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“Büyük ve iyi yönetilen halka açik bir yüzme havuzunda çalisan birisi de, kendini bilimci olarak 

niteleyen milyonlarca kisi arasinda kolaylikla yer alabilir; sudaki hidrojen-demir yogunlugunu ölçen, bakteri ve 

mantar miktarini kontrol eden bir kimse oldugu için.” (Medawar, 1994)  

Sahtekarligin alip basini gittigi günümüzde, ilk önce, insanlarin egitimlerine degil yapabileceklerinin 

sinirina bakmak gerektigini düsünüyorum. Tabi bunun da egitimle sekillendigini in kar etmemek gerek. Ancak 

burada su soruyu kendinize sormanizi istiyorum: Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’ni yaparken, Camii’nin 

bahçesine yer alti suyunu çekecek türden agaçlar dikilmesi gerektigini egitim alarak mi ögrendi? Baska bir örnek 

verecek olursam: Acaba Bursa’yi insa eden köylü atalarimiz, sehri, Bursa Ovasi’na degil de Uludag’in eteklerine 

kurarken egitim mi aldilar? Cevap çok basit: Hayir! 

Bazilarinizin bana kizdigini duyar gibiyim. Medawar yazisina söyle devam ediyor: “Eger bu havuz 

görevlisi akilli ve hirsli bir kimse ise, bir halk kitapligina veya gece okuluna gidip biraz bakteriyoloji ve 

mikoloji2 çalisarak, okulda fen derslerinde ögrendiklerini genisletebilir, bu yolla da, kuskusuz, yüzme havuzunu 

insanlar için elverisli kilan sicaklik ve nemin mikroorganizmalarin üremesini de kolaylastirdigini ögrenir. ...”. 

Tabi burada “pür” bilim ile uygulamali bilim arasinda bir ayirim yapmak dogru olacaktir. Pür bilimin her zaman 

ayri bir yerde olmalidir. Seçilmis kisiler disinda kimsenin ulasamayacagi bir yer. Tarihin belli zamanlarinda belli 

kisiler gelir, oradan alacaklarini alir ve adinin sonsuza dek yasamasini saglayacak “iz”leri oraya birakir ve 

giderler.  

Uygulamali bilim ise bir çok bilim adaminin yaptigi ve yaparken de herkesin gözünün önünde olan 

bir olgudur. Yani havuz görevlisinin yaptigidir aslinda, pür bilimi kullanmaktir. Bir hocam söyle demisti: “Sen 

üniversitede sadece ögrenmeyi ögrenmelisin”. Hakliydi aslinda, bana, binlerce formülü ezberlemenin ne kadar 

gereksiz oldugunu, öte yandan bana gerekli formülün hangi kitabin kaçinci sayfasinda oldugunu bilmemin 

geregini anlatmaya çalismisti.  

Hocam, Prof. Dr. Ahmet Ercan3, biz ögrencilere bülten içinde bir bölüm verebileceklerini ilk 

söylediginde, aklima gelen ilk konu “Ögrenci gözüyle bir ögretim üyesi nasil olmalidir?” olmustu. Tabi bu konu 

basta yazdiklarimdan daha çok ilgi çekerdi ve de tepki. Her seyden önce, “herkes kendi isini yapsin” 

mantigindan hareketle, ögrencilerin bu tür açiklama ve yorumlarda bulunamayacaklari düsüncesine sahip 

ögretim üyeleri olduguna eminim. Unutulmamalidir ki ögrenciler, bir çok konuda oldugu gibi bu tür konularda 

da fikir ve bu fikirlerini sekillendirip yorumlama yetenegine sahiptir.  
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Aslinda yolumuzu tasvir etmeye çalistim bilimden bahsederken, baska çaremiz olmadigindan, baska 

çareniz olmadigindan. Önemli olanin bilim oldugu ve onunda tek oldugunu vurgulamaya çalistim ve bu yolda 

olan herkesin bilim adina bir seyler yapmaya çalistiklari inancini hiç yitirmedim. Yitirmemeliyiz. 

Sonuç olarak, gelecegin bilim adami olarak nitelendirilen bizler, sizler ve gelecek için neler ifade 

ettigimizin bilincinde ve bize harcanan emegin agirligi altindayiz. Bütün bu sorumluluklar çerçevesinde bize 

sunulan bu firsatlari, yani bu köseyi, olmasi gerektigi gibi, bizden beklediginiz gibi kullanacagiz. 

Gelecek bizleriz. Merak etmeyin ... 
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