2014-2015 ö§retim ylnda Bilkent Fen Fakültesi'ne
ba³layan ö§rencilere yapt§m Ho³geldiniz" konu³mas.

Ben Sinan Sertöz, Fen Fakültesi dekan adna 2018 yl mezunlarmza ho³
geldiniz diyorum.
Üniversiteye girme iste§i gösteren bir buçuk milyon ö§renci arasndan syrlp
buraya geldiniz. Artk yar³ bitti, hayat ba³lyor. Gerçek hayata ho³ geldiniz.
Lise yllar boyunca test çal³maktan ba³ka bir ³ey yapmad§nz için üniversite tercihleri yaparken de ço§unuz bilerek karar verecek bir bilgi ve tecrübe
alt yapsna sahip de§ildiniz.
Muhtemelen seçti§iniz bölümü de siz seçmediniz. Ald§nz puana bakp rehber ö§retmeniniz seçti. Ama o ³imdi burada de§il. Hiç de gelmeyecek. Onun
yerini alacak kimse de yok ve olmayacak. Siz mezun olurken notlarnza bakp
size i³ seçecek birisi de olmayacak. Siz artk tek ba³nasnz. Gerçek hayata
tekrar ho³ geldiniz.
imdi buradasnz ve acaba do§ru karar verdim mi diye kendinize soruyorsunuz. unu rahatlkla söyleyebilirim ki hayatta zaten do§ru karar diye bir ³ey
yoktur, verdi§iniz kararn do§ru çkmasn sa§lamak için gösterdi§iniz çaba
vardr. O çabay göstermezseniz hiç bir karar kendi kendine do§ru çkmaz.
Bu çaba ne tür bir çabadr?
Beraber geçirece§imiz dört yln sonunda Evet kararm do§ruymu³" demeniz
için bu dört yl nasl geçirmeniz gerekiyor?
Bu yönde en önemli i³ kendinizi ve ö§rendiklerinizi hayatn içinde bir perspektife oturtmanzdr. Bunun için önce kendi bölümünüzün konularnn fen
fakültesinin di§er bölümlerinin konularyla nasl ili³ki içinde oldu§unu ara³trn. Di§er bölümlerden arkada³lar edinin. Onlarn neler ö§rendi§ini, sizin
neler kaçrd§nz ö§renin. Ve o yeni bilgileri kaçrmayn.
Artk ders çal³mak diye bir kavram yok; onun yerine ö§renmek ve bilim yapmak kavramlar var. Ö§renmeye çal³rken bir ³eyi anlad§nz hissetti§inizde
heyecandan sizi ate³ basmyorsa, odadan d³ar frlayp kar³nza ilk çkan yabancya Biliyor musun nasl oluyormu³" diye anlatma iste§i duymuyorsanz,

1

biraz daha çal³n. Henüz ö§renmediniz.
Ve üniversitede fen fakültesinden ba³ka fakülteler oldu§unu farkedin. Di§er
fakültelerden arkada³lar edinin, seçmeli dersler aln. Ba³ka fakültelerin ö§rencileriyle konu³urken birbirinize anlatacak ne çok ³eyin oldu§unu hayretle
göreceksiniz.
Kütüphanede sizin bölümün kitaplarnn oldu§u raardan ba³ka raar oldu§unu ke³fedin. Hatta kütüphanede sizin hep kulland§nz katn d³nda ba³ka
kitap katlar ve hatta ba³ka bir blok oldu§unu farkedin. Rastgele bir kitap
alp, bir insann bu kitab yazmak için neden yllarca çal³t§n, bu iste§i
nereden buldu§unu anlamaya çal³n.
Unutmayn ki 14. yüzylda, Rönesans insan denen ki³i, ayn zamanda doktor, mimar, besteci, ³air ve fenciydi. Zamannn bilinebilecek tüm bilgilerine
sahipti. Zamannda yazlm³ her kitab muhtemelen okumu³tu.
Zaman içinde bu bilgiler ço§alnca bir ki³i tek ba³na hepsini bilemez oldu.
htisasla³ma ba³lad. Ama dikkat edin, bilgiler bölünmedi, insanlar bilginin
sadece bir ksmn bilebilir durumda kaldlar. O bilgiler yuma§ hâlâ tek bir
bütün. Hâlâ bilim de sanat da ayn bilgi yuma§nn birer parças. Bunu görebilmek için di§er fakültelerden arkada³lar edinin.
Hayatn bütününü gözden kaçrrsanz mutsuz olursunuz. Sadece kendi bölümünüze kapanp kalrsanz, er veya geç hocalarnz koridorda durdurup Bu
bir sürü teknik dersi bize niye anlatyorsunuz? Ne i³imize yarayacak bunlar?" demeye ba³larsnz. Ve sonunda, o karikatürlerde gördü§ünüz huysuz,
geçimsiz, ask suratl profesörlere dönersiniz. Oysa hocalarnza bir bakn ne
kadar mutlular ve yüzleri gülüyor. Bir bildikleri var. Yaptklar i³in önemli
oldu§unu ama bu önemin yaplan i³in kendine özgü de§erinden de§il, hayatn
bir parças olmasndan geldi§ini biliyorlar. Bu bilgiye siz de ula³n.
Ders d³nda sosyal dayan³ma programlarnda gönüllü olun. Ö§renci derneklerinde hayatn bir modelini, hiç tanmad§nz ki³ilerle ya³ayn. Mutlaka
spor yapn. Seminerlere katlp dinleyin. Seminerlerde anlatlanlar anlayn
demiyorum. Ben hâlâ pek çok semineri anlamam, ama çok yararn görürüm.
Zaten seminerlere gidip kurupasta yemeden, çay ve kahve içmeden fenci olunmaz.
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Burada bir ö§renci olarak yapaca§nz en büyük hata lisedeki çal³ma al³kanlklarnz burada sürdürmek olacaktr. öyle dü³ünün. Uçaktan para³ütle
atladnz. Çok ba³arl bir ini³ yaptnz. imdi srtnzdaki para³ütü atp, spor
ayakkablarnz giyip ko³maya ba³lamanz gerekiyor. O para³üt artk size bir
yük. Oysa az önce hayatnz o kurtarm³t. Hayatta baz ³eylerden ayrlmay
bilmek gerekir. Bir zamanlar kulland§nz biberonu nasl zaman gelince braktysanz, sizi buraya getiren çal³ma al³kanlklarnz da ³u andan itibaren
unutmanz gerekiyor.
Fen fakültesinde çal³mak demek, do§ru cevab kabul edilebilir bir sklkla
tahmin etmek de§ildir. Size snavlarda zaten yüzlerce soru sorup en çok kim
do§ru cevab i³aretleyecek diye bakmayaca§z. Pek çok snavda size sadece
dört soru sorulacak. Sorular da genellikle Böyle oldu§unu gösterin" ³eklinde
olaca§ için cevap zaten orada olacak. Sizin bir fenci olarak konuya nasl yakla³t§nz ölçülecek ve size daha iyi olmanz için tavsiyede bulunulacak. Bazen
snavda size ö§retmedi§imiz bir konuyu sanki ö§retmi³iz gibi soraca§z. Bir
fenci olarak bu bilinmeyen kar³snda do§ru tavr koyabilecek misiniz, yoksa
uydur kaydr bir cevap yazp kaçacak msnz, ona bakaca§z ve do§ru tavr
aktarmaya çal³aca§z. O yüzden tüm snav ka§tlarnz görün ve hocanzla
konu³un. Burada kaç ald§nz de§il, fenci olma yolunda ilerleme kat edip
etmedi§niz önemli olacak.
Srtnzdaki para³ütü atp, spor ayakkablarnz giyip ko³maya ba³larsanz
2018 ylnda sizi mezun edip gönderece§iz. Para³ütünüz srtnzda ko³maya
inat ederseniz yedi yl sonra hâlâ burada olacaksnz ve biz sizden nasl kurtulaca§mz dü³ünüyor olaca§z.
Bizimle geçirece§iniz bu dört yl sizin hayatnzn en önemli dört yl olacak.
Kimli§inizi burada olu³turacaksnz. Lise yllarnda ya³ayamad§nz gençli§inizi burada ya³ayacaksnz. Muhtemelen e³inizi, ve kesinlikle i³inizi, burada
belirleyeceksiniz. Bunlarn gerçekle³mesi için yeni spor ayakkablarnz giyip
çok ko³manz gerekecek. O para³ütü atacaksnz.
Ama ko³arken hayatta bir amacnz olmal. Amaçsz ko³arsanz bir yere varamazsnz. Rotas olmayan bir yelkenliye hiç bir rüzgarn yarar olmayacaktr.
O rotay belirledikten sonra da tüm zamannz hedefe varmak için kullanacaksnz. Biz buna çok çal³mak diyoruz. Çal³madan, sadece zekanzla bir
³eyler ba³armaya niyet etmeden önce dü³ünün: geçmi³te sizin kadar zeki ne
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çok fenci ya³ad. Onlarn sadece zekalaryla bulamad§ sonuçlar muhtemelen
siz de sadece zekanzla bulamayacaksnz. Ama onlarn ça§nda bilinmeyen
yeni teknikleri ö§renerek onlarn yapamadklarn yapabilirsiniz. Bu yeni teknikleri ö§renmek ve kullanacak derecede anlamak için çok çal³malsnz. Alet
i³ler, el övünür derler. Sizin aletleriniz de eski fencilerin bilmedi§i yeni teknikler olacak ki bunlarn bir ksmn da zaten siz kendiniz geli³tireceksiniz.
Sonuç olarak hayatnzn amacn ve anlamn belirlemek için do§ru yerdesiniz. Mükemmellikten ba³ka bir kriteri kabul etmeyin. Do§ann kanunlarn
srar, istek ve bu ilk günkü heyecannzla durmadan ara³trn. Okulun kütüphanesini, laboratuvarlarn ve hocalarn yo§un bir ³ekilde kullann. Dört yl
sonra siz mezun olacaksnz, onlar burada kalacak. Burada oldu§unuz sürece
onlar kullanma ³ansz iyi de§erlendirin.
Evet do§ru kararm³, iyi ki fenci olmu³um" dedi§iniz gün kendinizi diploma
töreninizde bulacaksnz. Yerinize en büyük rakipleriniz, genç ku³aklar geliyor
olacak!
Mezun olduktan sonra büyük i³ler ba³ard§nzda sizinle gurur duyaca§z ve
Onu biz yeti³tirdik" deyip kendimize pay çkaraca§z. Ba³arsz olursanz,
adnz bile hatrlamad§mz söyleyece§iz. Okulun adnn size katt§ndan
daha fazlasn sizin okulun adna kataca§nz umuyor ve bekliyoruz.
2018 yl mezunlar olarak sizlere tekrar ho³ geldiniz diyorum. Yolunuz açk
olsun.

Ali Sinan Sertöz
5 Eylül 2014
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