COĞRAFYA BILIM VE UYGULAMA KOLU
YE “ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ
SUAT İLH AN
Atatürk Yüksek Kurumu
Başkanı
2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kanunu ile Türk
Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yeniden düzenlenmiş, Atatürk ve Atatürk
çülük konularında akad em ik çalışm alar yapm ak g örevi ile Atatürk A raştır
ma M erkezi, özellikle Türk kültürü konusunda akadem ik çalışm alar yapm ak
görevi ile d e Atatürk Kültür M erkezi kurulmuş ve dört bağlı kuruluş olarak
Yüksek Kurum a bağlanm ışlardır.
Atatürk Yüksek Kurumunun kuruluşuna kaynaklık eden A n a ya sa ’mızın
134’üncü maddesinin gerekçesinde, Yüksek Kurumdan Atatürk Akademisi ola
rak söz edilm ektedir. 2876 sayılı kanunla Atatürk Yüksek Kurumuna ve bağ
lı kuruluşlarına verilen g ö rev ler de akad em ik ağırlıklıdır.
Atatürk Yüksek Kurumunun yalnız sosyal veya daha geniş anlam ıyla b e
şerî alanlara yön elik bir akad em ik yapıya sahip oluşu ve bu yapısı ile dün
yada örn eği bulunm am ası en fa zla d ikkat çeken özelliğini oluşturuyor.
D iğer ülkelerin aka d em ileri, g en ellik le sosyal konulara ek olara k tıp ve
teknik konuları araştıran ku ru m lan da bü nyelerinde bulundurm akta ve bu
tür kuruluşların akad em ik çalışm alarında teknik ve tıp konularına sosyal
konulara nazaran ö n celik verilm ektedir. Karma akadem ilerin en önem li ek 
sikliği sosyal konuların ikinci ön celikte kalmasıdır.
Atatürk Yüksek Kurumu ile yalnız sosyal konulara yön elik ve bu özelliği
ile kendi alanında daha güçlü bir akad em ik kuruluş oluşturulmuştur.
Sosyal alanlarda, üniversitelerim izin dışında akadem ik çalışma yapılan
yer çok azdır ve birçok konuda üniversitelerin çalışm alarını tam am layacak
ve katkı sağlayacak akad em ik kuruluş ihtiyacı kendisini duyurmaktadır.
Kanunum uzla belirlen en bağlı kuruluşlar esas alınırsa, Yüksek Kurum
çalışm a alanlarının sınırlı olduğu değerlendirilebilir. Sorum luluklarım ız ve
bunların ilgi alanları dikkate alınırsa, bağlı kuruluşlarla birlikte Atatürk
Yüksek Kurumu çalışm a alanlarının sosyal konuların tamamını kapsayacak
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şekild e geniş olduğu tespit edilebilir. Kanunumuz, ilgi alanlarının çalışm a
alanı içerisine alınm asına engel koym am akta ve bilim sel çalışm a yapacak
yeni birim ler oluşturulm asını kolaylaştırm aktadır. Bu kolaylıktan ya ra rla 
nılarak, diğer birçok konunun çalışma alanı içerisine alınması ve sosyal alan
da bütünlüğü olan bir akadem ik kuruluşa ulaşılması sağlanabilecektir.
Atatürk Yüksek Kurumuna coğrafya çalışm aları için de doğrudan görev
verilm em ektedir. Fakat coğrafyaya ilgisiz kültür düşünm ek mümkün d eğ il
dir. Tarihin, dilin ve diğer bütün kültür unsurlarının gü ç aldıkları ve güç
verd ikleri bir coğrafyaları olm ası gerekir. Bu zorunlulukla ve coğrafya bi
lim çevrem izin ihtiyacı da dikkate alınarak, kanunumuzun verdiği kola ylık
tan yararlanılm ış, Yüksek Kurum Başkanlığına bağlı bir Coğrafya Bilim ve
Uygulama Kolu kurulmuştur.
Atatürk Yüksek Kurumu içerisinde bilim sel çalışm aların od ak birim i bi
lim ve uygulama kollarıdır. Bilim ve uygulam a kolları sorumlu oldukları ko
nuların taslak program larını ve plân ların ı yaparlar, bu taslaklar yetkili
k a d em elerce onaylandıktan sonra uygulanm alarını sağlarlar. K ısaca, bilini
ve uygulama kolları kendi konularında yapılacak bilim sel çalışm aların baş
langıç ve son noktalarını oluştururlar.
Büyük bir ihtiyaç olarak gördüğüm üz coğrafya ile ilgili bir birim oluştu
rulması, kuruluşumuzun ilk gü n lerin d en itibaren düşünülm eye başlanmış,
2 Şubat 1988 tarihli Atatürk Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında
C oğrafya Bilim ve Uygulama Kolu kurulması kararı alınmıştır.
Atatürk Yüksek Kurumu başkanıııa bağlı olarak çalışaca k olan C oğraf
ya Bilim ve Uygulama Kolu kurulurken şu ilk eler göz önünde bulundurulm a
ya çalışılm aktadır: Türkiye’d e coğrafya konusunda yara rlanılabilecek bütün
d eğerlerd en , bütün bilim adam larından yararlanm ak ve katkılarını sağla
m ak; Türk coğrafyacıların ı akadem ik bir çatı altında birleştirerek bir ölçü 
de de olsa iş birliğini ve akadem ik çalışma program ları arasında iş bölümünü
g erçekleştirm ek; coğrafya konusunu hakkı olan yere yü celterek daha verim li
bir ortam yaratm ak ve böylece d iğer bilini d allarındaki çalışm alara destek
verm ek.
C oğrafya Bilim ve Uygulama K olundan ana başlıkları ile şu hizm etlerin
gerçekleştirilm esi beklenm ektedir: Türkiye coğrafyası ve diğer coğrafya alan
larında bilim sel araştırm alar ve yayın lar yapılm ası; orta d ereceli okullarda
işlenen coğrafya derslerinin kitap ve program larını in celeyerek ön erilerd e
bulunulm ası; lisansüstü eğitim ler için tez konusu ön erilerek boşlukların d ol
durulm asının sağlanm ası; belge yayınları, bilim sel yayınları, vülgarize ya 
yın la r yapılm ası; d ergiler yayım lanm ası; konferanslar ve diğer akadem ik
toplantılar düzenlenm esi; coğrafya alanında yapılan yerli ve yabancı yayın
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ların izlenm esi, uygun olan ların kütüphanelerim ize satın alınm ası ve g e rek 
li g örü len yabancı yayınların dilim ize kazandırılm ası.
Bilim ve uygulam a kolu küçük bir kadro ile kurulmuştur. Kanunumuza
g öre bilim ve uygulam a kollarının üyeleri üç yıl için seçilm ektedirler. G er
çekte bütün coğra fyacılar bu bilini ve uygulama kolunun doğal üyeleridir.
Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Türkiye coğrafyasının yazılması için
görev bölümü yapmış, bu güne kadar yayımlanmamış bazı hazırlıkların, önem 
li tezlerin yayını için ö n eriler belirlem iş, 1988 yaz aylarında yapılan bir sa
ha araştırm asının d esteklenm esini kararlaştırm ış, yabancı ü lkelerd e
yayım lanan ve kütüphanelerim izde bulunması g erek en coğrafya ile ilgili ya 
yınları tespit etmiş ve Yüksek Kurum Başkanlığına vermiştir.
C oğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, ilk toplantısında “ Coğrafya
A raştırm aları” adı altında bir dergi yayım lanm ası kararını alarak coğ ra f
ya öğretim üyelerinden m akale isteklerinde bulunmuştur. Elinizdeki dergi bu
çalışm aların bir ürünüdür. Şim dilik yılda bir sayı yayım lanm ası düşünül
m ektedir.
Kültürüm üzün, bilim sel tabanının oluşturulm asında çok önenıli yeri ve
sorum luluğu olan Atatürk Kültür, D il ve Tarih Yüksek Kurumu, coğrafya ça 
lışm alarını d estekleyerek bilim sel düzeyde büyük bir girişim de bulunm akta
dır. C oğrafya çalışm alarının, tarihim izin ve diğer kültür unsurlarım ızın
incelenm esine, araştırılm asına ve bilim sel içeriğinin gelişm esine katkılarda
bulunacağına, olum lu sonuçlara ulaşılacağına inanıyoruz. C oğrafya çalış
maları ile Türk kültür çevresi daha sağlam bir tabana kavuşturulmuş olacaktır.
Atatürk, Türkiye Cum huriyetinin tem elini Türk kültürü ve Türk kahra
m anlığında görü r ve gösterir. Bu kültür tem elinin güçlenm esind e coğ ra fya 
nın vazgeçilm ez işlevi
g erçekleştirilebilecektir.
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