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Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda:
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ
On The Way From Adana Oral Culture Environment To Living Culture:
Prof. Berin U. Yurdadoğ
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Öz
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ, bilgi ve belge yönetimi alanına bilimsel ve duygusal bir boyut
kazandırdı. Öğrencilerinin sevinç, neşe ve güven duygularıyla çalışmalarını sağladı. Bu
makale Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ ile ilgili duygu ve düşüncelerimi belirtmek için hazırlandı.
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Abstract
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ has brought a scientific and emotional dimension to the field of
information science. She provided her students to work with feelings of joy and trust. I wrote
this article to express my thoughts and feelings about Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ.
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Bilgi, sevinç ve neşenin birleşimini keşfetmek için; enerjik, uyumlu, sıcak, canlı ve Adana’lı
olmak gerekir. Sözün en sonunda olsa da Adana’lı olmak beni Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ
ile tanıştıran kilit nokta olmuştur. Ankara’nın sıcak bir Eylül ayında “Bilgi Kuramının
Temel Kavramları” üzerine yapılan bilimsel toplantıda ilk kez Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ
ile tanıştım. Hararetli toplantının sıcaklığıyla, karşımdaki hanımefendiye Adana’lıyım ama
burası bana çok sıcak geldi dedim. Hanımefendi ise bana ve çevremdekilere:
“Biz de Adana’lıyız
Hem güzel hem şanlıyız
Bakışmayın a dostlar
Hepimiz Allah adamıyız.”
dedi, birdenbire çok şaşırdım. Bazı adlar vardır ki, hem bilimde hem de yaşadıkları toplumda
öncü bir kimlik taşır. Onları sadece belli kalıplar içinde görürüz; entelektüel, ciddi,
saygıdeğer. Ancak bizlerden uzak ve erişilmez yapıda. Oysaki benim gibi doğma, büyüme
Adana’lı olan hanımefendi, o anda oldukça süslü olan bana iltifatlar ediyordu:

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. E-posta: onal@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr, Hacettepe University Department of Information Management, Turkey.
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“Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Bizler Adana ilinden ayrı düştük
Bizlere yazık oy”
Demekteydi, toplantıda Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ hocayla hem bilgi kuramları hem
de Adana üzerine konuştuk. Toplantının sosyal aktiviteleri başladığında, diğer ortamlardaki
etkinliklere katılmak üzere bana teklifte bulundu:
“Adana köprü başı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı.”
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ hayat doluydu, ondaki entelektüel yapıdan,canlılıktan
keyiflenirdim. Çevresindeki her şey onda merak duygusu uyandırırdı. İnsanları ve doğayı
severdi, bilime ve Atatürk’e aşıktı...Gülüşü içten, yürektendi.
Yıllar boyunca dinlediğim konferansları, hayranlıkla okuduğum yenilikçi yayınları ve
mesleki konular üzerine önemli görüşleri kazandığım en seçkin değerler arasında yer aldı.
Mesleki paylaşımlarımız ve dostluk sohbetlerimiz arttı. Adana kültürümüzü paylaştık. Onun
ve benim ailemden pek çok yakınımın mezun olduğu Adana Kız Lisesi üzerine konuştuk.
Sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaştık. Rahmetli babamın ve annemin acılarını onunla
paylaştım. Çok olgun ve sevgi dolu bir insan olduğunu gösterdi.
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ ile Adana mânileriyle ve türkü sözleriyle başlayan
dostluğumuz, sevgiyle arttı ve gelecek yıllara uzandı. Adana konulu sözlü kültür ortamından
yaşam kültürüne uzanan yolumuzda birlikteydik. Çok saygıdeğer ve sevgili hocamın yaşamı
sona erdiğinde; seslerde, sözlerde ve yaşam anıları taşıyan Adana mânilerinde ve türkülerinde
tekrar tekrar buluşuyoruz. Kaynak kişisi Devran Baba olan dizelerde, Adana yöresine
ait “Kayboldum (Bin Işık Yılı)” türküsünün sözleri adeta durumumuza tercüman oluyor:
“Kayboldum uzayın derinliğinde
Uzaklaşıp gittim bin ışık yılı
Dünya nokta kadar göründüğünde
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Buna benim naçizane eklemem şudur:
Sevgiler dökülüyor yürekten
Sizi rahmetle anıyoruz gerçekten
Yaşamımıza bilgi, sevinç huzur kattınız
Bizimle berabersiniz bin ışık yılı.”
İnsan; ninnilerle uyuyan, tekerlemelerle oynayan, türkülerle gençliğini sürdüren,
mânilerle yaşam boyunca iletişimini sürdüren ve nihayet ölüm geldiğinde ardından sesli veya
sessiz ağıtlarla toprağa verilendir. Adana sözlü kültür ortamının farkına varmamı sağlayan,
hemşehrilik bilinci kazandıran, bilgi ve belge yönetiminde eşsiz bilgi kaynağım olan, her
gördüğümde ve hatırladığımda bana yaşam sevinci yaşattıran Prof Dr Berin U. Yurdadoğ
hocamı saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum.

