P rof. D r. D a n y a l BEDİZ
1908-1978
P rof. D r. D an yal BEDİZ’in K ısa Y a şa m Ö yk ü sü
1908 Yılında G irit’te K andia’da doğan İbrahim D anyal BE
D İZ ’in Babası İskenderun R üsum at Nazırı R ahm i Efendi, annesi
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G irit olayları nedeniyle ailesiyle birlikte İstan b u l’a göç eden D anyal B E D lZ ilk ve orta öğrenim ini Vefa lisesinde tam am lam ış, 1928 yı
lında d a İstanbul Lisesinden m ezun olm uştur. Açılan Devlet sınavında
başarı kazanm ası sonucu aynı yıl A lm anya’ya gönderilen D anyal
BED İZ altı yıl M ünih’te kalarak Beşerî Coğrafya bölüm ünü tam am 
lamış, “İzm ir ve H interlandının Ekonomik Coğrafyası” M ünih
1935 isimli eseriyle de Pekiyi derece ile D oktor ünvanını kazanarak
yurda dönm üştür.
A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih-C oğrafya Fakültesinde hem en
vazifeye başlayan Danyal B E D lZ 1937-1938 yıllarında v atan î görevini
tam am lam ıştır.
Dr. D anyal BEDİZ 1941 yılında D oçent, 1952 yılında d a Profe
sör olmuş, emekliliğe ayrıldığı tarihe kadar da Beşerî ve Ekonomik
Coğrafya K ürsü Başkanı olarak görevini sürdürm üştür. H arbokulu
ve Polis Kollejinde A lm anca, A nkara İktisadî ve T icarî İlim ler Aka
demisiyle Yüksel: Z iraat Fakültesinde uzun yıllar Türkiye Ekonomik
Coğrafyası derslerini okutm uştur.
13/7/1978 tarihinde emekliye ayrılan ve kısa bir süre sonra
15/10/1978 günü vefat eden Prof.D r.D anyal B E D İZ ’in bir kız bir de
erkek çocuğu vardır.
Prof. Dr.Danyal B E D Î Z için D il ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde dü
zenlenen cenaze töreninde yapılan konuşma :

H ocam hayatta iken ondan sonra konuşm am aya gayret ederdim .
O ndan sonra konuşm ak bence başarısızlığı peşinen kabûl etmekti.
Am a bu gün onun ardından ve bu koşullar altında konuşm anın en
büyük şanssızlık olduğunu anlıyorum .
Yaşam dolu, sevgi ve insanlık dolu hocam ız tem m uzda emekli
olmuştu. O na emekliliği bir türlü yakıştıram ıyorduk. Fakülte açıldı
ğında ona şükranlarım ızı gösterek uğurlayacak bir tören düzenlemeyi
kararlaştırm ıştık. Böylesi aklım ıza bile gelmezdi. Ö lüm ü kimseye ya
kıştıram azken ona bu acı töreni hazırlam ak ve bu görevi yerine getir
mek bizlere çok zor geldi. Bugün o yaşam dolu, insanlık iyilik, sevgi,
özveri ve hoşgörü dolu örnek insani ebediyete uğurlam a bahtsızlığına
da uğradık. O nu hep kendi işlerini yüzüstü bırakıp başkalarının iş
lerine koşar görmeye alışmıştık. Şimdi birşeyler yapam am anın azabı
içerisindeyiz.
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Kendisi Fakültem izin en eski hocalarındandı. D ekan ve bu şans
sız konuşmayı yapan ben dahil Fakültem iz öğretim üye ve yardım cı
larının yarısı onun öğrencisiydi. O n a bizler hocaların hocası derdik.
M ünih Üniversitesini tam am ladıktan sonra başarılı doktorasını
verip yurda döndüğü 1935 yılından beri, yâni 43 yıldır fakültem izde
hocalık yapmıştı. Fakültem izin ilk kuruluş günlerinde işe başladı., ay
rıca 25 yıl H arpokulunda, Polis kollejinde, T icarî ilim ler Akadem isin
de ve Z iraat Fakültesinde sayısız öğrenci yetiştirip aydınlar ordusuna
kazandırdı. K aç bin aydın ve bilim adam ı yetiştirdiğini kendisi de
bilmezdi. Ama en az 25-30 bin öğrencinin elinden geçtiğini söylerdi.
K orkunç bir hafızaya sahipti. En eski öğrencilerini bile unutm azdı.
Ö ğrencilerinin fizyonom ilerinden doğuş bölgelerini h a ttâ illerini % 99
doğru olarak saptardı. Yıllar ve deneyim ler onu insan sarrafı yapmış,
buna karşın duygularını körletm em iş, aksine bilemiş ve hassaslaştır
mıştı. Belli etm emekle beraber olaylar onun üzerinde büyük etkiler
yapar üzer veya ziyadesiyle sevindirirdi.
Ö ğrencilerine karşı son derece müşvik, m üsam ahalı ve anlayışlı
davranırdı. Kızdığını, bağırdığım , azarladığım öğrencilik yıllarımız da
dahil ne görmüş ne de duym uşuzdur. Ö ğrencilerde ona başka türlü
davranır ve sayarlardı. Eskiden sözlü sınavlarda başarılı yanıt verem iyenler el öper, özür diler ve üzülm em esini, çalışıp yine geleceklerini
ve sınavda başarı kazanacaklarını söyleyerek ad eta onu teselli edip ay
rılırlardı. Bu tutum o zam anlar asistan olan bizleri ve diğer hocaları
son derece şaşırtırdı.
H a y a tta başarı kazanm ış, yükselmiş, büyük mevkilere ve üne
ulaşmış pekçok öğrencisi olm akla beraber o sorunluların, güçsüzlerin,
hastaların ve başarısızların yanlarında olmayı tercih ederdi. Bir bay
ram olduğunda kucakla tebrik, telgraf ve m ektup alırdı. Bir hastalık
veya sakatlık haberi alm ak onu, belli etm em e çabasına rağm en altüst
etm eye yeterdi. Ö ğrencilerinin ve dostlarının kötü gün dostu, sorun
larının çözümleyicisi olm uştur. Tanıştıklariyle, konuştuklariyle kısa
sürede dost olur, yaş ve mevki farkını kısa sürede ortadan kaldırır,
yaşlı ile yaşlı, gençle genç, dertli ile dertli olurdu.
K an tem ini, hastane işleri, yatak tem ini, doktor, m uayene, am e
liyat organizasyonu, burs, y urt sağlam a hocam ızın en önem verdiği
konuları oluşturm aktaydı. Beni kaç kereler zorla doktora, m uayeneye
dişçiye tahlile ve eloktrom u çektirmeye götürm üştür. Fakültem iz öğ
retim üyelerin den pek çoğu hastalıklarında veya bunalım lı günle-
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rinde onu daim a yanlarında bulm uşlardır. H erkesin çeşitli sorunu,
özellikle sağlığı ile uğraşan hocam ız m aalesef kendisi için aynı d u 
yarlılığı göstermezdi. O n u n kendi ayağı ile doktora ve hastaneye g itti
ğini, kışın palto, kazak, h a ttâ pardesü giydiğini bile görmemişizdir.
Çok sağlam ve sağlıklı, sporcu ve iyimser bir kişiliğe sahipti. K endi
sinde hastalık bulan, itidal tavsiye eden doktorlardan devam lı bir şe
kilde uzaklaşmıştır. H a ttâ ilkbaharda kendisinde enfarktüs olduğu
nu söyleyen doktora fena halde sinirlenmişti.
Sevgi, yaşam , insanlık, yardım ve iyimserlik dolu olan bu büyük
insanın kalbi ne yazıkki bu kadar yükü taşıyam adı. H iç beklenm edik
bir anda, yıllarca emek verdiği arşiv çalışm alarını tam değerlendirip
yayınlayacağı olgunluk ve verim lilik çağında kendisini yitiriverdik.
Bilim adam larının bir kaderleri de çalışmak, verm ek ve sonunda
tükenm ektir. A m a o hep çalıştığı, devam lı verdiği halde tükenm eyen,
genç ve enerjik kalan örnek bir hoca olm uştur. O nu alışılmışın dışında,
tükenm eden, yaşlandığını görem eden birdenbire yitirm ek galiba hepi
mizi yadırgattı. Çok genç bir arkadaşım ızı zamansız kaybetmişcesine
büyük bir üzüntü ve m atem e boğdu.
Son bir ayda Türkiye aynı kuşağın üç büyük coğrafyacısını bir
den kaybetti. O rd.Prof.D r.A li T A N O Ğ L U , O rd.Prof.D r.A hm et
A R D E L ve Prof.D r.D anyal B ED ÎZ. Eserleri ve yetiştirdikleri öğrenci
lerinin yeni eserleri bu değerli bilim adam larım ızı ilelebet yaşatacak
ve anıları hepim ize güç katacaktır.
Kişiliği hepim izce bilinen, çok sevilen ve çok aranacak hocam ız
hakkında kendim in ve sizleriıı düşündüklerinizin pek azına tercüm an
olduğum u biliyorum . Anısı daim a taze kalacak sîzlerle ve bizlerle bir
likte yaşıyacaktır. N ur içinde yatsın.
T ürkiye’de m odern coğrafyanın yerleşip gelişmesi için büyük
çabalar gösteren, değerli katkıları bulunan, binlerce aydın ve bilim
adam ı yetiştiren Prof.D r.D anyal B E D lZ ’in anısı önünde saygı ile
eğiliriz. Allah rahm et eylesin. 18/ X / 1978
Prof. Dr. M ecdi E M İR O Ğ L U

