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m a h m u t t e k i n . c o m . t r  

BİLİMDE FERAHLIK VE RAHATLIKLA  
GELEN BAŞARI 

Geçmişten günümüze bilim… 
Belki de her şey insanoğlunun bir hayaliyle başlayan 

merak dürtüsüyle ateşlenen ve keşif heyecanıyla 
hazza erişen… Örneğin; uçmak ilk insandan günümüze 
insanoğlunun bir hayali olarak merak dürtüsüyle yapılan 
denemeler ve sonucunda uluşan deneyimlere bağlı 
bilgilerle mümkün olmuştur. Önceleri bir hayal ile 
başlayan sonra o hayal peşinde koşarak bitip tükenmek 
bilmeyen çabalarla keşiftir bilimsel yolculuk…! 
Başlangıcı belli olan sonu belli olmayan Lagari 
Hasan Çelebi’den Hazerfan Ahmet Çelebi’ye, Wright 
Kardeşlere… Ve bugün geline noktada aya Marsa ve diğer 
gezegenlere ve uzaya yolculuk… Hiç bitip tükenmek 
bilmeyen…! 

İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı andan 
itibaren evrendeki muhteşem karmaşa ve karmaşayla 
oluşan yaşamdan etkilenmiş… Yaşadığı karmaşa; 
çözülmesi güç olan iş veya içinden çıkılması zor olan 
bir durum olarak onu korkutmuş ve bir taraftan da 
hayranlığına yol açmıştır... Yeryüzündeki karmaşayla 
oluşan bu karışık durum ve kargaşaya bağlı olarak 
düzensizlik onu çeşitli arayışlara itmiştir… Evrende ve 
içinde yaşadığı bu dünyadaki karmaşadaki dengesizlik, 
belirsizlik ve risklere karşı yaşama için aklını kullanarak 
yaşadığı deneyimlerle elde ettiği bilgilerle bunların 
üstesinden gelmeye çalışmıştır. Doğal olarak çekindiği 
karmaşa ve vahşi yaşam onun aklını kullanarak 
deneyimleri ve yaratıcığıyla bilim gücünü elde etmiştir. 

İnsanoğlu yeryüzüne geldiği andan itibaren 
çevresinde karmaşaya bağlı olarak olanları merak etmiş… 
Yeryüzü olaylarını başlangıçta hayret ve korku içerisinde 
izlemiş… Yeryüzünde meydana gelen bulut, yağmur, 
şimşek, gece ve gündüz gibi olaylarını sebeplerini 
inceleyerek sonuçları arasında ilişki kurarak haklı ve 
gerekçeli bir neden bulma arayışına gitmiştir… Yaşadığı 
çeşitli deneyimler sonucu kazandığı bilgileri kullanmak 
üzere kayalara, taşlara, ağaçlara ve hayvan derisi gibi 
çeşitli malzemelere resim olarak çizerek ve yazıyla 
yazarak gelecek nesillere aktarmışlar. Örneğin; mağara 
resimleri, Antik Mısır tabletleri gibi… Yaşadıkları olaylar ve 
karşılaştıkları durumlar sonucunda kazandığı deneyimleri 
alışkanlık haline getirerek her seferinde bu yöntemleri 
kullanarak başarı sağlamışlar. Örneğin; bu bilgilerle 
ateşi bulmuş, yazıyı icat etmiş, toprağı işlemiş, avlanmış, 

yemek pişirmiş ve hastalıkları tedavi etmiştir. Tüm bunlar 
yaşadığı olaylarda kullandığı yöntemle kazandığı 
deneyim sonucu elde ettiği bilgilerle olmuştur.    

Sonraları bu yöntemleri kalıcı hale getirmek üzere 
çeşitli teknikleri kullanarak sistemler geliştirmişler. O 
gün için bu sistemleri sadece bilgi olarak kullanmalar 
yeterli olmuştur… Sonraları insanoğlu kazandığı bilgileri 
sistematik bir şekilde geliştirerek hayatını kolaylaştırmak 
ve karşılaştığı sorunları çözmek üzere bilim olarak 
kullanmıştır. Bilim olarak elde ettiği sonuçları hayata 
ve üretime uygulama ile birlikte teknolojik gücü elde 
etmiştir. Bilim ve teknoloji gücü ile hayatını etkileyen 
doğa olaylarına karşı önemli çözümler geliştirmiştir. 
Örneğin; depremlere karşı dayanıklı sağlam binalar, 
selleri önlemek üzere barajlar ve hastalıklara karşı aşılar 
bularak önemli çözümler elde etmiştir. İnsanoğlu 
bilimsel gelişmelerle birlikte ileri teknoloji düzeyine 
ulaşarak bilimi daha etkili ve verimli kullanarak önemli 
kazanımlar sağlamıştır. Örneğin; bilgisayarın gelişimi 
yapay zekâ uygulamaları sonucunda büyük verinin 
işlenerek daha doğru ve isabetli karar verilmesiyle birlikte 
sağlıkta, sanayide, tarımda ve hizmet sektöründe önemli 
gelişmeler olmuştur. İnsan ömrü uzamış, daha konforlu 
ulaşım araçlarıyla yolculuklar yapılmış ve daha nitelikli 
insan kaynaklarıyla çalışılmıştır. Bu gün özellikle Avrupa 
merkezli bilim düşüncesi ve yapısının diğer bilim 
merkezlerinden daha başarılı olmasının temelinde 
bilimin; sistemli, düzenli ve disiplinli çalışmalara 
bağlı süreçlerle yönetilmesi gerektiği düşüncesi yer 
almaktadır.              

Bilim insanoğlunun yaşadığı yeryüzünün her 
yerinde, her döneminde, herkes tarafından ve her işte 
kullanılmıştır. Yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanların 
bir araya gelmesiyle birlikte bilgi ve deneyim paylaşımıyla 
birlikte bilimsel gelişmeler sağlanmıştır. Başlangıçta bu 
bilgi ve deneyim paylaşımı yeryüzünde her yerde ve 
ortamda olmuştur. Ancak daha sonraları bilgi paylaşımı 
okul, medrese, yüksekokul, üniversite gibi isimlerle 
anılacak olan mekânlarda yapılarak bilimsel gelişim 
sağlanmıştır. Bilginin kalıcılığını ve gelişimini sağlamak 
üzere okullar yaygınlaşmaya başlamıştır. Okullarda 
bilgi eğitim ve öğretimle daha düzenli ve verimli olarak 
geliştirilerek insanlara aktarılarak geliştirilmiştir.
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Akademinin doğuşu… 
Dünyada Batı’da modern anlamda okulun doğuşunun 

ilk olarak Aristoteles’in Okulu, Platon’un Akademosu,  
Stoa’nın ve Epikurosan’ın Okulları bilginin paylaşılarak 
çeşitli bilim alanlarında gelişmelerin sağlandığı yerler 
olarak öne çıktığı görülmektedir. Bunlarda en önemlisi 
Platon’un Akademos adını verdiği zeytinlikler içerisinde 
Atina yakınlarında olan bir evdir. Bu ev adını akademiya 
bölgesindeki zeytin bahçelerinden almıştır. Platon’un 
M.Ö.387 Yılında bağımsız olarak dersler verdiği bu bina 
çok çeşitli ülkelerden öğrencileri olduğu için Akademos 
ilk yüksekokul olarak kabul edilebilir. Bu binada doğa 
bilimleri, felsefe, yönetim ve matematik gibi çeşitli 
dersler veriliyordu. Platon Akademisi’nin bir grup veya 
bir gruplar tarafından oluşturulmuştur. Okulun geniş 
özerkliğini ve kalıcılığını sağlamak üzere Apollon’a ibadet 
yapmak amaçlı olarak kutsal bir mülk ile dokunulmazlık 
sağlanmıştır. O dönemde sadece Platon Akademisi 
üyeleri dokunulmazlığı olan bu mülkü kullanabiliyordu. 
Organizasyonu bir yöneticiye bağlı olan Platon 
Akademisine hem genç öğrenciler ve hem de diğerlerinin 
girmesi için Platon tarafından yapılan bir sınavı geçmek 
zorunlu olmaktaydı. Platon Akademisinde öğretim 
amacıyla dersler, seminerler, sunumlar ve tartışmalarla 
alıntı olan metinler üzerinde sözlü olarak başlatılarak 
bahçede ya da revaklarında gezinerek tartışmalarla bilgi 
alışverişiyle bilgilenme sürdürülüyordu. 

Farklı bakış açılarıyla bilginin gelişimi amacıyla 
tartışmalar Platon’un verdiği derslerde de oluyordu. 
Sonra okulda araştırma amaçlı laboratuvar ve kütüphane 
kuruldu. Platon Akademisi bilim tarihinde ilk kez eğitimde 
çeşitli bilimler arasındaki temasla önemli bilimsel 
gelişmelere yol açmıştır. Bu okul daha sonra kurulan 
Pisagor Okulu ve diğer okullar için bir model olmuştur. 
Bu bağlamda Aristotelesçi, Stoacı ve Epikurosan Okulları 
ilk üniversitelerin başlangıcı olarak kabul edilir. Platon 
Akademisinin öğrenciler arasında Kuzey Yunanistan, 
Makedonya, Karadeniz kıyılarından ve Babil’den öğrenciler 
bulunuyordu. O dönemde Akademos binası ve çevresi 
bilimsel ortam ve koşullarla bilimde ferahlık ve rahatlığın 
ilk örneği olarak verilebilir.

O günden bugüne bilimin öğrenildiği yer “akademi” 
olarak isimlendiriliyor. Akademinin manası yüksekokul 
veya fakülte ve üniversite gibi eğitim ve öğretim 
kurumlarının bulunduğu yer. Bu yerde bilginler, yazarlar, 
sanatçılar ve her çeşit meslekte uzman kişilerinden oluşan 
kurul ve bu kurulun görev yapıyor. Akademik kurumlar, 
öğrenme amacıyla kurulmuş eğitim yapılan binalar ve 
onun çevresindeki bahçelerle donatılmış kampüsten 
oluşuyor… Öğrenim amacıyla Platon’un okulu olan 
M.Ö. 387 yılında kurulan Academiya, yükseköğrenim 
enstitüleri, fakülteleri ve yüksekokullarındaki profesörler ve 
araştırmacılardan oluşan kuruma dayanıyor. Academiya 
kurum olarak araştırma, eğitim ve öğrenim konularında 
çalışan bilimsel çevre ve topluluktan meydana geliyor. 
Bu çevrede bilim temel olarak doğa bilimleri ve toplum 
bilimleri olmak üzere iki alanda gelişerek çeşitli alanlara 
yayılarak bugünlere gelmiştir. 

Her şey insanoğlunun yeryüzünü, doğayı, evreni, 
canlıları merak etmesiyle başlamıştır. Bu merak öğrenme 
isteğinin en önemli güdüsü olmuştur. İnsanoğlunun 
öğrendiklerini hayatına uyguladıkça kazandığı faydalar 
öğrenmeyi motive etmiştir. Ayrıca öğrendiklerini 
paylaştıkça oluşan bilginin çoğalmasıyla birlikte bilim 
yolculuğu başlamıştır. Öğrenmeyi sevmek, öğrenmenin 

heyecanı, sevinci, hazzı, keyfi ve mutluluğunu 
doyasıya yaşamak… Bunları uygulamanın sonucu 
sağlanan faydalar… Paylaşarak çoğalmasını sonucunda 
yaşantımızın ve çevremizin güzelleşmesi… Bir 
kere keyfine varınca hiç bitmesin istemediğimiz… 
Öğrenmeyi sevince elbette bilimi de seviyorsunuz… 
Bilimi sevmenin yolu okulu sevmekten geçiyor… Elbette 
okul ya da tarihten gelen ismiyle akademi ve akademi 
dünyasından yaşamanın sonsuz keyfi ve sevinci…  
Akademinin amaçlarından en önemlileri arasında;  insanın 
doğaya esir olmaktan kurtularak kendisinin istediği gibi 
yaşamını yönetme isteğidir. Bu bağlamda bilim, insanın 
imkânlarının kısıtlı olduğu ve gücünün yetmediği yaşamak 
zorunda kaldığı olumsuz koşulları aşabilmenin en önemli 
aracıdır.  

Bilim ve öğrenme… 
Bilim ve öğrenmenin birbirini tamamlayan bir 

döngüsel ilişkiyle bilim sayesinde geçmişten günümüze 
gelmiştir. Hayatımızın bir gereği olarak bizler her gün, 
her saat her dakika yeni şeyler öğreniyoruz… Bilimin en 
önemli öğesi olarak öğrenme, insanoğlunun doğumuyla 
başlayan ve hayatının sonuna kadar süren davranış 
oluşturma ve geliştirme yeteneği… Geliştirilen bu yetenek 
sayesinde insanoğlu karşılaştığı engelleri aşarak yaşam 
savaşında başarılı olabiliyor. Bu yetenek hayatının 
her anında en önemli değer olarak onun her şeyini 
etkiliyor… Öğrenmek ve onunla sonucu oluşan bilgi 
hayatımızın iki önemli bileşeni… Öğrenmek bilgiyle 
başladığı gibi her öğrenme sonucu da bir başka bilgi 
oluşuyor… Bu bilgi öğrenmeyle başka bir bilgiye kaynaklık 
ediyor… Elbette öğrenmek için önce bilgiye ulaşmak 
gerekiyor…

Akademide bilim sayesinde öğrenme, karşılaştığımız 
sorunlara ve durumlara göre tepki vererek davranış 
oluşturma yeteneği olarak hayatımız boyunca sürüyor… 
Biz öğrenme yeteneğimize göre değişen koşullara 
göre davranışlarımızı değiştirerek yerine yenileri 
edinebiliyoruz… Örneğin; salgın döneminde iş yapma 
şekillerini değiştirerek yeni normale uyum sağlamaya 
çalışıyoruz… Zaten hayatta da ancak çevresel değişime 
en iyi uyum sağlama yeteneğine sahip canlılar uzun 
yaşamıyor mu?  Bu da ancak her gün yeni şeyler 
öğrenerek mümkün… Uyumu ancak öğrenme sonucu 
bilgili olmak ve bunun sonucunda bilginin farkına varma 
bilinci (idrak) başarabiliyoruz… Bilen ve bilmeyen farkını da 
öğrenme belirliyor. Bilgi ve bilimle hayatımızı ferahlatan ve 
rahatlatan…

Elbette öğrenmek her zaman heyecan verici 
olmakla birlikte bilinmeyenin bazen korkutucu da olabilir. 
Örneğin; aşı geliştirmek üzere yeni deneyler yapan bir 
araştırmacı için her aşama beklenmeyen sonuçlarıyla 
korkutucu olabilir… Öğrenciler için her zaman sınavlar 
korkutucu olabiliyor. Benzer şekilde okulun sözgelimi; 
birinci sınıfta akademik dünyada eğitime başlamak 
her öğrenci için biraz heyecan verici ve korkutucu 
olabiliyor. Akademik dünyadaki ortama alışan bu 
ortamda bulunan öğretmen ve profesörler, öğrenci ve 
diğer kişilerle iletişim şekline bağlı olarak bu korkuyu ve 
heyecanı zamanla yenebiliyor. Bir kolej veya üniversite 
topluluğunu ifade etmek üzere akademi kavramı 
kullanılıyor. Akademi belirli bir ülke veya bölgedeki tüm 
akademisyenleri, çalıştıkları kurumları ve çalışmalarını 
manasında da kullanılmaktadır. Bu bağlamda akademinin 
olduğu her yerde, akademik yaşamla birlikte öğrenme 
vardır.
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Geçmişten günümüze bilim… 
Bilimsel gelişmenin temelinde ilk uygarlıklar olan; Mısır, 

Sümer, Babil, Antik Yunan, Hindistan, Çin, İslâm Dünyası 
ve Avrupa önemli rol oynamıştır. Meksika uygarlığı, Eski 
Amerikan uygarlıkları arasında yer alan; Maya, İnka ve 
Aztekler ve diğer bazı uygarlıklar da bilimsel çalışmalar 
yapılmıştır. İslam Dünyasında bilim akademiye benzer 
şekilde medrese adı verilen mekânlarda yapılıyordu. 
Medreselerde genellikle İslami kurallarına uygun bilgileri 
okutuluyordu. İslam Dünyasında bilimsel gelişmelerde 
medreselerin önemli bir işlevi olmuştur. Çeşitli dönemlerde 
ve çeşitli ülkelerde isimleri farklı da olsa bilimin doğuşunda 
ve gelişmesinde öğrenme bu kurumlarda başlamaktadır. 
Bu günkü anlamda akademi insan hayatı boyunca en 
önemli faktör olan öğrenmeyi sağlıyor… Akademi; bilimsel 
çalışmalar yapılarak bilimin üretildiği, öğretildiği ve 
öğrenildiği yer… Bireyin kişisel olarak öğrenmesi bilimsel 
gelişimin sağlandığı akademi ve akademik yaşamla 
doğrudan ilgili yerdeki kültür, ortam ve koşullar… Bireyin 
akademi dünyası bir bakıma onun hayatını belirleyen 
öngörüsünün en önemli bileşeni… 

Bu bağlamda günümüz iş dünyasında akademide 
üretilen bilgiler kurumsal olarak teknoloji olarak iş ve 
çalışma dünyasını da etkiliyor… Bu bağlamda yönetim 
teknolojileri; toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, 
karar destek sistemleri, uzman sistemler ofis, otomasyon 
sistemleri ve üretim teknolojileri; robotlarla üretim, 
bilgisayar destekli üretim ve üretimde yapay zekâ kullanımı 
gibi iş hayatımızın en önemli parçası… Akademide 
sağlanan bilgiler her sorunun çözümü amacıyla 
bilimsel referans kaynağı olarak her alanda model olarak 
kullanılıyor. Örneğin; iş dünyasında özel ve kamu sektörü 
çalışmalarında iş ilişkilerinin işleyişinde ve yönetilmesinde 
bu bilgiler kullanılıyor. Salgın döneminde hastalığın teşhisi 
ve tedavisinde, aşı geliştirme çalışmalarında akademi de 
-üniversite ve araştırma kuruluşları- üretilen ve geliştirilen 
bu bilgiler kullanılıyor… Bilim dışında başka bir çözüm aracı 
yok gibi…  

Akademik çevre…  
Akademik çevre, kolej veya üniversite gibi herhangi 

bir öğrenim yeri… Akademi binası, salonlar, bahçeleri 
ve kampüs alanı… Akademik çevre, akademinin üzerine 
kurulduğu bina ve bu binanın sosyal ortamı ve çalışanların 
oluşturduğu sistem… Akademi, bir yükseköğretim 
kurumundaki topluluk ve topluluğun oluşturduğu bilimsel 
ortam… Akademi denilince akademinin yaşandığı ortam 
olarak bina ve çevresi akla geliyor. Profesörler, lisansüstü 
öğrenciler, araştırmacılar ve lisans öğrencilerinin hepsi 
akademik çevrede yer alıyor… 

Akademisyen, akademi bulunarak öğrenmek ve 
öğretmek üzere araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan 
kişi… Akademisyen olmak isteyen bir kişi de akademisyen 
olmanın bir gereği olarak bilgi peşinde koşmak, bilgili 
olmaya çalışmak ve bunun için tutkulu bir öğrenme ideali 
olmalıdır… 

Akademizm, akademi taraftarı, akademisyenlik… 
Akademizm, Platon okul tarafından kurulan ve bu felsefeye 
dayanan düşünce… Akademizm, Platon düşüncesiyle 
akıl kullanma, düşünme ve bilgi üretme şekli, yöntemi 
ve sistematiği… Akademizm bilimsel çözüm sağlamak 
amacıyla akademide üretilen bir bilimsel düşünce ve 
zihinde bulunan bir fikir… Akademik düşünce, bilimsel 
düşünme sistematiğine göre fikir üretme ve çözüm bulma 

yaklaşımı…  Bilgi, bir konu hakkındaki kişi veya kişilerin 
sahip olduğu anlayış veya malumattır… 

Akademisyenlik; sanatta, edebiyatta vb. kurallara 
ve geleneklere bağlılık, geleneksellikle ilgili düşünceler, 
görüşler, tutumlar ve davranışlara sahip olmak… 
Akademisyenlik; akademik bilgiçlik sağlayan nitelik, bilgiçlik 
ve bilgelik ruhu, bilgiç olmanın kalitesinin sağladığı haz, 
keyif, sevinç ve mutluluk bilinci… Bilgiç, bilgiye sahip 
olan kişi... Bilgiyle donanımlı kimse...  Bilgiçlik, kişinin bir 
konuda gerekli ve yeterli bilgiye sahip olma durumu… 
Bilgiçlik, kişinin düşünmesiyle elde ediliyor… Bilgiçlik, 
önemli veya önemsiz ayrıntılarla birlikte geleneksel 
kuralların akademik konularla bağlantılarıyla ilgilidir… 

Akademik, akademiye ait olan… Akademik, herhangi 
bir işe akıl yürüterek teknik veya pratik beceri kazanmak 
amacıyla yapılan çalışma…  Akademik çalışma; bireyin 
yeteneklerine uygun bilgi ve beceri kazanmasını 
sağlamak üzere okullar, kolejler ve üniversitelerdeki 
eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Akademik çalışmalar 
teorik ve pratik olarak iki çeşittir.  Teori, bir konuda 
akademide üretilen pratiğe ait yöntem, sistem ve modelle 
ilgili bilimsel çalışmalarıdır. Pratik ise teorik olarak üretilen 
bilgilerin uygulama şekillerdir. 

Akademik; okullar, kolejler ve üniversiteleri tanımlamak 
üzere kullanılıyor.  Akademik aynı zamanda; düşünme 
sistematiği geliştirerek teknik becerilerle pratik çalışma 
yapmak üzere eğitim ve öğretim yapan okulu, kolej veya 
üniversiteyi tanımlamak üzere de kullanılıyor. Akademik 
bilimsel çalışma, eğitim ve öğretim, öğrenme ve öğretme 
işi manasına da geliyor… 
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Akademiyle veriden bilgiye, bilgiden bilime…  
Akademinin temelinde bilginin süreçleri yer 

alıyor… Bilginin elde edilme süreçleri; girdi, dönüştürme 
işlemi ve çıktıdır. Bu bağlamda süreç; veri, bilgi 
ve bilim şeklinde oluşuyor. Akademide veri bilgiye 
kaynaklık etmesi bakımından kritik önemdedir. Veri; 
işlenmemiş ham gerçekler olarak doğal bulgular, gözlem 
sonucu elde edilen değerler, araştırmacılar görüş ve 
düşünceleri olabiliyor… Örneğin; depreme karşı önlem 
almak üzere sismik araştırma sonuç elde edilen veriler 
önemlidir. Bu verilere göre depremin şiddetini ve 
vereceği hasarları tahmin etmek mümkün olabiliyor. Veri; 
olguların ve olayların harf, sayı, renk gibi sembollerle 
ifade edilmesidir. Bilgi, herhangi bir konudaki verilerin 
toplanarak işlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan 
ifadelerden oluşur. Bilginin oluşum sürecinin temelinde 
bilgiye kaynaklık eden veri yer alıyor… Örneğin; hava 
tahmin raporlarına göre meteorolojik verilere göre sel ve 
taşkını karşı tedbirli olmak üzere bilgiler kullanılmaktadır. 
Bilgi, verinin işlenmiş halidir… Akademi de akademik 
ortam ve koşullar verinin bilgiye dönüşüm süreçlerinin 
her aşamasında girdi, işlem ve sonuç olarak öğrenmeyi 
doğrudan etkilediği için kritik önemdedir…  

Bilim; bilginin işlenerek insanlığa faydalı sonuçlar 
sağlayan süreçlerle ürün/hizmet şekline dönüşmesine 
denir. Bu bağlamda bilgi kavramının bilim kavramıyla 
da yakın bir ilgisi vardır. Bilim, bilgi sonucunda elde 
edilmektedir… Akademi ekosisteminin ve kültürünün 
bilimsel sonuçlarında bilime kaynaklık etmesi bakımından 
bilgi ve verinin oluşumu önemlidir. Bu ortamda 

veri işlenerek bilgiye dönüşüyor ve 
bilgide insanlığa faydalı sonuçlar 
sağlamak üzere bilime dönüşüyor… 

Bu dönüşüm sürecinde akademik özgürlük düşüncesi 
önemli... Bu bağlamda akademik özgürlük düşüncesiyle 
bilimde ferahlık ve rahatlık vardır. Bu rahatlıkla akademik 
olarak her konu araştırılabilir… Araştırılan konular 
sonucunda bilimsel verilerle elde edilen bilgiler ve 
bunların teorilerle ispatlanmış şekli olan bilim konfor ve 
kolaylık sağlar… Bunun sonucu da insanlara keyif, haz ve 
mutluluk verir… Böylece bilim mutluluk sağlar.

Akademide bilimsel rahatlıkla üretilen bilginin 
bilimsel araştırma ve gelişmelere bağlı olarak bilime 

dönüşümüyle katma değerli ürün/hizmete dönüşüm 
sağlanabiliyor. Bunlarda insanların hayatına konfor 
ve kolaylık sağlıyor… Onların mutlu olmasına katkıda 
bulunuyor… Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucunda 
hastalıkların aşıyla önlenebilmesi, ileri teknolojiyle 
yapılan konforlu gemi, uçak ve tren yolculukları insanlara 
konforlu bir hayat sunmaktadır.  

Akademide üretilen bilginin faydalı sonuçlarla 
bilime dönüştüğü bilgi toplumları için bilgiye ve bilime 
kaynaklık etmesi bakımından akademi ve akademide 
yapılan eğitim öncelikler arasında ilk sırada yer 
almaktadır. Örneğin; salgın döneminde başta Almanya 
olmak üzere gelişmiş ülkeler fabrikaları kapatmasına 
karşılık okulları açık tutmak için olağanüstü çaba 
harcamaktadır. Gelişmiş bilgi toplumlarında akademide 
üretilen bilgi ve bilimsel sonuçlar ar-ge ve teknolojiyle 
birlikte bilime dönüşerek topluma faydalı sonuçlar 
sağlıyor… 

Bilimsel ortam…
Bilimsel ortamı, verini bilgiye dönüşerek bilimsel 

ekosistemle akademik düşünce özgürlüğüyle bilimin 
gelişimini sağlayan örgüt iklim ve koşulları… Bilimsel 
ortam akademideki bilimsel gelişimi sağlayan akademi 
iklimi, akademi kültürü, etik liderlik, öğrenme 
ortam ve koşulları… Bunlar akademide ferahlık ve 
rahatlık sağlayan bilimsel üretim sonuçların etkileyen 
koşullar… Elbette bu ortam ve koşullarla birlikte seçilmiş 
öğrencilerin yetenekleri de önemli… Bu öğrenciler 
her şeyden önce seçilmiş olduklarının farkındalığı ve 
bilinciyle özgüvenli ve cesaretli olarak öğrenmenin 
heyecanını hissetmelidirler… 

Peki akademik başarı için neler gerekli…? 

Bilimsel ortamın rahatlığı ve ferahlığı… Ortam 
rahatlığı ve ferahlığı; fiziksel ve psikolojik ve sosyolojik 
koşulları içermektedir. Bu bağlamda akademinin 
binalarının fiziksel olarak; genişlik, aydınlık, rahatlık ve 
konfor koşulları… Bu bağlamda binaların; aydınlanma 
ısı, ses, yalıtım, renk ve yalıtım koşulları ve içerisindeki 
sınıfların, odaların ve döşemelerin rahatlık ve konforu 
bilimsel ortamın rahatlığına ve ferahlığını sağlıyor…

Psikolojik koşullar; öğrencinin ve akademisyenin 
moral ve motivasyonunun yüksek olması için ruhsal 
koşulların iyi olması… Ayrıca akademide öğrencilere 
psikolojik rehberlik yapacak kişilerle ilgili bir sistemin ve 
iyi bir akademik iklim ve kültürünün olması gerekiyor. 
Bu örgüt iklimi ve kültürü öğrencilerin akademiyle 
ilgili sorunlarını çözerek daha etkili bir öğrenmeyi de 
sağlıyor.  

Akademi de bilimsel davranış kişilik gelişerek 
her öğrencinin kendisine özgü psikolojisi ve grup içi 
davranışı gelişebiliyor… Bu psikolojiye bağlı olarak 
akademide bireylerde özgüven, takımdaşlık, problem 
çözme, sosyalleşme ve bilgi paylaşımı gelişerek 
örgütsel kültürün önemli bir parçası olabilir. Nitekim 
dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrencilerin 
birinci önceliği arasında sosyalleşme yer alıyor. Örneğin; 
MTI Üniversitesinde öğrencilerin aktif olarak katıldıkları 
1000 civarında öğrenci kulüpleri ve ayrıca öğrenci 
ve akademisyen değişim programları var. Benzer 
şekilde ülkemizin öncü üniversitelerinde öğrencilerin 
sosyalleşmesini sağlayan çok sayıda öğrenci kulübü yer 
alıyor. 
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Akademik iklim ve ferahlık…   
Her akademinin örgüt iklimine bağlı olarak 

öğrencilerin ve akademisyenlerin yetenekleri 
yetkinliğe dönüşerek bilimsel davranış kişiliği 
gelişiyor. Akademinin ferah ve rahat olması önemli... 
Fiziki olarak ferahlık; yeterince geniş ve bol olan iç 
açıcı, aydınlık ve havadar olan akademi mekânlarının 
olması… Psikolojik olarak ferahlık; akademinin kalp ve 
gönül huzuruyla sıkıntısız ve tasasız olarak eğitim ve 
öğretim yapılması... Akademinin fiziki olarak ferahlığı 
ile psikolojik olarak ferahlığı arasında da ilişki vardır. 
Akademinin fiziki olarak bol, geniş, havadar, aydınlık, 
iç açıcı bir yer olması akademisyenlerin psikolojik 
olarak morallerini artırarak onların rahat bir şekilde 
sevinç ve huzur içerisinde 
çalışmasını sağlayabiliyor. 

Akademik olarak ferahlık 
akademideki davranış, 
düşünce ve kültür ortam 
ve koşullarının; rahat, 
şen, şenlendirici, sevinç, 
heyecan, merak, esnek ve 
geniş olması…  Akademik 
mekânların; bol, iç açıcı, 
tasasız, havadar, aydınlık, iç 
açıcı yer manalarına geliyor… 
Bu bağlamda akademi 
binasının mimarisi ve 
akademi sosyal ve kültürel 
mimarisi arasında da ilişki 
olabiliyor… Bütün bunlar 
yenilikçilik ve yaratıcılık için 
gerekli önkoşullar… Her 

şeyden önce yaratıcılık için akademi ortamının ferah 
olması gerekiyor.

Akademik olarak ferahlık bilim ve öğrenme 
süreçlerinde; coşmak, coşkunluk, neşe, keyif, şevk, 
hareket, sevinç, sevinçten duyulan hoşnutluk, 
dinlenmek, eğlenmek, sevinmek, neşelenmek, 
keyiften mest olmak, keyif,  haz, sefa, memnuniyet 
ve şenlik… Akademik olarak ferahlık rahatlık; rahat 
olmak, güç ve umut vermek, neşelendirmek, keder 
veya sıkıntıyı hafifletmek… Akademik olarak ferahlık 
bir bakıma rahatlığı da sağlıyor… Akademik olarak 
ferahlık; hayal, merak, coşku, tutku ve adanmışlıkla 
iç içe…
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Akademik olarak ferahlık için gerekenler…
Merak etmek; bir şeyi öğrenmek, görmek ve 

anlamak üzere içten gelen istek duygusu… Merak 
duygusu sonucunda bu duyguyu gidermek üzere kişinin; 
bir şeyleri yapmak için bir şeylerle uğraşarak bir şeyleri 
elde etme isteği… Örneğin; Newton’un başına düşen bir 
elma sonucunda, elmanın düşmesini merak etmesiyle 
yer çekimi kanununu keşfetmesi, İsmail Cezeri’nin suyun 
gücünü keşfederek suyla çalışan el ve yüz yıkama ve 
şerbetçi kız gibi makineleri icat etmesi… Akademide 
merak, araştırma ve öğrenme sonucunda ortaya 
çıkacak bir keşif için en temel dürtüdür. Merak sürecinde 
düşünsel olarak sorgulayıcı bir arayışla neden sonuç 
ilişkisi araştırılıyor… Merak duygusunda en belirleyici 
unsurlardan biriside gözlem sonucu ortaya çıkan veri, bilgi 
ve bilim sonuçlarıyla kazanılan yetenek ve deneyimler… 
Bir akademik olarak ferahlık unsuru olarak merak, öğrenme 
sürecinin en temel öğesidir. Merak öğrencinin bilgi ve 
beceri edinme arzusunun temelinde yer alır.  

Heyecan duymak; büyük bir coşku ve aşırı istek 
duygusu… Heyecan, coşku uyandıran bir şeyler… Örneğin; 
yeni şeyler öğrenme heyecanı, yeni araştırma bulgularının 
heyecanı ilk ders heyecanı… Heyecan duygusal olarak; 
kişide korku, kıskançlık, üzüntü, sevinç ve sevgi olarak 
kendisi gösterebiliyor… Akademi de heyecan öğrenme 
süreçlerinin bir parçası olarak yoğunlaşmış güçlü ve geçici 
duygular olarak önemli bir moral unsuru… Öğrenme 
heyecanı duymak bilimsel araştırma coşkusunu 
artırıyor…

Özgüvenli olmak; kişinin olumlu ve iyi duygular 
geliştirerek kendini iyi hissederek başaracağına olan 
inancı… Kişisel olarak özgüven bireyin kendisine olan 
sevgi ve saygısı sonucu oluşan güven… Bu güvenle birlikte 
kişi kendisini iyi hissederek kendisiyle ve iletişimde olduğu 
kişilerle olumlu iletişim kuruyor… Akademi de özgüvenli 
olmak öğrenme süreçlerinin önemli bir parçası… Örneğin; 
bir araştırmacı ancak uzun ve yorucu deneyler sonucu 
özgüvenli olarak başaracağına olan inancıyla sonuca 
oluşabiliyor… Akademide özgüven cesaret bildiklerimizden 
emin olmayı ve bilmediklerimizden açıkça 
bilmediğimizi kabul etmeyi gerektirir… Akademik olarak 
özgüven bireysel olarak sahip olduğumuz yeteneklerimiz 
ve becerilerimizin farkındalığı ile ilgili bir tutum…  

Bilgi ve deneyim paylaşımcı olmak;  kişinin 
sahip olduğu bilgi ve deneyimleri takım arkadaşları ile 
paylaşılması sonucu bilginin yayılarak organizasyonun 
gelişimini sağlamak… Akademide bireysel ve kurumsal 
olarak deneyimi ve bilgiyi paylaşımlı olmak öğrenme, bilgi 
ve bilim süreçlerinin en önemli unsurlarından birisidir. Bilgi 
ve deneyim paylaşımcı olmak;  bireysel ve kurumsal olarak 
öğrenerek gelişmeyi hata ve yanlış yapmadan başarılı 
olmayı sağlıyor… 

Açık iletişimi olmak; kişiler arasındaki düşünce, 
duygu, bilgi, haber ve mesaj aktarılması… Akademide 
bireysel ve kurumsal olarak iletişim bilgi ve mesaj 
alışverişiyle öğrenmenin gelişimi sağlıyor. İletişimle 
organizasyonda bilgi, haber ve mesajların aktarılmasıyla 
birlikte güçlü duygu ve düşünce birlikte takımdaşlık 
oluşabilir. 

Artistik yeteneğe sahip olmak; kişinin güzel sanatlarla 
ilgili sezgi ve yeteneği olması… Akademide öğrenmenin 
ferah ve rahat olması için sanatsal yeteneklerin 
kullanılması ve yaratıcılığın ortaya çıkması önemli… Bu 
bir bakıma akademideki davranış, düşünce ve kültür ortam 
ve koşullarının; rahat, şen, şenlendirici, sevinç, heyecan, 

merak, esnek ve geniş olmasıyla akademik olarak ferahlığı 
sağlıyor…  Artistik yetenekler arasında güzel sanatlar 
arasında yer alan; müzik, şiir, resim, tiyatro,  mimari ve 
heykel yer almaktadır. Akademide artistik yetenekler 
akademideki öğrenciler ve akademisyenlerde neşe, 
zevk,  heyecan, hayranlık yenilikçilik ve yaratıcılıkla 
duygularıyla estetik ve güzel eserlerin oluşumun 
sağlıyor…  

Çapraz düşünceye sahip olmak; olaylara, konulara 
ve duruma alışılmışın dışında düşünerek farklı açılardan 
bakabilmeyi öngören düşünme şekli… Akademide 
öğrenmede çapraz düşünceyle olaylara, konulara ve 
duruma alışılmışın dışında düşünerek farklı açılardan 
bakabilmek yenilikçilik ve yaratıcılığı sağlıyor. İnsanlık 
tarihinde geçmişten günümüz bütün yeniliklerin temelinde 
çapraz düşüncenin yer aldığı görülüyor… Örneğin; 
elektriğin icadı, bilgisayarın icadı ve yapay zekânının icadı… 
Akademide öğrenmenin ferah ve rahat olması çapraz 
düşüncenin gelişimini sağlıyor… Özellikle de artistik 
yeteneklerle ilgili akademik iklim ve kültür bunların başında 
geliyor…

Elbette akademideki en önemli faaliyet düşünme 
ve düşünce sonucu oluşan bilginin bilime dönüşümü 
ve öğrenme… Düşünme ve öğrenme her şeyden önce 
zihinsel bir süreç olarak yorucu ve çok emek isteyen 
yoğun dikkat ve beceri gerektiren faaliyetler olarak 
davranışlar ve duygulara göre şekilleniyor. Bunların 
oluşumu için akademi koşullarının mutlaka ferahlık ve 
rahatlığın olması gerekiyor… Ferahlık ve rahatlık olmadan 
bilimsel üretim neredeyse imkânsızdır…!    

İsmail Cezeriden Edison’a bilim, hep deneme yanılma 
sonucu edinilen tecrübe sonucunda kazanılan bilgi 
sonucunda büyük emek ve çabalarla sonuca ulaşıncaya 
kadar yapılan bir keşif yolculuğu… Merak ile başlayan 
bir hayalin peşinde koşarak heyecan, coşku, tutku 
ve adanmışlıkla yaşanan… Bu gün içinde şirketler 
için durum böyle… Peki bunlar kimler mi…? Örneğin; 
yenilikçilik yaparak başarılı olan Microsoft,  3M,  Apple 
ve diğerleri... Şirket çalışanlarının; merak etmek heyecan 
duymak açık iletişim, bilgi ve deneyim paylaşımlı, çapraz 
düşünceli, artistik yetenek sahibi olduğu… Böyle bir örgüt 
kültürü ve etik liderlikle çalışanların yeteneklerinden en 
yüksek oranda yararlanılarak yetkinliğe dönüşerek gelişen 
organizasyon yapısıyla başarılı olduğu… Ve böylece her 
şirketin öğrenme odaklı olarak bir akademi gibi olduğu… 
Amacı öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenmeyi öğretmek 
olan… Bireysel ve kurumsal olarak… Öğrenen, bilen, 
gelişen ve yöneten organizasyon… Elbette akademik iklim, 
kültür, sistem ve yöntemle… Etik liderlikle; adaletli, objektif, 
sosyal sorumlu ve hesap verebilir olarak… Ancak salgın 
döneminde böylece öngörebilmek mümkün olabilir ve 
elbette başarıda…!

Şüphesiz hangi dönemde olursa olsun her şeyi 
akademide en önemli kaynak olan insan tarafından 
üretilen bilim ve bilimin sonuçları belirliyor… Bu bilim ve 
sonuçları artık bir akademik kurum olarak görebileceğimiz 
şirketlerde her dönemde öngörülü olarak doğru ve 
isabetli kararlar vermemizi etkiliyor…! Akademik olarak 
ferahlık ve rahatlık bilim ve öğrenme süreçlerinde bize 
olağanüstü güç veriyor… Bu güç artık akademin bilimin ve 
öğrenmenin olduğu her yerde; coşku, neşe, şevk, sevinç, 
hoşnutluk, dinlenmek, eğlenmek, sevinmek, neşelenmek, 
keyif,  haz, sefa, memnuniyet ve şenlik olarak başarıyı 
sağlıyor… Bilimde heyecan, coşku, neşe ve zevkle ferahlık 
ve rahatlıkla gelen konfor ve huzurla birlikte mutluluğu da 
sağlıyor… Ne dersiniz…? Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…!


