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 İçinde bulunduğumuz yüzyılın ünlü düşünce adamlarından Russel '' 

Bilgelikle (hikmet) birleşmeyen kudret, tehlikelidir ve çağımız için gerekli olan 

şey de bilgiden çok bilgeliktir. Bilgelikle birleştiğinde bilimin sağladığı kudret,  

tüm insanlığa  büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilir; tek başına yalnız 

yıkıntıya yolaçabilir1'' demektedir. Bilgelik terimi tarih boyunca çeşitli 

anlamlarda kullanılmıştır.  Felsefenin ilk adı bilgelikti. Sokrates'in  kendini 

tanımak anlamında kullandığı bu terim, felsefe alanında ilk çağlardan beri 

süregelen  düşünce ürünlerini yeni bir yorumla değerlendirme, derin anlamlı 

sezgiye dayanan düşünce anlamında da kullanılagelmiştir2,3. Biz bu 

çalışmamızda  bilgeliğin daha ziyade bu anlamı üzerinde  yoğunlaşarak bilgece 

bir yaklaşımla  sevgi, hoşgörü ve barış içinde bir dünyanın oluşmasına nasıl 

katkıda bulunulabileceğini tartışmak istiyoruz. 

 

 Bir şairimiz4 reel dünya ile irreel dünyanın zıtlıklarını dile getirdiği bir 

şiirinde sorar: 

 

 Niçin küçülüyor eşya uzakta 

 Gözsüz görüyorum rüyada nasıl 

 Zamanın raksı ne bir yuvarlakta  

 Sonum varmış onu öğrensem asıl 

 

 Fen bilimleri;  gözlem, deney ve tesbite dayanır5. Fen bilimleriyle bizzat 

meşgul olmayan insanlar fen bilimlerinde her şeyin net olduğunu sanır: ''Aynı 

şartlar altında , aynı olaylar, aynı sonuçları verirler.'' Determinizm6 veya 

belirlilik dediğimiz bu prensip çoğu kere sosyal bilimcileri kıskandırır: ''Fen 

bilimleriyle meşgul olmak ne zevkli bir olaydır! Orada kesin sonuçlar, kesin 

doğrular vardır! Matematikteki gibi iki kere iki dörttür! Ya, sosyal bilimler öyle 

midir? Sosyal bilimlerde bu budur diyebileceğimiz sonuçlar ortaya koymak ne 

kadar zordur! Bir  tez, karşısında çoğu kere bir anti tezi doğurur. Düşünce 

akımları, felsefe grupları birbirleriyle çatışır dururlar!'' 

 



 Nispeten doğruluklar taşıyan bu görüşler, fen bilimleri için pek de yanlış 

sayılmaz. Ancak iyi bir fen bilimcisi evrende katı bir determinizmin olmadığının 

farkındadır7. Çünkü kâinatta aynı şartlar değil, sürekli olarak değişen şartlar 

vardır. Kâinatın sürekli olarak genişlediği ifade edilir. Her şey hareket 

halindedir. Dünyamızın güneş sistemi içindeki, güneş sistemimizin galaksimiz 

içindeki, galaksimizin kainat içindeki konumu sürekli değişmektedir. 

Atmosferimizin bileşimi, denizlerimiz, topraklarımız, canlı türleri sürekli olarak 

değişmektedir. Aynı şartlar yoktur ki aynı sonuçları elde edelim. Ancak bu 

değişkenliğe rağmen her şeyin büsbütün indeterminizm, belirsizlik, kaos içinde 

olduğu da söylenemez. Bilimin evrensel kanunları vardır. Bu kanunların sonucu 

olarak ki Çin'deki bir bilim adamı ile Kenya'daki bir bilim adamı benzer 

sonuçları bulabilirler8. Burada yanlış olan bulunan sonuçların tabulaştırılması 

'nass'laştırılması, bilim adamlarının görüşlerinin ve bilimin bulduğu sonuçların 

''kutsal inek''ler olarak sunulması, kabul edilmesidir. 

 

 İyi bilim adamlarının kendilerinin bile yapmadıkları putlaştırmaları, 

bilimin dışındaki insanların bilim adına yapmaları çok ilginçtir. Üstün nitelikli 

pek çok bilim adamının, kendi bilim sahalarının dışındaki alanlarda hüküm 

yürütmelerini bir kenara bırakalım, kendi bilim sahalarına giren nesne ve 

olayların açıklanmasında bile son derece ihtiyatlı yaklaşım sergilediklerini 

görürüz. Böyle bilim adamlarının makale ve kitaplarında  ''belki'', ''muhtemelen'', 

''sanmaktayız ki'' gibi ifadeleri sıklıkla görürüz. Örneğin sıradan bir kimya 

kitabında iyonik bileşikler tanımlanırken ''iyonik bileşikler anyonlar ve 

katyonlardan oluşurlar'' ifadesi kullanılırken, bilimsel değeri gayet yüksek olan 

bir kitapta aynı olay ''tam olarak iyonik hiçbir bileşik yoktur, komşu pozitif ve 

negatif yük arasında daima elektron ortaklaşması olur9a'' yaklaşımıyla ifade 

edilmektedir. Bilimsel kalitesi gayet yüksek başka bir kitapta ise '' iyonik 

bağlarla kovalent bağlar arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün olmamasına 

rağmen9b'' cümlesiyle  konuya giriş yapılmaktadır. 

 

 İyi bilim adamları kesin söylemlerden kaçınırlar, çünkü ''el elden 

üstündür'' atasözümüzün manasında gizli,  bugün için çok değerli bir keşif yarın 

başka bir keşifle değerini yitirebilir, anlamsızlaşabilir. Bilim tarihi kitapları bir 

bakıma bilimin yanılgılarını gösteren dökümanlardır10. ''Bir ilmin butlanı onun 

müntehasında belli olur11''. Yani bir bilimin yanlışları,  bilim sahası zirvesine 

ulaştığında ortaya çıkar. Daha bu yüzyılın başında, 20. yüzyılın en büyük kimya 

keşfi sayılan DDT, şimdi dünyanın önemli bir kesiminde yasak ilaçlar 

sınıfındadır. Dünyanın sürekli artan nüfusuna karşı, gelecekte açlığı önleyecek 

en önemli bilim dalı sayılan biyoteknolojinin, daha şimdiden ahlaki boyutu 

tartışılmaya başlanmıştır. Böylece bilim ve teknoloji, iki yanı da keskin bir kılıç 

olarak karşımızda durmaktadır. Bu kılıcın bir tarafı insanlığın lehine 

kullanılabildiği gibi, diğer tarafı insanlığı yok edebilir. Bu tehlikeyi sezen 



çağımızın ünlü fizik bilginlerinden Schrödinger; bu yüzyılın ortalarında bilim 

adamlarına şöyle seslenir: ''Üzerinde çalıştığınız konunun, insan yaşamının 

trajik-komedi olan büyük performansı ile ilişkisini hiçbir zaman gözden 

kaçırmayınız; pratik yaşamdan çok asıl yaşamla; yaşamın çok daha önemli olan 

ideal şartlarıyla ilişkisini sürdürünüz ve yaşamın sizinle temasını koruyunuz1''. 

 

 Schrodinger'in bu uyarısını biz yeryüzü insanları, şimdi daha iyi idrak 

etmek konumundayız. Çünkü, sanıyoruz ki insanoğlu  tarihin hiçbir döneminde 

şimdi olduğu kadar geleceğini düşünmek durumunda kalmadı. İlk insandan beri 

bir bitiş noktası ''kıyamet'' hep konuşuldu. Köy odalarında toplanan ak sakallı 

ihtiyarlar,  geleceklerini hep konuştular. Fakat onların gelecek dedikleri, dağlara 

düşen karlardı. Dağlara düşen karlara bakarak ovalara ne kadar su inebileceğini 

hesaplarlardı. Tarladaki mahsülün bereketini konuşurlardı. Bu yıl diktikleri 

incir fidanının kaç yıl sonra ürün verebileceğini konuşurlardı. Fakat biz; şimdiki 

dünyalılar, enerji kaynaklarını, su kaynaklarını konuşuyoruz. Deniz kirlenmesi, 

su kirlenmesi, toprak kirlenmesinin, daha doğrusu kirlenmenin ötesinde 

murdarlaşmasının, yok olmasının nasıl önlenebileceğini konuşuyoruz. Doğanın 

ekolojik dengesini nasıl koruyabileceğimizi konuşuyoruz. En akıllılarımız dünya 

nüfus artışının önlenmesiyle bu bozulmanın azalabileceğini söylüyorlar ama, bu 

karamsar gelecek tablomuz, öyle anlaşılıyor  ki nüfus artışının engellenmesi ile 

de duracak gibi görünmüyor. İnsanoğlunun bencil  tavrı değişmediği müddetçe, 

insanoğlu doğaya daha çok hükmetmeye, onu daha çok kullanmaya ve daha çok 

tüketmeye devam edecek ve dünya adını verdiğimiz bu gezegen her gün biraz 

daha yaşanılır olmaktan çıkacak.  Öyle görünüyor ki, 19. ve 20. yüzyılları 

maddenin keşfine ve madde üzerine hakimiyete  hasreden insanoğlu, 21. yüzyılı 

kendisini yani insanlığı keşfetmeye ayırmak zorunda kalacak. Belki bilim ve 

teknolojinin en büyük atılımları da insanlığın ne anlama geldiğinin anlaşılması 

sayesinde yapılacak12.   

 

 O halde bizler, yani bütün insanlık,  bilginin bütününü gözden kaçırmadan 

yeni ihtisaslar oluşturmak zorundayız. Bu durumda bize hayatın anlamını  izah 

eden veya bu izahı kolaylaştıran bir bilim anlayışı gerekli! Ham bilgi değil, 

anlamlandırılmış, insanı iyiye, hakka, doğruya yönelten bir bilim anlayışı 

gerekli! Kendisiyle barışık, yaşadığı toplumla barışık, üzerinde yaşadığımız 

gezegenle, topyekün kainatla barışık bir bilim anlayışı gerekli. İnsana, evinde 

veya işyerinde, hatta bir nehir kenarında kullandığı suda, havada uçan 

böceklerin, dağ başlarında yetişen bitkilerin de hakkı olduğunu göz ardı 

etmeyecek bir sorumluluk yükleyecek  bir bilim anlayışı gerekli. Saptan samanı 

ayırt edemeyen tek boyutlu  insanlar yerine, çok iyi mühendis, çok iyi tabib, çok 

iyi fizikçi olmanın yanısıra çok iyi bir insan diyebileceğimiz   vasıflarla mücehhez 

insanları nasıl yetiştirebiliriz bunu düşünelim13.   İşte bu çerçevede, 

ilahiyatçılara, filozoflara, ediplere, sanatkârlara yüklediğimiz sorumluluk kadar, 



biz bilim adamları da sorumluluklar yüklenelim. Biz böyle bir bilim anlayışına 

bilimin bilgeleştirilmesi adını veriyoruz. Kainat hakkındaki bilgi ve araştırmalar 

insanı manipüle edip, bunun sonucunda insan yeryüzünde ''güç bende artık'' 

diyerek ''ilah''lık taslamaya başladığı anda  kainatta içecek su, teneffüs edecek 

hava, kullanacak toprak bulamaz bir konuma düşmesi yakındır.  İşte bu 

çerçevede ''yeryüzü bize atalarımızın mirası değil, bizden sonra gelecek 

evlatlarımızın emanetidir'' diyen kızılderili atasözü kadar  aşağıda sunacağımız 

anektot  da bize yol gösterici olabilir.  

 

 Gazneli Sultan Mahmud'un Ayaz adında bir hizmetçisi vardır. Sultan 

Mahmut onu çobanlıktan saray hizmetkarlığına almıştır. Ayaz sultan 

huzurundaki yüksek edep ve hizmetlerindeki üstün başarılar nedeniyle Sultan  

Mahmud tarafından çok sevilir. Ama onun sultan yanındaki kıymeti diğer 

hizmetkârların kıskançlığına yol açar. Bir gün Ayaz, bazı hizmetkarlar 

tarafından gıyabında Sultan Mahmud'a şikayet edilir:  ''Ayaz hergün saraydaki 

odasına kapanmakta, odasına da kimseyi almamaktadır; muhtemelen bu odada 

bazı gizli işler çevirmektedir; belki de biriktirdiği altınları saymaktadır.'' Sultan 

Mahmud,  Ayaz odasına girip kapıyı kilitlediğinde kendisini haberdar etmelerini 

söyleyip şikayetçileri gönderir ve Ayaz'ın odasında olduğu bir saatte diğer 

hizmetkarlarla beraber Ayaz'ın kapısını vurur. Sultan'ın sesini duyan Ayaz 

kapıyı edeple açar. Bomboş bir odadır. Yalnızca duvarda bir çoban kepeneği 

vardır. Burada ne yaptığını soran sultana  Ayaz'ın cevabı şudur:''Ben bir 

zamanlar bu kepeneği giyen dağlarda koyun güden bir çobandım. Şimdi ise yedi 

iklime hükmeden bir padişahın sarayındayım. Çobanlık günlerimi, nereden gelip 

nerede olduğumu unutmamak ve içinde bulunduğum nimetin şükrünü eda 

edebilmek için her gün bir müddet burada tefekkür ediyorum''. 

 

 Ayaz anektodunda sunduğumuz, nereden geldiğini unutmayan, içinde 

bulunduğu nimetleri idrak eden ve nimete küfranda bulunmayan, şükredici ama 

tembel değil çalışkan   insan tipini nasıl yetiştirebiliriz? Düşünceye dayalı bir 

bilim tarihinin bu konuda faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu tür bir 

bilim tarihinde insanlığın yontma taş, cilalı taş dediğimiz devirleri bile göz ardı 

edilmez, bütün milletlerin,  coğrafyaların bugünkü medeniyet düzeyine 

erişmemizdeki katkıları belirtilirse insanlığın hangi  çabaların sonucunda, acı ve 

tatlı tecrübelerle bugüne geldiği biraz daha kolay anlaşılabilir. Bizden önce 

yaşamış olan insanlara karşı borcumuz, bizden sonra yaşayacaklara karşı 

sorumluluklarımız ortaya çıkar. Bugün için siyasi arenada düşman gördüğümüz 

bir toplumun dahi evimizdeki, işyerimizdeki bir lüksümüze katkısı olduğu ortaya 

çıkar. Böylece yeryüzü insanlığı olarak birbirimize karşı biraz daha saygılı 

olabiliriz. Bu konuda, bilimde öncü olduğu kadar bilim tarihinde de öncülüğü 

elinde bulunduran batılı bilim tarihçilerinin daha fazla sorumluluk sahibi 

olduğunu düşünüyoruz. Batılı bilim tarihçileri, her şeyi eski Yunan'a ve Batı'ya 



mal eden anlayışlarını değiştirmelidir. Mevcut şekliyle verilen bilim tarihi batıyı 

insanlığın efendisi, diğer insanları da batının bulduklarıyla geçinen hazır 

yiyiciler olarak takdim etmekte, bunun sonucu olarak batı insanı kendisini her 

şeyiyle dünyaya hükmetmeye layık bir değerde görürken, insanlığın diğer tarafı 

batıya karşı aşağılık kompleksi içinde ya gönüllü mandacılar olmakta veya 

gömüldükleri aşağılık kompleksi sonucunda batının ortaya koyduğu her 

değerden nefret eden batı düşmanları haline gelmektedir. Sonuçta batının 

dışındaki dünyadan, ne mandacılardan, ne de batı düşmanı kesimlerden gerek 

bilim ve teknolojiye, gerekse insanlık düşüncesine kayda değer önemli bir katkı 

olmamaktadır. Bizler de kendi tarafımızın medeniyete katkılarını yalnızca batılı 

bilim tarihçilerinin insafına terk etmek yerine, kendi bilim tarihçilerimizi 

yetiştirmeli, neler yapıp neler yapamadığımızı ortaya koymalı, dünya çapında 

tertip edilen kongrelerde, sempozyumlarda ve saygın yayın organlarında bunları 

ifade edebilmeliyiz. Hatta medeniyetin ne olduğunu sorgulayabilmeliyiz. 

Atalarımızın ''tamir-i bilad, terfih-i ibad14'' ''beldelerin imarı, insanların huzur ve 

refahı'' olarak tanımladıkları medeniyetle, bugünkü medeniyetin bu tarifin 

neresinde olduğunu sorgulayabilmeliyiz. Sorgulamadan kaçınmamalı, ama 

yargılamadan ve kesin hükümlerden kaçınmalıyız. 

 

 Bilim eğitimimizde, olayların nasılı kadar niçini üzerinde de durursak, 

kendimizi ve kainatı daha kolay anlayacak, tabiatın harikalarını araştırdıkça 

hayranlığımız artacak, herşeyin ne kadar güzel işleyen bir düzen içinde olduğunu 

daha çok idrak edecek, ve bu düzenin merkezinde ''zübde-yi kainat'' ''evrenin 

özeti15' olarak insanın olduğunu daha iyi fark edeceğiz. Bilgimiz arttıkça 

bilgisizliğimiz artacak, bilmediklerimizin mahçupluğu, bildiklerimizin gururunu 

silecek,  yaratılmış her nesneye karşı sevgiyle dolacağız, onlarla kendimizi eşit 

bileceğiz. İşte, böyle bilgece bir bakış açısına örnek olması bakımından bir alıntı 

yapmak istedik. 

 

Yıl 1854. Amerika'nın gelişme ve güçlenme yılları. Kızılderililer iyice 

sindirilmiş durumda.  Bu zengin kıtaya hergün binlerce yeni göçmen geliyor ve 

kendilerine ayrılan bölgelere yerleşiyor. Beyazlar, topraklarını Kızıl Derililerden 

sağlıyor. Kızıl Derililer ise devletin, kendilerine ayırdığı topraklara gönderiliyor.  

O yıl, Kızıl Derililerin önde gelen reislerinden Seattle'a  Beyaz Ev'den 

Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan bir mektup geliyor. Mektupta, 

Kızılderililer'den büyük bir toprak parçası istendiği, bu istek kabul edildiği 

takdirde, Kızılderililer'e rahatça yaşayacakları bir bölgenin ayrılacağı 

bildiriliyor. Kızıl Derili reisi Seattle'nin bu mektuba verdiği cevabın bir bölümü 

şöyle: 

 

 Gökyüzünü, toprağın sıcaklığını nasıl satın alabilir veya satarsınız? Bunu 

anlamak bizler için çok güç. Bu toprakların her parçası halkım için kutsaldır. 



Çam ağaçlarının parıldayan iğneleri, vızıldayan böcekler, beyaz kumsallı 

sahiller, karanlık ormanlar ve sabahları çayırları örten buğu, halkımın 

hatıralarının ve yüzlerce yıllık tecrübelerin bir parçasıdır.  

 Ormanlarda ağaçların damarlarında dolaşan su, atalarımızın hatıralarını 

taşır. 

.............. 

 Belki bir vahşi olduğum için anlamıyorum  ama benim ve halkım için 

önemli olan şeyler oldukça başka. İnsan bir su birikintisi etrafında toplanmış 

kurbağaların, ağaçlardaki kuşların seslerini duymadıkça, hayatın ne değeri olur? 

Bizler için hava önemlidir. Ağaçlar, hayvanlar ve insanlar  aynı havayı koklar. 

Beyaz adam için bunun önemi yoktur. Ancak, size bu toprakları satacak olursak, 

havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın 

kutsal bir şey olduğunu öğretmeniz gerekir. Hava nasıl kutsal olmasın ki! 

Atalarımız, doğdukları gün ilk nefeslerini bu havadan aldılar. Ölmeden önce son 

nefeslerini de bu havadan almazlar mı? 

 Toprak satmamız için yaptığınız teklifi inceleyeceğim. Eğer önerinizi kabul 

edecek olursak, bizim de bir şartımız var. Beyaz Adam, bu topraklar üzerinde 

yaşayan bütün canlılara saygı göstersin. Ben bir vahşiyim ve başka türlü 

düşünemiyorum. Yaylalarda cesetleri kokan binlerce buffalo (yabani sığır) 

gördüm.  Beyaz Adam bunları  trenle geçerken öldürüyor. Dumanlar püskürten 

bir demir atın, bir buffalodan daha değerli olduğuna aklım ermiyor. Biz 

buffalo'yu sadece yaşayabilmek için avlardık. Bütün hayvanları öldürecek 

olursanız, nasıl yaşayabilirsiniz? Canlıların yok edildikleri bir dünyada insan 

ruhu yalnızlıktan ölür gibi geliyor bize. Unutmayın, bugün canlıların başına 

gelen yarın sizin başınıza da gelir. Çünkü bunlar arasında bir bağ vardır. 

 Şu gerçeği iyi biliyoruz: Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve 

dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve 

birbirine bağlıdır. Bundan böyle, dünyanın başına gelen her felaket 

insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.  

 Bildiğimiz bir gerçek daha var: Sizin Tanrı'nız bizimkinden başka bir 

Tanrı değil. Aynı Tanrı'nın yaratıklarıyız. Beyaz Adam, bürgün bu gerçeği 

anlayacak ve kardeş olduğumuzu fark edecektir. Siz, Tanrı'nızın başka Tanrı 

olduğunu düşünmekte serbestsiniz. Ama hepimizi yaratan Tanrı için Kızıl Derili 

ile Beyaz'ın farkı yoktur 16.  

      ............. 

 

 Aynı bilgeliği dünyanın başka bir coğrafyasında yakalamış bir yazar Rus 

romancı Dostoyevski  aşağıdaki sözü tablolaştırılacak bir kıymettedir: 

 

 Allah'ın bütün yaratıklarını sev; çöllerini ve her kum zerresini sev; her 

yaprağını sev ve Allah'ın ışığının her huzmesini sev; hayvanları sev; bitkileri sev; 



tabiatı sev. Bu sevgiyi bir defa içine yerleştirebilirsen, O'nu hergün daha iyi 

anlayacak, herşeyi kaplayan bir sevgi ile bütün dünyayı seveceksin17. 

 

Tükmen Dervişi Koca Yunus da bizlere 700 Yıl öncesindeden yine aynı bilgelikle 

sesleniyor?18: 

 

  İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir, 

  Sen kendini bilmezsin  / Ya  nice okumaktır 

    ............. 

  Biz talib-i ilimler / Aşk kitabın okuruz 

  Çalab müderris bize / Aşk hod  medresesüdir 

    ............. 

  Elif okuduk ötürü/ Pazar eyledik götürü 

  Yaradılanı hoşgördük/ Yaradandan ötürü 

    ............. 

  Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan 

  Halka müderris ise  hakikatde asidir. 

    ............. 

  Yetmiş iki millete kurban ol aşık isen, 

  Ta aşıklar safında tamam olasın sadık 

    ............. 

  Sen sana ne sanursan, ayruğa da onu san 

  Dört kitabın manası , budur eğer var ise 

 

 

  Sonuçta bizler, Kızılderili reisinin ''toprak insana ait değildir, insan 

toprağa aittir'' sözünü ''bizi çevreleyen varlıklar bize ait değildir, muhakkak ki 

bizler, hepimiz, bizi kuşatan o mutlak varlığa aitiz'' anlayışına uyarlayarak, 

bilimin tüm alanlarında en az bilgi kadar bilgeliğe de önem verilmesi gerektiği 

görüşündeyiz. Bunun için eğitimin bütün alanlarında; fanatizmden, ön 

yargılardan uzak, olgulara saygılı ve ihtiyatlı yaklaşan, eleştiri ve tartışmaya 

açık, bilimsel dünya görüşünü özümlemiş ve bilgece bir yaklaşıma sahip 

insanların yetiştirilmesinin sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya 

oluşturmaya katkıda bulunacağını sanıyoruz. Yine, hangi kültürden olursa 

olsun, dozu farklı olmakla birlikte, aranılırsa bütün kültürlerde sevgi ve 

hoşgörünün, bulunabileceği inancındayız. Çünkü yaratılmış olmak sevilmek 

demektir: 

 

  Anne doğurduğu çocuğu delice sever 

  Ya Allah? Yarattığı kulu nice sever ! 

 

Diyor şair. Yeter ki bizler de aynı duyarlılıkta olalım. 



 

 
(*)Bu makale 24-25 ekim 1996 Tarihinde Erzurum’da yapılan Dünya 

Barışı ve Eğitim İlişkileri Sempozyumu’nda bildiri, ayrıca 8 Kasım 

1996 tarihinde Erzurum Türk Ocağı’nda sohbet olarak sunulmuştur. 
(**)Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya 

Bölümü, Erzurum. 
(***)Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat  Fakültesi, Kimya Bölümü, 

Erzurum. 
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