta bu köydedir-
ler. Önce konaklama amaçlı bir ev inşa edilir; 1952 yılın-
da Hidrobiyoloji Enstitüsü bir inceleme istasyonu kurulur. 
Leonore’un çabasıyla, 1000’den fazla “kuşa kimliklerini 
ve Manyas Kuş Cenneti’nin adı adresini” bildiren halkalar 
takılır. Geri bildirimler başlamıştır : Kenya’dan “Kuşunuz 
burada vefat etmiştir” haberi gelir.

Cosswig’ler bu çalışmaları sırasında, başka bilim 
alanlarındaki bulgularını da, ilgili yakın dostlarıyla pay-
laşmaktadırlar. Leonore, Türkiye’de “ilk botanik parkını 
kuran” botanikçi Heillborn için bitki örnekleri toplamakta-
dır. Kosswig’ler Manyas Gölü’nün hemen kıyısındaki antik 

taşları inceleyerek, arka-
daşları arkeolog Kurt Bit-
tel” duyurarak, Daskyleion 
antik kentinin bulunmasını 
sağlamışlardır. 

Manyas Kuş Cenneti ile 
ilgili en büyük tehlike, keşfe-
dilişinden yıllar sonra Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar’ın 
Bursalı seçmenine, Man-
yas gölünün suyunu Kara-
cabey ovasına akıtma sözü 
olmuştur. Bunun üzerine,  
Curt Kosswig, Cafer Tayyar 
Türkmen’e kuş cennetiy-
le ilgili 10 fotoğraf albümü 

Curt Kosswig ve ekibi çıktıkları 3000 kilometrelik Anadolu turunu 
yaptıkları otobüsün önünde (1955)Kuş Cenneti’nde inceleme yaparken (Manyas, 1947)

Curt Kosswig Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde (Nisan 1967). Curt 
Kosswig'in Türkiye'de en son katıldığı bilimsel etkinlik ...
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hazırlama görevini verir ve Fen Fakültesi Dekanı bunlarla 
birlikte “su işleri ile ilgili bakanlığa” götürür. Başlangıçta ka-
yıtsız olan Bakan, albümlerin yaprakları çevrildikçe çok et-
kilenir ve ne yapar eder Manyas Kuş Cenneti’nin Milli Park 
statüsüne kavuşmasını sağlar (http://egefish.ege.edu.tr/
Kosswig/ nalan_mahsereci.html).

Curt Kosswig, üniversitede, zooloji eğitiminde kullanıl-
mak üzere, Genel Zooloji kitabı da yazmıştır. Kimi yeni-
lemelerle 5.baskısına ulaşmıştır. Yine liselerde okutulmak 
üzere, biyoloji ders kitabı kaleme almıştır. Giderek gelişen 
genetik bilimiyle ilgili olarak da, Heillborn’la birlikte, Princi-
pa Genetica adlı kitabı yazarlar. Genel kitleyi hedefleyen 
bir biyoloji dergisi çıkarır.

Onun bilimsel dürtüsünün ve diplomatik hünerinin en 
iyi örneği, İkinci Dünya Savaşı sonrasının güçlü siyasal 
gerilimlerine karşın, Anadolu’nun zoocoğrafyası üzeri-
ne yapılyan araştırmaarı tüm Yakındoğu zoocoğrafyasını 
kapsayacak biçimde genişletmek ve işbirliği kurmaktaki 
başarısıydı. ... Akademik şöhreti ve diplomatik yetenekleri 
sayesinde, Kosswig, 1951’de, İstanbul Üniversitesi Hidro-
biyoloji Enstitüsü’nde Ortadoğu’nun zoocoğrafyası üzerine 
UNESCO destekli Uluslar arası bir sempozyum düzenle-
meyi başardı. (Reisman A., 2011.90-92).

Almanca konuşan mülteci aydınlardan bazıları, sürekli 
olarak evlerde toplanarak seçilmiş bilimsel konuları tartış-
maya başlarlar. Özellikle Prof.Winterstein’in çabaları sonu-
cu, Türk meslektaşlar ile de temas sağlamak üzere “Türk 
Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi” kurulur. Bu sosyeteye, 
Türk meslektaşlardan Reşat Garan, Akil Muhtar ve Maz-
har Osman da zaman zaman katılırlar. Yoğun tartışmalar 
olur ve sosyetenin yayın organıyla bu tartışmalar ve yeni 
buluşlar-veriler yayınlanırdı. 

Curt Kosswig bir çok başarıya imza atmıştır. Ama dü-
şündüklerinin bazılarını da gerçekleştirememiş; büyük ha-
yal kırıklıkları yaşamıştır. Bunları en büyüğü “balık geneti-
ği” çalışmalarında yaşanmıştır.

Balıkların dünyası, Curt Kosswig için bir “çocukluk 
düşü”dür. “Çocukluğum balıklardı. Günlerce akvaryumda 
en karmaşık türleri üretiyordum. Minik sazangiller ve daha 
bir çok balık ...” diye anlatır Kosswig. Neredeyse her hafta 
sonu, annesinin eline sıkıştırdığı parayla, bir sandviç alır 
ve Berlin Akvaryumu’na gider. Kendi akvaryumuna ala-
mayacağı kadar pahalı balıkların, renk ve biçim cümbüşü 
içinde kendinden geçerek saatlerce oyalanır. Ama en uzun 
süreyi, diğer ziyaretçilerin pek de ilgi göstermediği bir bö-
lümde geçirir : “Orada onbinlerce yıl önce mağara yaşamı-

na geçen somonlar vardı. Zamanla gözlerini kaybetmişler 
ve kör olmuşlardı büyülenmiş gibiydim” der. (http://egefish.
ege.edu.tr/Kosswig/nalan_mahsereci.html)

Curt Kosswig’in Almanya’da yoğunlaştığı balık geneti-
ği çalışmaları, genetik, sitoloji, cinsiyet tayini, cinsiyet ve 
tümör kalıtımı, bazı türlerde evrim ve preadaptasyon kura-
mı üzerinedir. Türkiye’ye geldiğinde de, büyük bir hevesle 
bu çalışmaları sürdürmeye girişir. Leonore, Almanya’dan 
gelirken, Kosswig’in çalıştığı çaprazlama açısından 
önemli kimi balıkları da beraberlerinde getirirler. Kosswig, 
Enstitü’de kurduğu akvaryumlarda kalıtım çalışmalarına 
başlar.Ama yoğun işleri arasında, akvaryumlara birkaç 
günde bir bakabilmektedir. Balıklarla her gün ilgilenilmesi 
gerektiğinden, bir asistanını görevlendirir. Ancak deney-
sel çalışmalar beklenen sonuçları vermez. Sonunda asis-
tan itiraf eder : Kosswig’in büyük umutlar bağladığı erkek 
balık,akvaryumdan sıçrayarak ölmüştür. Asistan bunu ona 
söyleyememiş ve genetik çalışmalar yapıldığını bile bile, 
balığın yerine kardeşini koyuvermiştir. Kosswig yıkılmıştır. 
Bir daha balık genetiği üzerine çalışmaz. 1951 yılına kadar 
balık konusuna da el atmaz.

1951 yılında, İstanbul boğazına kılıç balığı akınından 
sonra, bir Bakanlık Yetkilisinin ricası ve desteğiyle konuy-
la ilgilenmeye başlar ve Üniversite içerisinde Hidrobiyoloji 
Enstitüsü’nü kurar. Baltalimanı’ndaki oldukça harap du-
rumdaki bina onarılır; laboratuvarlar, yönetim ve toplantı 
binaları yapılır. Oğulları da içinde bütün Kosswig ailesi el-
birliğiyle, “Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü binasını, Gü-
ney Akdeniz Zoologlar Kongresi için hazır duruma getirir.  

Hamburg Üniversitesi’nden gelen zooloji bölümü öğrencileri İÜ zooloji bölümü asistanlarıyla birlikte Anıtkabir’de (1955) http://egefish.
ege.edu.tr/Kosswig/kosswig_49.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-zP665i59TCY/UlMU2amKWj
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> Sayfa 23’ün yanıtı
Ne yapılmalı ?
1. “Yüksekte çalışma izin sistemi” olmalı ve uygulan-

malı.
2. Yüksekteçalışmayapacakveyaptıracakolançalı-

şanlar; “Yüksekte Çalışma’da İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kuralları, Tehlikeleri, Riskleriv e Önlemleri” 
konu larıile, buralarda çalışırken kullanılması gere-
ken kişisel koruyucu donanımlar’ın uygun kullanı-
mı konusunda yetkili kişi ve kuruluşlardan uygula-
malıeğitimalmışolmalıdır.

3. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle 
(yönetmelik ve standardlara uyguno larak yapıl-
mış), güvenli korkuluklar [Korkuluklarda; a) Plat-
formdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi 
bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke 
dayanıklıana korkuluk, b) Platformabitişik, en az 
15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,c) To-
puk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 
santimetreden azla olmayacak şekilde konulana-
ra korkuluk, bulunması sağlanmalı dır.], düşmeyi 
önleyici platformlar, çalışmai skeleleri, katlararası 
iniş-çıkış merdivenleri gibi toplu koruma tedbirle-
risağlanmalıdır. İskelelerin kurulması, sökülmesi  
veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görev-
li inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek 
teknikerinin gözetimi altında yapacakları işle ilgili 
yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılmalı-
dır..

4. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve 
standartlara uygun, tam vücut kemeri (paraşüt tipi 
emniyet kemeri), bağlantı halatları, kancalar, kara-
binalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri 
bağlantı tertibatları ve benzeri donanımlar verile-
rek kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca çenelikli baret, 
güvenlik gözlüğü, iş güvenliği ayakkabısı ve iş el-
bisesi de verilmeli ve kulandırılmalıdır.

5. Çalışanların yaptıkları işle ilgili sağlık raporlarıol-
ma lıdır.

6. Çalışmayı yapan firmalar işsağlığı ve güvenliği 
açısından İş müfettişlerince –kesinlikle –  denet-
lenmelidir.

Bu arada Et ve Balık Kurumu, Enstitü’ye üç tane motorlu 
araştırma gemisi alır : HAE Gezer, HAE Görür, HAE Bu-
lur. Yine bu dönemde, çalışmaları için,Devlet Su İşleri, BM/ 
FAO, Akdeniz Uluslara-
rası Bilimsel araştırma-
lar Konseyi ve Akdeniz 
Balıkçılık Araştırmaları 
Komitesinin destekleri-
ni alır. Enstitü kadrosu 
oluşturulur. Genç araş-
tırmacılar, hidrobiyoloji-
nin her alanında zengin 
çalışmalara yönlendiri-
lir. Geniş bir kütüphane 
de oluşturulur.  Koss-
wig, hazırladığı kılavuz 
kitapta, Enstitü’nün, göl 
ve deniz balıkçılığının 
kalkındırılmasında üst-
lenmesi gereken görev-
leri anlatır. Enstitü, ayrı-
ca, bilimsel etkinliklerini 
üç süreli dergi ve kitap-
lar aracılığıyla yayımla-
makta, konferanslarla daha geniş bir kitleyle paylaşmakta-
dır. Kosswig, Zooloji Enstitüsü’nde olduğu gbi, burada da, 
değerlendirebileceği herkesi ortak hedefler çerçevesinde 
kenetler ve çalıştırır. Elemanlarını iyi tanır ve yapabilecek-
lerini bilir. Örneğin, yıllardır zooloji çalışmalarının içinde ol-
makla birlikte, biyolog olmayan, kartograf kadrosunda gö-
revli Cafer Türkmen’e, Türkiye Deniz Balıkları Takvimi’ni, 
kendi gözetiminde hazırlatır. Kosswig, Türkiye’de kültür 
balıkçılığınını başlatılması ve geliştirilmesinin çok önem-
li oldtuğunu düşünmektedir. Bu nedenle Enstitü’ye davet 
edilen yabancı uzmanın gözetiminde deniz ve tatlısu balık-
çılığı üzerine uygulamalı çalışmalar yürütür. (http://egefish.
ege.edu.tr/Kosswig/nalan_mahsereci.html).

1949’da Biyoloji Derneği’nin kurucuları arasında yer 
alır. 

Curt Kosswig, bütün bu çalışmaları yaparken, cebin-
den yaptığı bir çok harcama dolayısıyla her zaman para 
sıkıntısı içindedir. Hidrobiyoloji Enstitüsü örneğinde olduğu 
gibi, zaman zaman ek görev ödenekleri verilebilmektedir. 
Ama üç çocuk okutmakta, kira vermektedir. Evin tek geliri 
onun maaşıdır. Leonore’un aldığı dikiş makinasiyle, oğ-
lanlara babalarının ve birbirlerinin eskilerini uydurma gibi 
tutumluklar yapmasıyla, güçlükle ayakta durmaktadır. Ama 
sözleşmeli çalışmaktadır ve sözleşmesi uzatılmadığı an 
işsizdir. Emeklilik hakkı yoktur ve gelecek kaygı vericidir. 
Onun içindir ki, uzun süre direnmiş olmasına karşın, Ham-
burg Üniversitesi’nin Türkiye’de geçen 17 yılı da emeklilik 
süresine saydırma önerisine direnememiş ve 1954 yılında 
Almanya’ya dönmüştür. Yaz tatillerinde yine öğrencileriyle 
Anadolu gezilerini sürdürmektedir. 15 yıllık bir görev dö-
neminden sonra, emekli olarak Türkiye’ye yeniden dön-
müştür. Emekli olduktan sonra, bu kez Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde görev alır. 

Leonore, Curt Kosswig ile birlikte Almanya’ya dönme-
miş ve bu onbeş yılı yine İstanbul’da Bebek’teki evlerinde 
geçirmiştir.   Leonore, bir başınadır; yörüklerle dolaşır; yay-
lalarda çadır yaşamını onlarla paylaşır. Halkbilim konulu ça-
lışmalar yapar, makaleler yayımlar. Bu arada Leonore’nin 
Türkiye Fauna Tarihi kitabını yazdığını da belirtmek gerek. 
(http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/nalan_mahsereci.html).

Kosswig’lerin Bebek’teki evlerinin de üzerinde durul-
maya değer. Boğaza bakan doğa harikası bir ev. Boğaza 
bakan ve erguvan ağaçlarıyla çevrili bir balkon. Bahçesin-
de çeşitli hayvan türleri. Kosswig’ler, burada yaşamaya 
doyamamışlardır.

Leonore Kosswig Manyas Gölü Kuş Cenneti'nde  (1955)

Eşi Leonore, 1974 yılında, kısa bir hastalık evresinden 
sonra yaşamını yitirir ve İstanbul Boğazı’nı gören Aşiyan 
Mezarlığı’na gömülür. Curt Kosswig’de 8 yıl sonra öldüğün-

de onun yanına gömülecektir. Her 
ikisinin de, yurt dışında öldükleri 
halde, Türkiye’ye getirilerek gö-
müldükleri bilinmelidir. Onlar çok 
sevdikleri ikinci vatanlarında ...

Curt Kosswig’e. “Bizlerden 
Biri” demek, bizim için bir öğünç 
kaynağı.

KAYNAKLAR :
Akpınar T., Aşkın U., Cuciner C.U., 

Fişek A.G., Millioğulları Ö. (2014): 
Cumhuriyet’in Anıt Kurumu Üniversite, Fi-
şek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve 
Eylem Merkezi Vakfı Yayını, Ankara.

Reisman A. (2011) : Nazizmden Ka-
çanlar ve Atatürk’ün Vizyonu, T.İş Bankası 
Yayınları.

http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/na-
lan_mahsereci.html

http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/ni-
hat_aktac.html
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BONCUK
Servet ŞENGÜL

Gerçek adını bilmez, merak da etmezdik.  Hem 
niye edelim ki? Boncuk denince canbaz, canbaz 
denince Boncuk gelirdi aklımıza.

Kısa boylu, kalın, tıknaz gövdeli, güleç yüzlü bir 
adamdı Boncuk. Parsayı büyüklerden toplardı. Ama, 
esas müşterileri bizlerdik. Çığlıklarımızla, şen kahkaha-
larımızla, hoplayıp-zıplamalarımızla ortalığı şenlendiren 
bizlerdik. Kısacası, o bizi, biz onu hesapsız severdik.

Boncuk bir tane miydi, yoksa babadan oğula, dede-
den toruna geçen bir isim miydi bilinmez ama, Ege’de 
ellili yıllarda doğmuş her çocuğun, size anlatacağı bir 
Boncuk anısı vardır zulasında. 

Gösteri sırasında, bir masal kahramanı; gösterisi 
bitince sıradan bir insan olurdu Boncuk.  Onu, çarşıda 
gezerken, kahvede çay içerken ya da lokantada yemek 
yerken görünce 
ilgisini çekmeye 
çalışırdık.  Genel-
likle durgun ve dü-
şünceli olurdu ne-
dense. Yarının 
endişesi miydi göz-
lerindeki hüzün?  
Yoksa, çocuklarını, 
karısını mı özlü-
yordu? Onun bu 
hali içimize dokun-
duğu için olsa ge-
rek, şaklabanlıklar 
yapar, güldürme-
ye çalışırdık. Ama 
boşuna. Onu dalıp 
gittiği hüznün için-
den çekip çıkara-
mazdık.

“Oolum Boncuk 
gelmiş, Boncuuk!”  
müjdesi, bütün 
oyunların sonu ve 
yeni bir hayatın 
başlangıcıdır mahallede. Kuş vurmak, yılan yakalamak, 
erik çalmak, it taşlamak gibi oyunlar ertelenir, Boncuk 
gidene kadar mahalle huzur bulurdu. Boncuk’a ilk gö-
rünen olmak için fırlayıp koşarken, oyun yerinde pabuç-
larımızı bile unuttuğumuz olurdu. Direklerin dikilmesi, 
çelik telin gerilmesinin tek karesi kaçırılmazdı. Nasıl 
oluyor da öyle gergin, katı dururdu o tel? Yaylanıyor 
ama kopmuyordu! Kazıklar çakılırken olur da Boncuk 
amca her kime “Şu çekici kap gel bakayım !” demiş-
se, o bir nevi çıraktır artık gelecek yıllarda. Beni cılız 
bulduğundan mıdır nedir hiçbir şey istemezdi benden. 
Olsun, gene de severdim ben onu. O da bizi severdi. Tel 
üstünde numara yaparken, yalandan da olsa düşer gibi 
olduğunda, ilk yüreği ağzına gelen bizlerdik.

Boncuk, bir ay kadar kalırdı kasabada.  Ama onun 
için en bereketli gün cumaydı.Çünkü cuma günü, ka-
sabanın pazarı kurulurdu.Öteki köylerden de insanlar 
gelirdi. Bir şamatadır giderdi.Satışlar olur, paralar ka-

zanılır, herkesin yüzü gülerdi.  Boncuk, her cuma, ge-
lecek hafta yapacağı inanılmaz numarayı duyururdu ki, 
seyrine yürek dayanmaz. Bisiklet cantı ile, takunya ile 
tel üstünde yürüme, telin ortasında sandalyede oturma, 
tel üstünde kurban kesme gibi tehlike dozu giderek ar-
tan numaraları yapacağını söyleyerek ilgiyi diri tutardı. 
Her defasında ilk kez görüyormuş gibi seyreder, asla 
kaçırmazdık bu gösterileri. Gösteri bitimine yakın çırağı, 
Boncuk’un şapkasını seyirciler arasında dolaştırır, para 
toplardı. Boncuk telin üstünden bakar, para vermeden 
sıvışanlara sataşır, “Heyy, Sarıklı nereye? Kıyamadın 
mı elli kuruşa? Göz hakkı yeme!” diyerek madara eder-
di adamı. 

Bir sıçrayışta telin üstüne çıkar, sırtını direğe daya-
yıp bilek kalınlığındaki uzun denge sırığını yavaş ya-

vaş göğüs hizasında 
ortalardı. Şöyle bir et-
rafa bakınır, yüzünün 
şeklinden, kalaba-
lıktan memnun olup-
olmadığını anlamaya 
çalışırdık. Kalabalık 
seyirci, güzel numa-
raların, Boncuk için 
güzel parsanın haber-
cisiydi.

 “Oy dingala din-
gala /kömür koydum 
mangala / Ayşe, Fat-
ma dostum var/ Çal-
kala Boncuk çalkala 
“ Boncuk’u seyretmiş 
herkesin ezberinde-
dir bu türkü. Ama en 
önemlisi, “çalkala 
Boncuk çalkala “ diye-
rek kıçını titretirken, 
apış arasında bir kır-
mızı ampulün yanma 
ânıdır. İşte o zaman 

çılgınca güler, görmemiş gibi birbirimize Boncuk’u işaret 
ederdik. O ise yalandan neye güldüğümüzü anlamamış 
gibi şaşkın bakar, ampulü daha sık yakardı. Sonra, tam 
kendimizi kaptırmışken, bir ayağı boşluğa basmış gibi 
düşme numarası yaparak ödümüzü patlatır, korkudan 
dışarı uğramış gözlerimize bakarak bu kez o bize gü-
lerdi.

Artık hiçbir kasabada, Boncukların çadır kuracağı, 
gösteri yapacağı küçük alanlar kalmadı. Belki bu yüz-
den artık canbazlar gelmiyor kasabalara. Belki Boncuk 
yaşlanmıştır... Belki kimse çocuğunu tel üstünde gör-
mek istemediğinden çırak vermemiştir... Belki de hepi-
mize küsmüştür bu yüzden, kim bilir? Kimbilir kaç gülüş, 
kaç kahkaha,  kaç yürek çarpıntısı, kaç şenlik borçlu 
kalmışımdır gönülden Boncuk'a. Çocuklarına ekmek 
götürmek için Azrail’le meydan okurken, on binlerce ço-
cuğu güldürüp, mutlu eden bu güzel insana borcumu 
nasıl öderim bilmiyorum.
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Vakıf
Haberleri

Emektarlar ... Eli öpülesi insanlar... Cumhuriyet’in kurul-
ması ve kurumsallaşması kolay olmamıştır. Bunda bir 
çok insanın emeği vardır. Gecelerini gündüzlerine kat-

mışlar; el emeği göz nuru, yeni bir devlet yaratmışlar. Herşey 
Cumhuriyet öncesi, padişahlık döneminden o kadar farklı ki. 
Her şeyden önce “kul”luğu kaldırmış ve “eşitlik” temelinde bir 
yurttaşlık getirilmiştir. Kamusal yaşama “dinsel” ilkelerin yön 
vermesi engellenmiş; eğitim ve öğretimde birlik getirilmiştir. 
Her şeyin bilim ve hukuk temeline dayandırılması sağlanmış-
tır. Bunun doğal sonucu kadınlar özgürleşmiş ve erkeklerle 
eşit haklara kavuşmuşlardır.

Bütün bunlar kolay olmamıştır. Ama bugün görüyoruz ki, 
bütün bu çabalarla, emeklerle kurulan yapılar yıkılmaz de-
ğildir. Bunları içten içe kemiren gericiler, bunları yıkmak için 
halka yalan söyleyen, onu bilinçsiz ve eğitimsiz bırakmak 
isteyen gericiler hep varolmuşlardır. Cumhuriyet öncesi de, 
sonrası da, hep gericilerle ilericilerin kavgasına tanıklık edil-
miştir.

Değerbilirlik, bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için ol-
mazsa olmaz bir ilkedir. Amacımız, ileri-geri mücadelesinin 
savaşçılarını tanıtmaktır. Adlarının, anılarının, emeklerinin 
unutulmamasını sağlamaktır. 

Sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanında, önderlik eden, 
yol açan “Cumhuriyet insanlarını” size tanıtmak istiyoruz. 
Bazılarını yıllar içerisinde Çalışma Ortamı dergisinde sizlere 
sunmuştuk. Bu kez derli toplu ve internet gezginlerinin de kul-
lanımını kolaylaştıracak biçimde, elektronik ortamda sunmak 
istedik. Vakıf ana sayfasında (www.fisek.org) özel bir bölüm 
açtık: Cumhuriyet’in İnsanları Portre Galerisi.

Galerimize bir de SSK emektarlarını ekledik. Türkiye’de 
bugün bile sosyal güvenlik sisteminin omurgasını oluşturan, 
tek çatı altında bile eritilemeyen bu kurum çok değerli ve anıl-
mayı hak ediyor.

SSK Üzerine Toplumsal Tarih Tanıklıkları, bir dizi toplantı-
ya verilen ad. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın, 
SSK Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 1995-96 yıllarında yü-
rüttüğü ve yine SSK Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan SSK 
Tarihi (1946-1996) çalışmalarına katkıda bulunmak amacıy-
la planlanmıştı. Bu kez Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi tarafından yürütülen ve SSK Genel Müdürlüğü ile 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce desteklenmiştir. 
“Cumhuriyet’in İnsanları Portre Galerimizde” her iki çalışma-
nın ürünlerini de göreceksiniz. 

Portre Galerisi’nin portrelerini aldığımız kaynak o kadar 
bereketli ki, biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yeni port-
relerle bu galeriyi zenginleştireceğiz. Bu kadar geniş bir port-
re galerisine, bir çok insanın emeği geçti. Hepsine tek tek 
teşekkür etmeye olanak yok. Hepsinin birden eline sağlık. 

Cumhuriyet’in İnsanları

Halil Tunç

Dr. Sadık Yağcı

Dr. Engin 
Tonguç

Ebe 
Hayru Nusa Gökay

Doç.Dr. Abdülkadir Yücel

Dr. Ali Haydar Savaşan

Dr. Şahande Köymen

Doç.Dr. 
Osman Nuri Koçtürk

Prof.Dr. 
Türkan Saylan

Prof.Dr. Ayşe Baysal Prof.Dr. Cahit Talas

Dr.Ceyhun Atuf Kansu

Doç.Dr. Etem Utku

Dr. Mustafa Necati

Dr. Reşit Galip

Hasan Ali Yücel
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Emek ve
Sanat

Muzaffer Oruçoğlu'nu “Grizu” romanından ve dört cilt-
lik bu eşsiz çalışmayı süsleyen resimlerinden anım-
sıyoruz. Oruçoğlu bu çalışmasıyla Abdullah Baştürk 

Emek Ödülü'nü (2011) kazanmıştı. 
Oruçoğlu halâ yasaklı. Onun 

yerine yapıtları Türkiye'ye giriyor. 
Yapıtları bizlerle buluşuyor. Onun 
sesini, soluğunu ülkenin dört bir 
tarafında hissedebilirsiniz. Bu kez 
4-18 Nisan 2014 tarihleri arasın-
da Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi Sergi Salonu'nda bizlerle 
birlikte olacak; “Işıltılar” adını ta-
şıyan resim sergisiyle yine ışıklar 
saçacak.

Çalışmalarını Avustralya'da 
sürdüren Muzaffer Oruçoğlu, bu 

sergisinde, renklerin ve ışıltılarınk diliyle konuşmayı sürdü-
rüyor. Resmin yapımında kurala karşı çıkan ve yeni stilleri 
ve boya tekniklerini deneyen ressam, tiplemeleri çeşnilendi-
riyor, insanda gizlice gülümseyen emeği, ironik dalgacı yan-
larıyla sezdirmeden açığa vuruyor. Sergideki tablolar, klasik 
ve yer yer de nayif biçimin, sürrealist esintilerle kırılıp de-
rinleştirilmesinin bir denemesi gibi görünüyor. Anadolu'dan, 
Avrupa ve Avustralya'dan derilip devşirilen, biçime ve çağrı-
şıma dönüşen bir ışık ve buluş cümbüşü. Boyutlardan kur-
tulma ya da onu boşluğa doğru parçalama çabası. 

1988'de Avustralya'ya yerleşen Muzaffer Oruçoğlu, ilkin 
iki yıllık resim ve heykel kolejini bitirdi. Daha sonra “Royal 
Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Public Art” bölümün-
de üç yıl Resim ve Heykel Eğitimi yaptı. Şimdiye kadar 13'ü 
roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere 30 kitabı yayınlandı. 
Yalnızca kendi ülkesinde değil, dünyanın dört bir yanında 
sergileri açıldı; övgüler aldı.

Muzaffer Oruçoğlu 
Işık Saçmaya Halâ Devam Ediyor

MUZAFFER ORUÇOĞLU ESERLERİNDEN  BİRKAÇ ÖRNEK

ZONGULDAK 
(100X90 

Bez Üzerine 
Akrilik)
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MUZAFFER ORUÇOĞLU ESERLERİNDEN  BİRKAÇ ÖRNEK

AÇLIK (96x72 Karışık Teknik) MADENCİ AİLESİ (120x90 Karışık Teknik)

PARİS KÖMÜNÜ (54x54) Kolaj ANA (60x44) Kolaj BABA ŞAMİL (49x69 cm)
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Vakıf
Haberleri

Vakfımızın “Cumhuriyet’in Anıt 
Kurumları” kitap dizisi 5.kitabını 
kazandı. Cumhuriyet’in ayakta 

durmasında ve kurumsallaşmasında 
çok önemli bir yeri olan üniversitelerin 
“doğuş” sürecini anlatan çalışma için 
gönüllülerimiz Taner Akpınar, Umur Aş-
kın, Can Umut Çiner, A.Gürhan Fişek 
ve Özgün Millioğulları’na çok teşekkür 
ederiz. Uzun ve titiz bir çalışmadan son-
ra geçmişimizi farklı açılardan ve farklı 
bir söylemle aydınlattılar.

Cumhuriyet demek çağdaşlık de-
mektir. Cumhuriyet ile Hilafet arasında 
ne denli derin bir uçurum varsa, “ileri” 
ve “geri” arasında da o denli derin bir 
çelişki vardır. Cumhuriyet, “geri” olana 
ve “çağdışı” olana ilişkin tavrını en kes-
kin bir biçimde ortaya koymuştur. İleri 
ile geri arasında bir çizgi çekmiştir. İşte Cumhuriyet’in anıt 
kurumları, ileri-geri arasındaki mücadelede, Cumhuriyet’in 
koyduğu bu kırmızı çizgiyi savunan ve onu kurumsallaştı-
ran yapılardır.

Osmanlı’dan kalan ve “geri” ile bütünleşen 
Darülfünun’un, üniversitede aranan özelliklerden yoksun 
olduğu bu çalışmada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hele 
bu kurumun Cumhuriyet karşıtı direnci ve Türkiye’nin 
doğuşunu baltalayan tavrı, onun sonunu da belirlemiştir. 
Buna karşın kitabın başında, Cumhuriyet’in kurucularının 
Darülfünun’a karşı sabırlı yaklaşımına tanık olacaksınız. 
Bu başka Osmanlı kurumları için yapılmayan bir uygulama 
ve “aydın”lara karşı saygının ve “aydınlık” umudunun bir 
sonucudur. 1924 yılında Darülfünun’a özerklik tanınması 
da, onun Cumhuriyet’e destek vermesini sağlayamamış-
tır. Bir yandan değişen hukuk düzeni ve çıkarılan devrim 
kanunları, bir yandan bunun uygulayıcıları için nitelikli 
aydınlara duyulan gereksinme, Ankara’da yüksek öğre-
tim okulları açılmasını gündeme getirmiştir. Bu, giderek, 
Cumhuriyet’in örnek üniversitesinin Ankara’da hayal edil-
mesine yol açmıştır.

1925 yılında Ankara Hukuk Okulu’nun açılması, ön-
celikle meslek elemanı gereksinmesinin bir sonucuydu. 
Ama bu girişimin hemen ardından, tarım alanında nitelikli 
aydınlara duyulan gereksinme, tarım alanında da yüksek 
öğretim okullarına gereksinme duyurmuştur. Bu giderek, 
Cumhuriyet’in kurucularında “üniversite” kavramının ol-
gunlaşmasına yol açmıştır. Hatta bir yazar, Ankara’da ta-
rım alanında kurulan bu yüksek öğretim kurumunu (Yük-
sek Ziraat Enstitüsü), “doğa üniversitesi” olarak tanımla-
maktadır.

Bunun içindir ki, yazarlar, “Cumhuriyet’in Anıt Kurumu: 
Üniversite” kitabında,  üniversitenin doğuşu olarak 1926 
yılını aldı.

Toplumsal olgu ve olaylar, belirli bir anda birdenbire 
meydana gelmiş durumlar gibi ele alınamaz. Bunlar, bir 
süreç içerisinde meydana gelir ve ele alınan olgu ve olay-
lar, “an”lar ya da günler değil, ancak söz konusu süreçler 
incelenerek anlaşılabilir. Cumhuriyetin anıt kurumlarından 
biri olan üniversiteyi konu alan bu kolektif çalışma da bü-
tünüyle süreçlere odaklanmaktadır. Bu anlamda, ele alı-
nan anıt kurum olan üniversiteye ilişkin sürecin 1926’dan 
itibaren somut bir gerçekliğe kavuşmaya başladığı görül-
mektedir. Cumhuriyet kadroları, Osmanlı’dan devralınan 
Darülfünun’u önce kapatmayıp, hatta bu kuruma 1924 
yılında özerklik tanıyarak yola devam etmesine olanak ta-
nımıştır. Buna karşın, bu kurumun, kendisinden bekleneni 

Cumhuriyetin Anıt Kurumu:  ÜNİVERSİTE
verememesi üzerine, varlığı 1933 yılında 
sonlandırılarak, bunun yerine üniversite 
kurulmuştur. Ancak, cumhuriyet kadroları-
nın tam olarak kendi zihinlerindeki gibi bir 
üniversite oluşturmaya dönük çabası çok 
daha öncesine, 5 Kasım 1925 tarihinde, 
Ankara Hukuk Okulu’nun açılışına kadar 
geriye gitmektedir. Bu nedenle, cumhuri-
yetin üniversitesine ilişkin süreci buradan 
başlatmak gerekmektedir. Bununla birlikte, 
Ankara Hukuk Okulu’nun açılışı, 1925 yılı-
nın sonlarında olmuştur. Dolayısıyla, süre-
cin başlangıcını 1926 olarak kabul etmek 
doğru olacaktır. Hukuk Okulu’nun kurulma-
sıyla anıt kurum bir anda oluşmuş değil, bu 
kurumun oluşum süreci başlamıştır. 

Kitap 8 bölümden oluşuyor : 
•		Cumhuriyet’in Olmazsa Olmaz Adımı : 

Üniversite
•		 Üniversitenin Öncülleri : Darülfünun (Fenler evi)
•		 Türkiye’nin Kalbi Ankara : Hukuk Okulu’nun Açılışı
•		 Tam Bağımsızlık Yolunda Bir Anıt Kurum : Ankara 

Yüksek Ziraat Enstitüsü
•		 1933 Üniversite Reformu 
•		 Bir Üniversite Doğuyor
•		 Yeni Doğan Üniversitenin Temelindeki Harç : Dev-

rim Ruhu
•		 Kapanan Bir Kapının Ardından Açılan Yepyeni Bir 

Ufuk
•		 Üniversite ve Kadınlardan Örnekler
•		 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Üniversite’nin Yönetim
•		 1946 Türkiye’sinde Üniversite 
Daha önce incelediğimiz Cumhuriyet’in Anıt 

Kurumları’nda gördüğümüz bir olgu ile “üniversite” ol-
gusunda da karşılaşılmıştı. Ne yazık ki, belli bir tarihten 
sonra “anıtsal” niteliği kaybolmakta, sıradanlaşmaktadır. 
Cumhuriyet’in kuruluş evresindeki devrimci heyecanın bir 
eseri olan bu kurumlar, heyecanın kaybolmaya başlama-
sıyla birlikte parlaklıklarını yitirmekte ve kapanmasalar da 
“söylem” değişikliğine uğramaktadırlar.

Kitap, bu anı 1946 tarihine bağlamaktadır. Anıt Kurum, 
Hukuk Okulu’nun açılmasıyla bir anda ortaya çıkmadığı 
gibi, kitabın başlığında vurgulanan 1946 yılında da bir anda 
yok olmamıştır. Bu dönem, Anıt Kurum’un çöküş sürecinin 
başlangıcıdır. Bu süreci, üç öğretim üyesinin üniversiteden 
tasfiye edilmesiyle başlatmak doğru gözükmektedir. Tas-
fiye 1948 yılında gerçekleşmiş olsa da, bu uzun uğraşlar 
sonucu gelinen son noktadır. Öğretim üyelerinin tasfiye 
edilmesi yönünde somut adımlar 1945 yılı biterken atılmış 
ve üç öğretim üyesi tasfiye edilmiştir. Öğretim üyeleri huku-
ki yolları işleterek tasfiye kararını iptal ettirebilse de 1948 
yılında, tasfiye geri dönülmez bir şekilde, bu kez TBMM 
eliyle,  yeniden uygulanmıştır. Öğretim üyelerinin tasfiye 
edilmesi, bütünüyle bilim dışı ve akademik ilkeleri hiçe 
sayan bir müdahale sonucu olmuştur. Bu müdahalenin, 
çöküş sürecinin başlangıcı olarak alınmasının nedeni ise, 
tek başına bu olayın kendisi değil, bu şekildeki tasfiyelerin 
yerleşik hale gelmesi ve sonraki dönemlerde de tekrarlan-
ması nedeniyledir. Sürecin başlangıcının, üniversitenin bü-
tünüyle özerkliğine kavuşturulduğu döneme denk gelmesi 
ise ironiktir.          

“Cumhuriyet’in koruyucuları” ile “yıkıcıları” arasındaki, 
ileri-geri mücadelesi bugün de sürmektedir. Bu kitabın, 
Türkiye’nin aydınlığa ulaşmak için mücadelesinde, önemli 
dersler içerdiğini düşünüyoruz. Yararlı olmasını diliyoruz.
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Bulmaca

Mustafa TAŞYÜREK*
(mustafatasyurek@fisek.org.tr)

Tehlikeyi Tanıyalım

Yüksekte Çalışma

*  Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı 
 Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)
 İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)
 Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

İKİ DAKİKA DÜŞÜN

> Yanıtı 17. sayfada

Durum: İşçiler çok katlı binanın dış cephesinde ısı izolasyonu için sıva ve boya yapmaktadırlar.
İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

Neler Olabilir ?
1. İşçiler çalışma platformunu ve iskeleyi kurarken ya da sökerken düşebilir.
2.  Çalışma platformunu kurarken ve sökerken kalasları çıkarırken ya da indirirken düşebilirler ya da kalasları aşağıda 

olanların üzerine düşürebilirler.
3.  İzolasyon malzemesinin duvara sabitlenmesinde el matkabı vb. elektrikli el aletleri ile çalışırken aşağıya düşebilirler, 

elektrik çarpabilir, göz ve el yaralanmaları vb olabilir.
4.  Sıva ve boya yaparken  ölümcül bir kaza ile karşılaşılabilecek şekilde yüksekten düşebilirler .



İş Sağlığı
Güvenliği
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