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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. İhsan BULUT tarafından yayınlanan
“Türkiye’nin Yüzen Adaları” adını taşıyan kitap; İçindekiler,
Contents, Foreword (Chet Van Duzer), Önsöz (Chet Van
Duzer), yazarın kaleme aldığı Önsöz’den sonra, sayfa:
16’dan itibaren 3 Bölümden oluşmaktadır.
Kitabın I. Bölümü, Türkiye Coğrafyasında Yeni Bir
Kavram: Yüzen Adalar’dır. Girişi takiben, yüzen ada nedir?
Yüzen adaların oluşumu, Dünya’da ve Türkiye’de ilk olarak,
Dünya’dan ilginç örnekler, Türkiye’den örnekler alt
başlıklarının bulunduğu bu bölüm yüzen adaların genel
özelliklerine ayrılmıştır. Bu bölümün ilk 28 sayfalık kısmı
Türkçe olup, sonraki 11 sayfalık kısmı ise İngilizcedir.
Türkçe kısmında 5 şekil ve 24 fotoğraf; ingilizce kısmında
ise şekil ve fotoğraflar birlikteliğinden oluşan 9 figure
kullanılmıştır.
İhsan Bulut, kitabının II.Bölümünü asıl konuyu oluşturan
Türkiye’nin Yüzen Adaları’na ayırmıştır. 117 sayfadan
oluşan bu bölüm, yazarın 2000 yılı Kasım ayından bugüne
(2012’lere) Türkiye’de yaptığı yüzen ada çalışmalarını
kapsamaktadır. Bu ikinci bölüm kendi içinde yüzen adaların
ayrıntılı anlatıldığı 12 alt başlıkta toplanır. Bunlar sırasıyla;
Bingöl-Solhan-Hazarşah Köyü Turnalar Gölü Yüzen Adaları,
Arsiyan Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar, Çamlıhemşin
Koçdüzü Yaylası Büyük Göl ve Yüzen Adalar, Denizli-HonazYukarıdağdere Köyü Saklıgöl Yüzen Adası, Gölbel Gölü ve
Yüzen Adası, Zök Gölü ve Yüzen Adaları (Tortum-Erzurum),
Samsun-Ladik Gölü Yüzen Adaları, Yaylayanı Gölü-Yüzen
Adası (Yağlıdere-Giresun), Artvin-Yusufeli/Kılıçkaya Göllü
Mezra Yüzen Adaları, Ürük Köyü Çıplak-Cılpah Göl ve
Göndüren Gölü Yüzen Adaları (Divriği-Sivas), Demirözü
Adalı Göl Yüzen Adası (Gülnar-Mersin) ve
Diğer Yüzen
Adalar’dır. Bu bölümde yazar alt bölümlerin her birini
yazarken; lokasyon, yüzen adanın bulunduğu yayla ya da
mevkiinin genel özellikleri, yüzen adaların oluşumu, sonuç,
sorunlar ve öneriler başlıkları ile yüzen adaları tanıtmıştır.
Zaman zaman yüzen adaların doğal ve beşeri özelliklerden,
zaman zaman da ekolojik özellikler ile turizm ve eko-turizm
potansiyeli ilave edilmiştir. Bu bölümde ayrıca, 43 şekil ve
86 fotoğraf bulunur.

Kitabın III. Bölümü 2 sayfadan oluşan Sonuç kısmıdır.
Sonucun sonunda, “Bu kitap, Türkiye Coğrafyası’nın
bilinmeyen yeni kavramı olan yüzen adaların varlığı,
ekolojik, kültürel, biyolojik ve turistik önemleri konusunda
giriş ve genel görüşler vermektedir. Bundan sonraki
ayrıntılı araştırma ve yayınlara bilimsel dayanak ve eserlere
referans olarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan Türkiye
Coğrafyası’nda özgün bir konu ve yeni bir eser ortaya
konulmuştur.” ifadesi kendisinin kitabını özetlediği son
paragrafıdır.
Kitabın 4 sayfalık Ekler kısmında ise, yazarın 2010 yılında
Ankara, Adıyaman ve Muğla üniversitelerinde “Türkiye’nin
Yüzen Adaları” başlıkları altında verdiği konferanslarının
posterleri yer alır. Sayfa 177 ise, kendisine Türkiye’deki
yüzer adaların varlığını soran ve de sonra da sorgulatan ve
de 12 yıldır ülkemizin ender ve zor ulaşılabilecek
köşelerinde yeralan göllerindeki yüzen adaları olanakları
nisbetinde araştırması sebep olan; ABD’li bilim adamı Chet
Van Duzer’ın “Floating Islands: A Global Bibliography” isimli
kitabının, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim
üyelerinden Mustafa Girgin’in 1 sayfalık Duzer’in kitap
tanıtımına ayrılmıştır.
Kitabın son 4 sayfası yazar tarafından başvurulan ve
büyük çoğunluğu kendisinin kaleme aldığı yüzen ada
makalelerinden oluşan Kaynakça’dır.
Sonuç olarak kitap hakkında şunlar da ilave edilmelidir,
derim: “Yüzen Ada” kavramı yeni yeni ülkemizde
yerleşmeye başlamaktadır. Bundan sonra “Yüzen Ada
Profesörü” namını taşıyacak olan İhsan Bulut hoca ve
yazdığı “Türkiye’nin Yüzen Adaları” isimli bu kitabıyla
birlikte atıflarının çoğaldığı; ve ülkemizin tanıtım
makalelerinin, sadece coğrafya da değil, diğer paydaş
disiplinlerde de yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Sonrasında
“Coğrafya Terimleri Sözlükleri”ne girecek ülkemizde bol,
yoğun ve sayısız yüzen adanın bulunduğu bu kitapla bir kez
daha ispat edilmiştir. Yazarın Atatürk Üniversitesi’nde 2012
baharındaki “Erzurum Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı”nı
düzenlemesi münasebetiyle, bizleri de üzerine çıkarttığı,
dahası vadi oluğundaki rüzgara sırtımızı vererek, bir kıyıdan
diğer kıyıya yüzdürdüğü Tortum-Zök Gölündeki Yüzen
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Adayı bizler herhalde ömrümüzün sonuna kadar aklımızdan
bir daha çıkaramayız. Birer anıt niteliğindeki diğer
eserlerimiz, şekillerimiz, sahalarımız gibi, bunlara sahip
çıkılmasına kitapta defalarda atıf yapılmaktadır. Yoksa
saksılarımızı
dibindeki
torf’lara
dönüşmesi
de
mümkündür... BULUT’un önümüzdeki birkaç yıl içinde
ABD’li Chet Van DUZER’ın da katılımıyla “Türkiye Yüzer
Adaları Sempozyumu” düzenleyeceği aşikardır. Bunun
yanında; bu kitabın gürbüzleşerek daha çok baskılar
yapacağına ise, inancım tamdır (30 Haziran 2012).
T. Ahmet ERTEK

