
Ankara’da İDV Özel Bilkent İlkokul ve Ortaokulu’nun davetlisi olarak bakışları pırıl pırıl olan 

öğrencilerimizle buluşarak onların sorularıma verdikleri çok anlamlı ve sıra dışı cevaplarının 

mutluluğu ve şaşkınlığı içinde yaptığım iki oturum… (inanın benim bile düşünemediğim cevaplardı) 

Kitaplarımı daha önce okudukları için “barış” 

temasının sorularının daha ön planda olduğuna 

şahit olduğum harika öğrenciler…  

Onlara isimlerini kimlerin koyduğunu bilip 

bilmediklerini sordum. Pek çoğu isim anneleri veya 

isim babalarını biliyorlardı. Atatürk’ünde pek çok 

çocuğun isim babası olduğunu söyledikten sonra 

Amerika’da hiç haberi olmadan isim babalığı yaptığı 

ve Amerika’da tek isim olan “Paşa”nın hikayesinin 

analizini yaparken bir öğrencimiz “işte barış sadece atılan imzalarla değil, böyle yüreğe atılmış bir 

imzayla da sağlanabiliyormuş, bu beni çok etkiledi” yorumunu yapması… 

Atatürk’ün bitirme sınavına girerek, bir saat boyunca , Volga ve Don ırmaklarının Sokullu 

Mehmet Paşa zamanında bir kanalla neden birleştirildiği, iktisadi politikamızı eski ve yeni çağ 

tarihiyle ilgili sorduğu sorulara çok yerinde cevap veren bir çocuğun anısından etkilenen bir öğrenci, 

kitap imza sırasında yanıma gelerek Atatürk’ün bu çocuğa hiç bir test uygulamadan ona uygun alanı 

nasıl ifade edebildiğini, hayatının seyrini nasıl değiştirtirebildiğini, Atatürk’ün “sen hem tarih hem 

de bilim konusunda çok iyisin senin alanın bilim tarihi olmalı” diyebilmesine ama bu teklif karşısında 

öğrencinin “ben ailemle su mühendisi olmak konusunda anlaşmıştık onlara sormam gerekir.” 

dediğinde Atatürk'ün “Aferin Aydın, bu cevabını çok beğendim. Ailenle tekrar görüşerek bu teklifimi 

de düşünün” demesinin kendisini çok etkilediğini ifade eden bir öğrenci… Daha sonra Harvard 

Üniversitesi’nde Bilim Tarihi alanında dünyada bir ilk olarak doktora derecesini aldıktan sonra tüm 

dünyada ses getiren çalışmaları ile Ord. Prof. Olan, yurt dışında pek çok olanaklı teklifler gelmesine 

rağmen ülkesine dönüp çalışan, benim de bilim tarihi derslerime giren olağanüstü anlatımı ve 

buluşlarını hayranlıkla izlediğim çok değerli Aydın Sayılı’yı daha yakından tanımak konusunda 

yardımımı istediğini söyleyen bu öğrencinin de yolunu çizmesine yardım etmeye başladığını 

hissettiğim bir Atatürk… İmza bittikten sonra kendisine beş liranın arkasına baktığında gördüğü 

resmin Ord.Prof. Aydın Sayılı olduğunu ifade ettiğimde yüzünde beliren ışık…  

Atatürk’ün öğrencilerin meslek seçimleri konusunda 

söylediği sözler; “Hangi mesleği seçerseniz seçin ülkeye hizmet 

etmeniz önemli. Eğer ülkenize hizmet ediyorsanız hangi işi 

yaptığınız fark etmez, yeter ki başarılı olmaya çalışın.”, “Siz vatanın 

geleceği, umudusunuz. Biliniz ki vatanı gerçekten kurtaracak olan 

sizlersiniz. Biz bir fırtına gibi geçer gideriz. Önümüzdeki sivrilmiş 

dikenleri engelleri yakar, yıkarız. Fakat arkamıza baktığımızda bizim 

açtığımız o alanda kültürüyle, bedeniyle çalışan sizleri görürsek 

görevimizi yaptığımıza ancak o zaman inanmış olur ve övünç 

duyarız.” “Kendinize bir hedef belirleyip o hedefe ve kendinize 

inandığınız, güvendiğiniz ve var gücünüzle bilgi edinip çalıştığınız, vazgeçmediğiniz sürece 

hayalleriniz daima gerçeğe yakındır.” Son sınıf öğrencilerinin devamlı görebilecekleri bir yere 

yazmalarını hayal ettiğim sözler… 

İşte ben İDV Bilkent İlk ve Ortaokulunda bu sözlerin vücut bulduğu ve uygulandığı 

öğrencileri görmenin gururu ve onurunu yaşadım. Bu bağlamda başta ortaokul müdürü Oya 

Kerman olmak üzere, bu planlamayı yapan Evrim Metin İnal hanıma son derece sıcak 

misafirperverlikleri ve davetleri için çok teşekkür ederim. 
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