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16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI AÇILIŞ KONUŞMASI 

 
3 Mayıs 2017/ANKARA 

 
ERTUĞRUL CANDAŞ 

 

Değerli katılımcılar, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına her birinizi ayrı ayrı saygı, sevgi ve dostlukla 

selamlıyorum. 

16’ncısı gerçekleşmekte olan Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayımıza katılarak bizlere umut 

verdiniz, güç verdiniz, coşku getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz.  

Kurultayımıza destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, panel ve oturumlarında yer alan, 

bildiri sunan bilim insanlarına, uzmanlara, "Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı"nda yer alan 

kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca, kurultayımızın gerçekleştirilmesinde özverili çalışmalarda bulunan kurultay 

başkanımıza, yürütme kurulu başkanımıza ve yürütme kurulu üyelerine, düzenleme kurulu 

üyelerine, Odamız çalışanlarına ve tabiî ki bu ortamı bizlere sağlayan Hacettepe Üniversitesi 

rektörlüğüne teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Değerli katılımcılar, 

Kurultayımızın adında bilimsel ve teknik yazıyor. Ben de konuşmamı bu çerçevede sunacağım. 

Bilimin ve tekniğin en temel ihtiyaçları nelerdir? Ve biz bu temel ihtiyaçları karşılayabiliyor 

muyuz?  

Konuşmam işte bu iki temel soruyu yanıtlamaya çalışacak. 

Bilim ve teknik, öncelikle aklın ve vicdanın egemenliğini talep ediyor, çünkü bunlar, insanlığın 

ortak değerleri ve insanlığın evrensel kılavuzlarıdır. Bu ikili ancak barış ve huzur ortamında 

gerçek anlamını buluyor. Takdir edersiniz ki, barışın ve huzurun olmadığı yerde, korku egemen 

olur ki, korku egemenliği düşünen, sorular soran ve kararlar alabilen özneler yerine, savrulan, 

birbirinden uzaklaşan ve sonunda birbirine kolayca kötülük edebilen insanlar türetir.  

Ülkemizde bir barış ve huzur ortamı mevcuttur dersek doğruları söylemiş olmayız. Son iki 

yılda, bütün bir toplum olarak, terörün ve şiddetin en sert, en katı ve en acımasız hallerine maruz 

kaldık. En uzağımızdan, en yakınımıza, patlamalarla sarsıldık, katliamlara tanık olduk, ölümler 

gördük.  

Toplumumuz, belki tarihinde hiç görmediği bir kutuplaşmanın, kamplaşmanın içine çekildi. 

Birbirini düşmanca gören ve kutuplaştırıcı bu iklimin, uzun dönemde biraradalığımızı sarsacak, 
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bizi birbirimize düşürecek denli tehlikeli olduğunu şimdiden görmek ve bunun önünü almak 

durumundayız.  

Öfkenin ve nefretin değil, sevginin, saygının ve barışın tohumlarını yeşertmek zorundayız. 

Bilim ve teknik, insandan, bizlerden bunu talep ediyor. Huzur ortamı olmadan bilimi ve tekniği 

geliştiremeyiz. 

Bilimi ve tekniği güçlendirmek hepimizin sorumluluğundadır. Bunun birincil kaynağı da, 

klasik bir söylem olacak ama, eğitimdir. Yani insan aklının ve vicdanının iyiden yana, 

hakikatten yana, güzelden yana eğitilmesidir.  

Ülkemizde eğitim gerçeğine bakmak cesaret istiyor. PISA gibi uluslararası yetkinlik ölçme 

sınavlarında, Türkiye, 72 ülke arasında 50. sırada yer alıyor. Bunun sebeplerini hepimiz 

düşünmek ve eğitim sistemimizi sorgulamak zorundayız.  

Her bireyin, kendine has yetenekleri, yatkınlıkları vardır. İlköğretim aşamasından yüksek 

öğretime kadar, bilimin ve tekniğin bizden talebi, her bireyin cevherinin ortaya çıkmasına 

yardımcı olmak, herkesin kendi yolunu yürümesi için olanaklar ve koşullar yaratmaktır.  

Bilimin ve tekniğin bizden beklediği, her bir bireyin cevherini kutsal bir kaynak olarak görmek, 

onun işlenmesi için tüm olanakları seferber etmek ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmaktır. Bu 

işleri yapmadan, hiçbir meslekte kendimize yeter hale gelmemiz olanaklı değildir.  

Bunlarla doğrudan bağlantılı olarak, bilimin ve tekniğin bizden talebi, özgür ve özerk bir 

üniversite ve akademi kültürünün desteklenmesidir.  

Ülkemizde üniversitelerin, böylesi bir destek gördüğünü söylemek ne yazık ki çok zordur. 

Cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerimizin, siyaset kurumunun müdahalelerine maruz 

kaldıklarını biliyoruz. Fakat son dönemlerde bunun akla ve vicdana sığmayan bir boyutunu 

yaşıyoruz. Rektörlerin, üniversite senatolarının aldığı kararlara uyulmadan, KHK’larla 

doğrudan atanmaya başlanması; yine KHK’larla akademisyenlerin ve bilim insanlarının köklü 

bilim kurumlarından uzaklaştırılması, tasfiye edilmesi ve bütün bunların, hiçbir hukuk ve 

yargılama süreci işletilmeden gerçekleşmesi ve değerli bilim insanlarının özlük haklarının da 

bir kalemde silinmesi. Bunlar, üniversiteler üzerindeki baskının kaygı verici boyutlara 

geldiğinin yeterli kanıtları değil midir?  

Bilimsel bilginin üretileceği, bilimin ve tekniğin gelişeceği yerler olarak üniversitelerin, her 

türden akademik çevrenin gözetilmesi ve muhafaza edilmesi ülkemizin gelişmesi için önemli 

değil midir? 

Üniversitelerin özgür ve özerk yapısının korunması, sadece bu kurumlarda değil, tüm bir 

toplumda düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasına bağlıdır. 

Tam da bu yüzden, bilimin ve tekniğin bizlerden bir talebi daha vardır: O da demokrasidir. 

Çünkü fikri, irfanı ve vicdanı hür insan olmak, ancak demokrasilerde olanaklıdır.  

Ne yazık ki ülkemizde demokrasi bir irfan haline gelemiyor, ortak değerimiz, normumuz 

seviyesine yükselemiyor. Ülkemizde demokrasi ne doğru anlaşılıyor, ne de doğru yaşanıyor.  
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Değerli katılımcılar, 

Halktan yeterli desteği aldı-alamadı tartışması süren yeni anayasa da, zaten zayıf olan 

demokrasi kültürümüzü iyiden iyiye yok edecek nitelikte değil midir?  Yeni anayasayla, 

demokratik devlet ve hukuk devleti ilkesi konusundaki temel tercihler değiştirilmemiş midir? 

Eğer yasama, yargı ve yürütme denen kuvvetler artık yalnızca kağıt üzerinde kalacaksa, dileriz 

öyle olmayacak, o zaman anayasal demokrasi yok demektir.  Tüm yetkiler tek bir yerde 

toplanacak olursa, dileğimiz öyle olmaz ama ya olursa, bu durum toplumun büyük bir 

kesiminde endişe yaratmaz mı? Endişe, korkuya dönüştüğü anda akla ve vicdana zarar verir.  

Yeniden vurgulamamam gerekirse, akıl ve vicdanın egemen olmadığı yerde, bilim ve teknik 

egemen olamaz. O yüzden demokratik bir anayasa veya anayasal bir demokrasi, bilim ve 

tekniğin de temelidir. İşte bu nedenle bilim ve teknik bizden demokrasiyi de bağıra bağıra talep 

ediyor. 

  

Değeli katılımcılar, 

Bilimin ve tekniğin bizden bir başka talebi daha var: O da şudur: Üretilen bilginin karşılığını 

göreceği bir üretim ilişkisinin var olmasıdır. Ülkemiz ekonomisi, neo-liberal hegemonyaya 

teslim edildiğinden bu yana, bir tüketim ekonomisi olmaktan kurtulamamıştır.  Gördüğümüzü 

söylemek zorundayız: Türkiye’de ekonomik büyüme, sermaye girişlerine bağlıdır. Bu tarz bir 

ekonomide, ister istemez yatırımcılar siyasi birer aktöre dönüşür, geniş halk kitleleri, yani 

düşünsel ve fiili emek, siyaset sürecinden dışlanır. Buna karşın her zaman olduğu gibi krizlerin 

ve istikrarsızlıkların maliyeti hep emekçilere yüklenir.  

Doğayı katleden, müştereklerimizi özelleştiren ve bilimi ve tekniği kamusal amacından saptıran 

büyük inşaat projeleriyle, sadece talep artırılarak geçici bir refah hissi oluşturmanın, özel 

zararları topluma mal etmenin ve üretmeyen bir ekonomiye kamu harcaması zoruyla talep 

yaratmanın sonuçları enflasyondur, cari açıktır, üretim ve gelir artışının yavaşlamasıdır, 

büyümenin kuvvetle tökezlemesidir.  

Bunlar hükümetlere yahut kişilere bağlı değil, ekonomimizin yapısal sorunlarıdır. Sermaye 

girişine ve tüketime bağlı bir ekonomi, en çok da işsizlik sorunuyla kendini göstermektedir.  

Türkiye’de % 13 civarında bir işsizlik oranı var, son 7 yılın en yüksek oranıdır bu. Gençlerin 

neredeyse 4’te 1’i işsiz. Ve bu işsiz yığından 700 bine yakını üniversite mezunu, 40 bine yakını 

da mühendis.  

Ülkemizdeki ekonomik büyüme, istihdam yaratmayan bir büyümedir. Bunu görmek 

durumundayız. Bilimsel ve teknik bilginin üretimi, ancak ve ancak o bilgiyi değerlendiren, onu 

katma değere dönüştüren üretici bir ekonomi anlayışıyla mümkündür. Bilim ve tekniğin beşeri 

sermaye ile olan ilişkisi tam da budur. O beşeri sermayenin bir katma değer üretimine 

dönüşmesinin imkanı buradadır.  

 

Değerli katılımcılar, 
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Görüyorsunuz ki her şey birbiriyle bağlantılı. Bilim ve tekniğin gelişmesi, aklın ve vicdanın yol 

göstericiliği, barış ve huzur ortamının hayati önemi, dostça bir arada yaşayabilme kültürü, 

anayasal demokrasinin vazgeçilmezliği, üniversitelerin özerk ve özgür niteliği, değer üreten bir 

ekonominin ancak ve ancak bilimsel ve teknik gelişmenin yerelde karşılık bulmasıyla mümkün 

olması ve böylece uzayıp gidecek bir acil ihtiyaçlar listesi. Hepsi de birbiriyle bağlantılı, hepsi 

de birbirine muhtaç. 

Bilim ve teknik deyince bunların hepsini düşünmek zorundayız.  Bu da demek oluyor ki siyaseti 

dar anlamından kurtarmak ve siyasete dair algımızı genişletmek, siyasal ufkumuzu açmak 

zorundayız.  

 

Değerli katılımcılar, 

Yaşadığımız dönem, küresel ölçekte “post-truth bir çağ” olarak tanımlanıyor. Türkçesiyle 

“hakikat-sonrası bir çağ”. Yani artık hakikati, doğruyu söylemenin önemli olmadığı, tabir 

yerindeyse yalanın hüküm sürdüğü bir çağ. Hakikatin medya yoluyla inşa edildiği, ters yüz 

edilmiş bir dünyada yaşıyoruz. 

O yüzden şimdiki sözlerim, en çok ta kendimiz için, bir hatırlatma olacaktır.  

Bilimin ve tekniğin bizden bir talebi daha var, o da ona sahip çıkmaktır. Çünkü hakikatin 

kendinden menkul bir enerjisi yoktur, onu savunmak ve ona sahip çıkmak gerekir. Hem de her 

koşulda. İşte TMMOB, işte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 60 yılı aşkın bir süredir, 

bilime ve tekniğe sahip çıkıyor. Bilimin ve tekniğin, aklın ve vicdanın, bir toplum için ne denli 

önemli ve değerli olduğunu çok iyi biliyor.  

Odamız, bilimin ve tekniğin gelişmesi, ülkemize ve insanlığa fayda sunması, geleceğimize ışık 

tutması misyonunu gururla ve sabırla sürdürüyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 

siyasetin dar anlamını aşarak, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, hukuku, adaleti bilimsel ve 

teknik gelişmeyle bağlantılı olarak savunmaktan vazgeçmiyor.  

Bütün bunlara rağmen, üzülerek söylüyorum, ters yüz edilmiş bir dünyada, aydınlığı, 

demokrasiyi, hukuku, adaleti ve özgürlüğü düşleyen bizlerin, bu ülke için, insanımız ve insanlık 

için sergilediği özveri, gayret ve sağlam duruş, son yıllarda “yanlışlık” olarak lanse ediliyor. 

Belki de, sadece bundan ötürü olacak, TMMOB ve bileşeni odalar, çağdaş yönetim anlayışına 

aykırı bir şekilde ve mevzuatı oluşturulmadan denetim altına alınıp baskılanmak isteniyor.  

Belki bu baskı artarak devam edecek, belki bundan sonra da bilimsel temelli söylediklerimiz ve 

faaliyetlerimiz bir “yanlışlık” olarak lanse edilecek. Siyaset yapıyor, yatırımlara karşı çıkıyor 

bu Odalar denilip baskılanmaya çalışılacak. Bunların hepsi olabilir. Varsın olsun. 

Bizler, bilimin, aklın ve vicdanın ışığında, bilimsel ve teknik çalışmalarımız üzerinden 

yürümeye devam edeceğiz. Ne aldatan, ne de aldatılan olacağız. Nerede bir yanlış varsa onu 

bulup ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.  

Bu bağlamda, kurultayımızın sloganı “mekansal duyarlılık” olarak boşuna belirlenmedi. 

Mekana karşı yığınla suç işlendiğini görüyoruz ve bilimsel gerekçelerimizle bunlara itiraz 
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ediyoruz. Bu nedenle, bazen sürülüyoruz. Bazen dövülüyoruz. Bazen de Cemil Candaş gibi 

öldürülüyoruz.  

Cemil Candaş için öğleden sonra ayrı bir program olacak. Orada söyleyeceklerimiz var. Ancak, 

yeri gelmişken burada da söyleyeyim, Cemil Candaş’ın kanı yerde kalmayacak. Katilleri ve 

onları azmettiren alçaklar mutlaka cezalarını çekecekler. Örgütlü gücümüz ve devletimiz en 

büyük güvencemizdir. 

 

Değerli katılımcılar, 

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum… 

Kurultayımızın sloganı “mekansal duyarlılık” olarak belirlenirken yukarıdan beri aktarmaya 

çalıştığım bütün hususlar birlikte değerlendirilmiş, bu slogana karar verilmiştir.  

Uzunca bir hazırlık döneminden sonra, kurultayımız bugün başlamıştır ve 4 gün boyunca da 

sürecektir. Bizler de 4 gün boyunca buralarda bulunacağız. Dilerim hepimiz kurultayımıza katkı 

sunarız ve dilerim hepimiz kurultayımızdan katkı alırız.  

Kurultayımızın mesleğimize ve ülkemize yararlı olması dileğimle… 

Hepinize tekrar tekrar saygılar sunarım. 

Katıldığınız için de tekrar tekrar teşekkür ederim. 

 

 


