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E.Arioglu'nun  
Rüstü Yüce Basari Ödülü Konusmasi, 

26.09.1999 
 
 
Türk Egitim Dernegi’nin Sayin Yönetim Kurulu Üyeleri  
Rüstü Yüce Basari Ödülleri Sayin Seçici Kurul Üyeleri 
Degerli Davetliler – Sevgili Dostlarim, 
 

Ülkemizin, en köklü egitim kurumlarindan olan ve Atatürk’ün eseri; Türk Egitim Derneginin; bagrinda 
yetistirdigi; Türk Insaat Mühendisligi’ne ve egitimine evrensel ölçekte hizmet ve eserler vermis müntaz bilim 
adami Rüstü Yüce anisina ihsas ettigi ödüllerden, sahsima tevcih edilen meslekte basari ödülünü, bugün 
huzurlarinizda almaktan büyük bir mutluluk ve onur duydugumu belirtmek istiyorum. 
 

37 yillik mütevazi meslek yasantimda, çalisma ve gayretlerim; zaman zaman yurtiçi ve yurtdisi kuruluslar 
tarafindan takdir gördü ve ödüllendirildi. Alinan bir ödülün kiymetini; kanimca; ödül alandan ziyade, ödülü 
takdir edenlerin ve varsa benzer ödülü paylasanlarin degeri belirler. Bu açidan bakildiginda çok onurlu bir 
takdire layik görüldügümü biliyorum. Aldigim ödüllerin en degerlilerinden birisini bugün burada aldim ve bu 
ödüle sorumluluk duyuyorum. 
 
Degerli Davetliler; 
 
Müsaadenizle, Ödülüme tesekkür konusmami, biraz uzatarak; bilgi, bilim ve egitim ile ilgili, bazi 
düsüncelerimi sizlerle paylasmak ve böylece degerli bilim adami ve egitimci Rüstü Yüce Hoca’nin anisina 
duydugum saygiyi ifadelendirmek istiyorum. 
 
Insanoglunun amaçlari; temelde; neslini gelistirip sürdürmek, yasamini mutlu kilmak, uzun yasamak ve 
yalniz kalmamaktir. Yasamda mutluluk, sorunsuz bir hayat degil, yasam sorunlari ile basa çikmayi 
basarmaktir. Yalnizligi önlemek için de, toplumsal yasam icat edilmistir. Bu istemlere cevap verebilmek için 
insanin bilgi'ye, hava ve su kadar, ihtiyaci vardir. Bu nedenle insanoglu evrendeki herseyi, her olguyu 
tanimak, tanimlamak ve olaylara açiklama getirmek ister.  
 
Bilgiler duyularimiza, olgular veya olaylar halinde ulasir. Bu olgular insan beyninde algilama ve kavrama 
dedigimiz bio-kimyasal prosese tabi tutularak protein halinde depolanir. Olgular - haberler - olaylar çogu 
kere atomik yapida insana ulasmaz. Olgu yumaklari halinde gelir. Çünkü, dogada hersey herseyle 
iliskilidir. Olgularin yumaklar halinde beyne ulasmasi nedeni ile onlari ayirmayi, siniflamayi, önceki bilgilerle 
ilintilendirip dogrulamayi ve gereginde daha degerli bilgi üretmeyi içeren bir düsünsel sürece daha ihtiyaç 
vardir. Bu sürece bilgi islemek  veya baska kelimelerle bilim yapmak denir. 
 
Insanlar; bazen; hatali algilama yapabilirler veya yeterli bilgileri olmadigi için yanlis bilgiler üretebilirler. Yine 
insanlar; bazen; ün-menfaat-iktidar kazanmak için veya sirf keyif olsun diye sahte bilgiler yaratip topluma 
sunabilirler. Bu nedenlerden dolayi; tarih süreci içinde; insanlik yanlis bilgiler de biriktirmistir. Yanlis, hatali ve 
sahte bilgileri dogrulardan ayirmanin biricik yolu bilim yapmaktir. Bilim, bilgiden yeni bilgiler dogurmanin, 
dogru bilgiyi sinamanin tek ve biricik yolu oldugu gibi; ayrica 4 nedenden dolayi da çok degerlidir. Bilim;  
 

W Toplumsal yoksullugu yok eden, toplumsal refahi saglayan altin yoldur. 
W Teknoloji üretir. Teknolojinin varsa zararlarini önler. 
W Kendimizi tanitir - potansiyelimizi anlatir. 
W Demokrasileri olgun, barisi kalici kilar. Insani duygularda yükselme ve toplumsal düsünce seviyesinde 

gelisme saglar. 
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Bilim bölük börçük kullanilamaz. Bilimsel davranis yasam biçimi olarak benimsenmelidir. Güvenli 
gördügümüz yerde bilimsel düsünceyi uygulayip, tehdit olusturdugunu hissettigimiz yerde veya isimize 
gelmediginde bir köseye koyamayiz. Ne kadar zor olursa olsun, kendimizi ve toplumumuzu, bilimsel ve 
objektif olarak degerlendirmek her olguyu merak, kusku ve dikkat ile izlemeyi ögrenmek gerekir. Özellikle 
bilimsel davranislari ateslemek ve sürdürmek için bu dürtüler çok önemlidir. Kuskulu, merakli ve dikkatli 
olma becerileri,  egitim yoluyla kazandirilabilen becerilerdir.  
 
Bugün, egitim ve ögretim zorunlu bir toplumsal faaliyettir. Insanligin biriktirdigi bilgiler; okullarda kitlesel 
olarak; gelecek kusaklara aktarilir. Okullarin görevi, önceki kusaklarin yaptiklarini tekrarlayan bireyler 
yetistirmek degildir. Toplumsal degisime uygun formasyonda ve gelecegin sorunlarina yaratici çözümler 
bulabilecek bireylerin yetistirilmesi okullarin ana amacidir. Okullar toplumsal gelismenin; motorudurlar. Öyle 
olmalidirlar. Oralarda bilgi biriktirme, bilgi isleme, bilim yapma, teknoloji üretme, yollari ve yordamlari ögretilir. 
Bilim – teknoloji ve egitim bir toplumda; geregince uygulandiginda; o topluma muhtesem ödüller sunar, 
olumlu degisim yaratir. 
 
Her birey için en iyi egitimi alma ve bilim yapma haklari dogustan kazanilan evrensel haklardir. Ögrencilerin 
yalnis egitim metodlari ile; bilime olan sevkleri kirilirsa; ellerinden yalniz geleceklerini kurma haklari degil, 
yasami evrimlestiren-gelistiren çok verimli bir araçta alinmis olur. Kendisine, toplumuna ve dogaya soru 
sormayi ögrenen, sorgulayan yaratici ögrenciler hem uluslari, hemde dünya için birer armagandirlar. 
Toplumlarin; ögrencilerine geleceklerini kurmalari için, gerekli temel araçlari, kabiliyetlerine en uygun 
metodlarla vermeleri görevdir. En iyi egitilmis zihinlere, en çok sahip toplumlar amansiz rekabete 
dönüsmekte olan bilgi üretme yarisinda en önde giden toplumlar olmaktadirlar. 
 
Çünkü; ülkelerarasi rekabet; artik bilginin islenerek veriminin artirilmasi yarisina dönüsmüstür. Bilgi üretimi 
sözkonusu oldugunda; hiçbir 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 bilip, bilmemesine baglidir. 
 
Bu nedenlerle, bugün, ülkemizde büyük bir degisim ihtiyaci dogmus ise; Atatürk’ün belirledigi hedeflere 
ulasmak için iddia konulacaksa; Türkiye dünyada saygin bir yer istiyorsa  bilimden haberdar ve bilgi 
isleyen yeni bir Türkiye yaratmak en kutsal görev olmalidir. 
 
Ne mutlu, ülkemizde bu kutsal görevin etrafinda toplanan ve toplanma hazirliginda olan kurumlara ve o 
kurumlarda hizmet veren, bu ugurda ömür tüketen ve tüketecek güzel insanlara. 
 

Degerli Davetliler; 
 

Bu duygu ve düsüncelerle; sözlerimi bitirirken; beni bu onurlu ödüle layik görerek önerenlere, seçen seçici 
kurul üyelerine ve Türkiye Egitim Dernegi Yönetim Kurulu Üyelerine; Genel Baskan Sayin ASENA’nin 
sahsinda; tekrar tesekkürlerimi sunuyor; degerli bilim adami Rüstü Yüce’nin aziz hatirasi önünde saygi ile 
egiliyorum.  
 
Ilginize, sabriniza tesekkür ederim. 
 
 
 
Ersin ARIOGLU 


