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Cemal Resit Rey Konser Salonu

Sayin Baskan,
Saygideger Konuklar;
Ülkemizin saygin kuruluslarindan; Dünya Kardeslik Birligi Mevlâna Yüce Vakfi’nin; her yil vermeyi
gelenekselestirdigi ödüllerinden; Bilim ve Arastirma dali ödülü için; bu yil Bilim Merkezi Vakfi’nin
seçilmis olmasindan ve ödülün böyle bir müntaz topluluk önünde sunulmasindan mutluluk ve onur
duymaktayiz. Bilim Merkezi Vakfi adina tesekkür ederim.
Saygideger Davetliler;
Müsadenizle ödüle tesekkür konusmamin içinde bilgi-bilim ve Bilim Merkezi hakkinda bazi
görüslerimizi, sizlerle paylasmak istiyorum.
Mevcut bilgilerden, yeni bilgiler üretmenin; bilgilerin dogrulugunu sinamanin, biricik yolu bilim
yapmaktir. Bilim ayrica dört nedenden dolayi insanlik için çok degerlidir.
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Toplumsal refahi saglayan altin yoldur.
Teknoloji üretir, teknolojinin varsa zararlarini önler.
Insani duygularda yükselme ve toplumsal düsünce seviyesinde gelisme saglar.
Demokrasileri olgunlastirir – Evrensel barisi yayginlastirir.

Degerli Konuklar;
Bilim, teknoloji ve egitim bir toplumda, geregince ilgi gördügünde ve uygulandiginda, topluma;
muhtesem ödüller sunar, çok olumlu degisimler yaratir. Bir toplumda bilime duyulmasi gereken sevk
kirilmissa, o toplumun bireylerinden yalniz geleceklerini kurma haklari degil; yasami ve dünyayi
evrimlestiren-gelistiren çok verimli bir araçta ellerinden alinmis olur. Kendisine, toplumuna ve dogaya
soru sormayi ögrenenler; düsünce yolu ile özlerini yüceltebilenler hem uluslari; hemde; dünya için
birer armagandirlar.
Bugün en iyi egitilmis zihinlere, en çok sahip toplumlar; amansiz rekabete dönüsmekte olan bilgi
üretme yarisinda en önde giden toplumlar olacaktir ve olmaktadir. Bilgi üretimi söz konusu
oldugunda; hiç bir ülkenin dogal kaynak çoklugu veya mevcut zenginlikleri üstünlük yaratamaz.
Gerekli tek üstünlük; evrensel olarak mevcut bilgilerden faydalanabilme yetenegidir. Bu ise;
toplumlarin egitimdeki basari sorunu olup; yalnizca ülkede yasayanlarin bilgi islemeyi bilim
bilmemesine baglidir. Asirlarca önce, büyük Mevlâna’nin dedigi gibi, “bilgiden dogar, soru da;
cevapta”.
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Degerli Konuklar;
Yine Mevlâna asirlarca öteden;
“Dün geçti gitti, sözü de geçti dünün;
Yepyeni bir söz söylemek gerek; bugün.” diye ögütlemektedir.
Yeni bir söz söyleyeceksek; bugün; ülkemizde büyük bir degisim ihtiyaci dogmussa; Atatürk’ün
belirledigi hedeflere ulasmak için iddia konulacaksa, Türkiye dünyada saygin bir yer istiyorsa eger;
bilimden haberdar ve bilgi isleyen yeni bir Türkiye geregini söyleme getirmeliyiz.
Iste Bilim Merkezi Vakfi, bu yeni söylemi dile getirmeye çalisan çoskulu bir çagridir. Bu çagri
etrafinda birlesen 300 kadar bilgi sevgilisi, toplum lideri; 1996 yili basinda Vakfimiza hayat verdi.
Vakfimiz 1.5 yil gibi çok kisa bir sürede 3000m2’lik kapali alan ve içinde 200’ü askin aktivitesi olan bir
çagdas Bilim Merkezini toplumumuzun hizmetine sunmayi basardi. Bu gün Istanbul’umuzun bir Bilim
Merkezi var ve yilda 200.000’i askin ögrenciyi agirlayabiliyor.
Degerli Konuklar;
Vakfimizin asil hedefi ve tutkusu, yilda bir milyon ziyaretçi kapasitesine sahip; benzersiz bir Bilim
Merkezini, 2002 yilina kadar, kurmaktir. Ayrica hedeflerimizin içinde, yurdumuzun diger illerinde
kurulacak Bilim Merkezine önderlik etmek, Bilim Merkezleri arasinda bir net-work olusturmak, gezici
ünitelerle laboratuvar imkani olmayan okullara programlar götürmek de yer almaktadir.
Bilim Merkezleri çocuklarimiza ögrenme sevki, kesfetme mutlulugu ve deney yapma heyecani sunar.
Evdeki, okuldaki egitimleri tamamlar. Anlamli ögrenme saglar. Toplumda bilim için sinerji olusturur.
Fakat en önemlisi Bilim Merkezlerinin sundugu ortamlar, bilimsel düsünme ve sorgulama metodlari
için benzersiz esin kaynaklaridir. Ayrica Bilim Merkezi projeleri güzel projelerdir. Çünkü yakin
gelecekte olusacak toplumsal siçramayi ve degisimi müjdelerler.
Degerli Konuklar;
Biz büyük projemize hazirlanirken; kurdugumuz Deneme Bilim Merkezi ile büyük proje için bilgi
biriktirip tecrübe kazanma sürecinde iken bugün bize verilen ödül geldi. Bizce; biz ödülü henüz
haketmemistik. Büyük projeyi bitirmemistik. Ancak ödülü veren Vakif, belli ki bizim gibi degil, büyük
Mevlana gibi düsünüyordu.
Az çogun belirtisidir;
Bir yudum su bir gölün,
Bir avuç tane büyük bir harmanin diyordu.
Bugünden sunulan ve erken gelen ödülümüz; Toplum önündeki sorumlulugumuzu pekistirdi ve
belgeledi. Ödülü, bugüne kadar büyük maddi ve manevi özveriler ile Vakfimizi destekleyen
üyelerimiz, kurucularimiz, çalisanlarimiz ve Yönetim Kurulumuz adina aliyorum. Sagolun. Bize güç
ve çalismalarimiza ivme verdiniz.
Degerli Konuklar;
Bu duygu ve düsüncelerle, bizi ödüle önerenlere, seçenlere, Vakif Baskani Sayin Bülent Çorak’in
sahsinda tesekkürlerimizi kalpten gelen duygularla sunmak istiyorum.
Ilginize ve beni dinleme sabriniza tesekkür ederim.
Ersin ARIOGLU
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