COĞRAFYA AİLESİNİN BÜYÜK KAYBI

Türk Coğrafya Bilim Ailesi bir büyüğünü daha yitirdi. Prof. Dr.
REŞA T İZBIRAK 12 Kasım 1998 Perşembe günü aramızdan ayrıldı.
İzbırak, 1911 yılında H arput’ta doğmuştu. Çocukluğu ve gençliği,
ailesinin göçtüğü Kayseri’de geçti. Zeki, çalışkan, gelecek için ümit
bağlanan bir öğrenci olarak liseyi bitirdiğinde, ailesi onun, o dönem için en
gözde mesleklerden olan doktorluk ya da mühendislikten birini seçmesini
istiyor; kendisine bu yönde baskı yapıyordu. Ancak O, yerbilimci olmak
istiyordu. Ailenin istemlerine karşın İstanbul Üniversitesinde Coğrafya
B ölü m ü’ne yazıldı.
B u rsa’da henüz öğretmenliğe başlamıştı ki, M aarif Vekaleti ( Milli
Eğitim Bakanlığı ) nce, yüksek lisans eğitimi için yurtdışına eleman
gönderilmek üzere sınav açıldığını öğrendi.
Bu Devlet sınavlarını başarı ile kazanan İzbırak, Doktora yapmak
üzere A lm anya’ya gönderildi (1935).
Berlin Üniversitesi’nde Doktora
derslerini
tamamladıktan
sonra
Prof.
Dr.
Kreps
denetiminde
“ G eom orphologische Studien im W estlischen B ayerischen W alde ”
konulu Doktora Tezi çalışmalarına başladı. Bu dağlık bölgede, arazi
gözlemleri yaparak tezini hazırladığı sırada A vrup a’da II. Dünya Savaşı’nın
ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Diğer yabancı öğrenciler gibi İzbırak da
bitirmekte olduğu Doktora tezinin sonucunu alamadan yurda dönmek
zorunda kaldı. A nkara’da henüz yeni çalışmalarına başlayan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya B ölüm ü’nün ilk asistanı oldu ( 1939 ).
A lm anya’da arazi çalışmalarını tamamladığı Doktora tezini, 1940
yılında Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde savunarak Edebiyat Doktoru
Unvanını aldı. 1944’de Doçent, 1953’de Profesör oldu ve Fiziki Coğrafya ve
Jeoloji Kürsü Başkanlığına atandı. Bıı görevini emekli olduğu 1981 yılına
kadar kesintisiz sürdürdü.
İzbırak, A lm anya’daki Doktora öğrenimi sırasında coğrafyanın,
özellikle jeom orfoloji araştırmalarının kesinlikle arazi gözlemlerine dayalı
olması gereğini görmüş; yurda döndükten sonra II. Dünya Savaşı etkisiyle
ülkemizin içinde bulunduğu çok güç koşullara karşın çalışmalarını bu yönde
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sürdürmüştür. Böylece Türkiye’de C oğrafya’yı bir “ tasviri bilim ” olmaktan
çıkartarak “M odern C oğrafya” anlayışının yerleşme ve gelişmesine
öncülük edenler arasında yer almıştır.
Yukarı Kızılırmak havzasına, Akdağ yöresine, U zunyayla’ya ve
özellikle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve desteğinde Van
- Hakkari yörelerinde yapılan araştırmalarda Cilo - Sat dağlarının
buzullarına yol - iz bulunmayan sarp yöreleri, çoşkun akarsuları katır
sırtında aşarak ulaşmıştır. 1953 yılında öğrencisi olduğumuz günlerden
sonra birlikte, ulaşım ve iletişimin çok kısıtlı olduğu dönemlerde,
ailelerimizden günlerce uzakta ve habersiz; kimi zaman at sırtında, kimi
zaman kırık-dökük bir jiple, çoğu kez yaya olarak yaptığımız; kimi yerde
başkası bulunmadığı için trahom hastanelerinin koğuşlarında, sağlık
koşullarından uzak han odalarında konakladığımız gezilerin anılarım hâlâ
bütün canlılığı ile yaşamaktayız.
İzbırak özellikleri olan bir öğretim üyesi idi:
İyi bir öğretici idi. Dersleri ve özellikle uygulamaları çok canlı ve
çok çoşkulu geçerdi. İşlediği konulan, bütün öğrencilerin en ince ayrıntılara
kadar öğrenebilmeleri için yoğun çaba harcardı. Kara tahtaya çok güzel
şekiller çizerdi. Bunun için yurt dışına gidenlere ısmarladığı tek şey kaliteli
bir kutu renkli tebeşir olurdu.
İyi bir hatipti. Konferans, ders ve uygulamalarının anlaşılır ve zevkli
oluşu bundandı. Bir öğretim ve araştırma gezisinde yollarını kesen
eşkiyadan, geziye katılan diğer öğretim üyeleri ve öğrencilerini bu hitabeti
ve tatlı diliyle kurtarışı bölümde hep anlatılır. Ancak, eşkiya başının “Bunu
kimseye söylemeyin ” uyarısından olacak, kendisi bu önemli ve heyecanlı
olaydan hiç bahsetmezdi.
K alem i güçlüydü ve verim li bir yazardı. Kolay ve düzgün yazardı.
Sadece Fiziki Coğrafya değil, Coğrafyanın hemen her konusunda
yayınlanmış makale ve kitapları ile verimli bir 'bilim insanı idi. Mesleğe
atıldığı ilk yıllarda Coğrafi bilgileri ülke ve bölge yararına uygulamaya
koymak; coğrafyayı halka tanıtmak ve geniş bir tabana yaymak için kaleme
aldığı makaleler çeşitli dergilerde yayınlanmış; ülke ve özellikle Kayseri
yöresinin kalkınması için bir Coğrafyacının yapması gerekenleri fazlasıyla
yerine getirmiştir. Örneğin, 1957 yılında “ Yeni Erciyes Dergisi ” nde
yayımlanan
“ Kayseri Büyük Şehir Olma Yolunda m ıdır? ” adlı makalesi,
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daha “B üyük Şehir ” kavramının bile iyice bilinmediği bir dönemde,
İzbırak’ın ileri görüşünün bir kanıtı sayılabilir.
İzbırak’ın bilimsel yayımlarını iki döneme ayırmak gerekir. 1960 lı
yıllarına ortalarına kadar “ Jeomorfoloji” ders kitabı dışında, hepsi arazi
araştırmalarına dayalı kitap ve makaleleri; daha sonra geniş bilgi birikiminin
ürünü olan Üniversite ders kitapları ve Türkiye Coğrafyasını bir bütün
olarak ele alan eserler. Emekli olduktan sonra da bu yönde çalışmalarını
sürdüren İzbırak bu dönemde özellikle liseler için ders kitapları ve Coğrafya
öğretmenleri için yardımcı kitaplar yazmaya yöneldi.
İzbırak bir dilci idi. Daha 1940’11 yıllarda başladığı Coğrafya dilini
Türkçeleştirme ve özellikle A nadolu ’nun çeşitli yörelerinden derlediği
terimleri yerel bilimsel yayınlara yerleştirme çabalarını Türk Dil K u rum u’
na üye olarak sürdürmüş ve 20 yılı aşan bir uğraştan sonra hazırladığı
“C oğrafya Terim leri Sözlüğü” nü 1964 de yayınlamıştı. Sözlüğün sadece
dizinini oluşturan bavullar ve torbalar dolusu fişi düzenleyebilmek için üç
asistanı bir aydan fazla süre çalışmak zorunda kalmıştık.
İzbırak’ın çalışmaları sadece Üniversite ile sınırlı kalmamıştır.
Yayım lanm aya başladığı dönemden beri yazı kurulunda yer aldığı “
Türk A n siklo p ed isi" nin Coğrafya ile ilgili makalelerinin büyük kesimi
İzbırak tarafından kaleme alınmıştır.
İzbırak’ın övünç duyduğu çabalarından biri de 1952 yılından emekli
oluncaya kadar “Harita G enel K om utanlığı”nda harita subaylarına verdiği
“Jeom orfoloji” dersleri olmuştu. İzbırak “Sistem atik Jeom orfoloji” kitabını
özellikle bu grup için
hazırlanmış ve kitap ilk kez Harita Genel
K o m u ta n lığ ın c a yayınlamıştır. Aynı komutanlıkça hazırlanan büyük
“Türkiye A tla s ı” nın bilimsel danışmanlığını da İzbırak yapmıştır. Ondan
ders alan Ordum uzda hizmet görmüş veya görmekte bulunan harita subayları
İzbırak hocalarını saygı ile anmaktadırlar.
Coğrafya
eğitimi
görenlerin
üniversiteyi
bitirdikten
sonra
karşılaştıkları güçlükleri aşmak, bölümü bitiren öğrencilere yeni iş
olanakları açmak için büyük çabalar sarfeden İzbırak, özellikle
“Jeom orfolog” luk mesleğinin coğrafyanın bütünlüğü içerisinde gelişmesi
için uğraş vermiştir. “Türkiye Jeomorfologlar Derneği” tüzüğünden
logosuna kadar İzbırak ve kürsüsü elemanlarının gayret ve destekleri ile
gerçekleşmiştir. Bugün “Jeom orfolog” ların bir “teknik elem an” olarak
hizmet görmelerinde onun çabaları yadsınamaz.
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İzbırak “çevrem de kim se olm asın da hep ben dorukta kalayım "
düşüncesinde değildi. Sınıfın en iyi öğrencilerini seçip, Üniversitedeki
kadrolar uygun oldukça, onları bilimsel yola yönlendirmeyi adeta prensip
edinmişti. Bugün bir kesimi artık emekli olmuş; bir kesimi çeşitli
Üniversitelerimizin Coğrafya Bölümlerinde görev yapmakta olan öğretim
üyelerinin yetişmesinde unutulmaz emekleri geçmişti. Bu bakımdan
hocaların hocası deyimini en çok hak edenlerdendir.
İzbırak daha lise öğrencisi iken olmak istediği Coğrafyacılığı tam
anlamı ile özümsemiş, kendisi ve çevresi için bir yaşam felsefesine
dönüştürmüştü. Onun kaleminden Coğrafyacılara şu öğüdünü aktaralım:
“....... C oğrafi araştırm alar boyunca en önem li nokta içinden gelerek
çalışm aktır. Bütün bir araştırm ada bu iş biran önce bitiverse düşüncesi ile
değil, araştırılan konuların ve olayların en iyi şekilde bitirilm esi üzerinde
hassasiyetle durulm alıdır. A raştırm acı , araştırm asını önce kendisi doğru ve
yeterli bulabilm elidir. Şunu da unutm am ak gerekir ki C oğrafya
A raştırm aları her yönüyle, m em leketim iz için gün geçtikçe önem
kazanm aktadır ”.
Bu çok yönlü, gerçekten çok renkli hocamız Türkiye Coğrafya
Dünyasına özellikle Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümüne
derin “ izler bırakarak ” aramızdan ayrıldı. İZBIRAK hocanın tiz sesi
Coğrafya B ölüm ü’nün 409 N o ’lu dersliğinin duvarlarında çınlamaktadır.
Geziler sırasında giydiği, cebine gezi defteri sığan koyu gri ceketi, golf
pantolonu, ekose çorapları, postalı ve
özellikle koloniyer şapkası ile
İZBIRAK anılarımızla canlılığını hep koruyacaktır.
Işıklar içinde yatsın.

Prof. Dr. E rdoğan A K K A N

