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Prof.Dr.Cevdet Yılmaz:Beyin Göçünü Engellemeliyiz
SAGEM Çarşamba Buluşmalarında konuşan OMÜ Eğ�t�m Fakültes�
Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Samsunun entelektüel b�r�k�m�n�
kaybetmekte olduğunu bel�rterek, Samsun �çer�kl� eserler�n azlığına
�şaret ett�; bu durumun telaf�s� �ç�n Samsun’un kent kültürü açısından
zeng�nleşt�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurguladı.
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SAGEM Çarşamba Buluşmaları’nda bu hafta
Aydınlar Ocağı esk� Başkanı OMÜ Eğ�t�m
Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz,
Ün�vers�te – Şeh�r İl�şk�s� ve Kent Kültürü konulu
b�r konuşma yaptı..

BEYİN GÖÇÜ VERİYORUZ

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz konuşmasına başlamadan
önce gerçekleşt�rd�ğ� Samsun çalışmaları hakkında
b�lg� verd�. Samsun’la �lg�l� hazırladığı k�taplardan

örnekler sunan Yılmaz, çalışmalarının devam ett�ğ�n� ve Samsun’u geleceğe taşıyacak olan
eserler�n artmasını üm�t ett�kler�n� kaydett�. Samsun’la �lg�l� olarak yapılan çalışmaların tez
olarak raflarda durduğunu, bunların b�r an önce bastırılarak hayata kazandırılması
gerekt�ğ�n� sözler�ne ekleyen Yılmaz, Samsun’da 1950’den sonra entelektüel b�r göçün
yaşandığını ve bu göçün bu tür çalışmalar �le ters�ne çevr�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�.
Trabzon �çer�kl� b�l�msel eser sayısının 100’ün üzer�nde olduğunu, buna karşılık Samsun
�çer�kl� eserler�n sayısının çok düşük olduğunu bel�rten Yılmaz, Samsun �le �lg�l� �nternet
yayınlarının b�rb�r�n�n aynısı ‘kes kopyala yapıştır’ türünden zayıf b�lg�ler olduğunu
vurguladı.

Cevdet Yılmaz, Samsunlu entelektüeller�n az fazla �k� çocuk yapmayı terc�h ett�kler�n�,
çocuklarına �y� b�r gelecek hazırlamak �ç�n şeh�r dışı eğ�t�m �mkânları sağladıklarını,
n�tel�kl� ve �y� b�r ün�vers�tede okumak �ç�n Samsun dışına g�denler�n b�r daha ger�
gelmed�kler� g�b�, entelektüeller�n de çocukların peş�ne g�derek Samsun’u terk ett�kler�n�
kaydett�. Buna karşılık şehr�n aldığı göçün yoğunlukla �lçe ve köylerden olduğunu, bu
durumun telaf�s� �ç�n Samsun’un kent kültürü açısından zeng�nleşt�r�lmes� gerekt�ğ�n�,
Samsun’a gelecek olan m�saf�rler�n z�yaretler� �ç�n şehr�n görsel olarak da donatılması
gerekt�ğ�ne vurgu yaptı.

KENT MÜZESİ ZENGİNLİĞİMİZİ ARTIRACAK

Yılmaz konuşmasında; çalışmaları hızla devam eden Samsun Kent Müzes�’ne �nsanların
eller�nde bulunan belgeler� ‘kıymet� b�l�nmez’ d�ye vermek �stemed�kler�n�, ancak Kent
Müzes�’nde serg�lend�kler�n� görürlerse paylaşımın artacağına �nandıklarını bel�rtt�. 

Samsun’la �lg�l� yaptığı araştırmalarda karşılaştığı ve herkes�n b�lmed�ğ� bazı konulara
temas eden Yılmaz, şunları kaydett�: “Vez�rköprü’ye g�tt�k. Vez�rköprü ve Bafra arasında
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ırmak yoluyla b�r tomruk nakl�yatı var. Onu ortaya çıkarmaya çalıştık, şah�tler� var,
görenler� var ama heps� yaşlandı artık. 1929’da Bafra’ya kereste fabr�kası kuruluyor, Em�n
Sazak kuruyor. 1935’te de İş Bankası’na devred�l�yor. İşlenm�ş kerestey� Bafra’dan Eng�z’e
get�ren b�r dem�ryolu hattı var ve bu dem�ryolu hattının b�r tane fotoğrafı var.”

AMİSOS ve AMAZON’A TAKILMAYALIM

Yılmaz, son dönemde Samsun gündem�nde çokça tartışılan Amazon ve Am�sos konularıyla
�lg�l� olarak; “Amazon ve Am�sos’a takılmayalım. Samsun’un entelektüeller� Samsun’un
yerl� kültürüne ve b�r�k�m�ne sah�p çıkarlarsa yerl� kültür Amazon’un ve Am�sos’un önüne
kısa zamanda geçecekt�r. Böylece; yabancı kültürün �ç� boşalır, kend� k�ml�ğ�m�z daha fazla
öne çıkar. Mesela; Batıpark’tak� Amazon ve aslan heykeller�ne karşılık, Doğru Park’ta da
Oğuz Han’dan Bandırma’ya Türk Kültürü’nü yansıtacak ‘M�nyatürk’ benzer� b�r proje
hayata geç�r�leb�l�r. Bu konuda çalışmalarımız devam ed�yor. Önümüzdek� günlerde
Büyükşeh�r Beled�yes�’nden bu konuda adım atmasını bekl�yoruz.” ded�.


