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Bedesten
Kaç gündür Sayın Dekanımız uğraşıp duruyor. Titizleniyor. Bu törenin güzel olması için canhıraş
çalışıyor. Onun bu heyecanını anlıyorum. Ne de olsa, kendileriyle her zaman övüneceğimiz ilk
doktorlarını mezun ediyor. Sayın Dekanımızın bu canhıraş uğraşısı, bizi sadece
heyecanlandırmadı, aynı zamanda motivasyon kaynağımız oldu. Her ne kadar, muzip bir yazar
"Motivasyon, insanlara istemedikleri şeyleri yaptırmanın yoludur" dese de, motivasyon bizim
için, daha iyisini yapmanın, daha yenisini yapmanın, daha başarılı olmanın yolunu açıyor.
Bugün burada mezun ettiğimiz bu genç doktorların hangi şartlarda eğitime başladıkları dikkate
alınırsa, diplomaların kıymeti ortaya çıkar sanırım. Bununla beraber, hepimiz biliyoruz ki
diplomaları kıymetli yapan hangi şartlarda elde edildikleri değil, sahipleridir.
Türkçeleştirilen neredeyse tüm kitaplarını okuduğum Stephen Covey şöyle der: “Eskiden
çalıştırdığımız insanların karnını doyurmayı yeterli görürdük. Çalışanlar bizim gözümüzde birer
mideden ibaretti. Sonra insanların bir de kalpleri olduğunu keşfettik. Onlara iyi davranmanın,
kalplerini kazanmanın önemini anladık. Daha sonra, insanların bir de beyinlerinin olduğunun
farkına vardık. Anladık ki, onların katılımlarını sağlayabildiğimiz ölçüde hem onları daha fazla
motive edebiliyor, hem katkılarından daha fazla yararlanabiliyoruz. Simdi ise görüyoruz ki,
insanın bedenini bütünleyen bir de ruhu var. İnsanların ruhuna hitap edebilmek, onlara bir
amaç vermeye bağlı. İnsanlar ulvi bir amaca hizmet ettiklerini bildikleri sürece mutlu oluyor,
heyecanla çalışıyorlar”
Anlaşılan, mutlu olmanın, heyecan duymanın yolu insanların ruhlarına hitap etmekten geçiyor.
Ben, büyük bir emekle yetiştirdiğimiz doktor kardeşlerimin kendi kişisel çıkarlarının ötesine
geçen bir amaca hizmet edeceklerine inanıyorum. Bu inanç, bu ruh onlarda var.
Biz akademisyenlerin iki önemli görevi vardır. Birinci görev, tüm bilgi, beceri, birikim ve
tecrübelerimizi bizden daha iyi anlayacak, bizden daha iyi yapacak, bizden daha doğru
kullanacak kişilere, gençlere aktarmak. İkinci ve son görevimiz ise, bizden daha iyi anlayan,
bizden daha iyi yapan, bizden daha iyi kullanan gençleri alkışlamaktır.
Genç doktorları yürekten alkışlıyorum.
Ve bu nezih topluluğa seslenmekten büyük onur duyduğumu ifade ederim.
Sizleri saygıyla selamlıyorum.
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