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Öncelikle şunu belirtmeliyim; “eğitimli insan”dan bahsediyorsak aynı zamanda başta “eğitimsiz 
insan”dan, “eğitimli eğitenden” ve tabi ki “dil”den bahsediyoruz demektir. Her “eğitimsiz insan” 
“eğitilebilir” olmayabilir, ama “eğitilebilir insanı” “eğitememek” bizler için değerli tartışma konusu. 
Nasıl “eğitim” nasıl “eğitici” soruları ile “eğitilenlerin” ve “eğitenlerin” “kontrol”ü ile “halkın 
arzuları”nın ne olduğu ve önemini sonraya bırakıyoruz. Çünkü önce “halkın arzusu(1)”na dönüşecek ve 
“kontrol” edilmesi gerekecek “eğitenlerin” “eğitimsiz” fakat “eğitilebileceklerin” ortaya çıkması 
gerekiyor: Tarlaya buğday atmak ne kadar kafi olabilir? Önce tarlayı uygun hazırlamak gerekir, ekip, 
bakım yapıp, koruyup, sonrada biçmek gerekir.  Fakat tarlayı usulünce hazırlamadan buğday serpip sonra 
tane doldurmaya başlayınca onu korumak maksadı ile bekleme ne kadar akılcı olabilir: böyle tarlalardan 
hem buğday biçilir, hem arpa hem yulaf hem de ot,… 
 
Tabiat ve Kainat tıpkı eteklerini hafif yukarı sıyırıp bacak bacak üstüne atıp beğendiği delikanlıya poz 
veren yeni nesil kızlar gibi tahrik edici(aklın yok mu kızım, akılla baştan çıkarsana, her ne ise,..). Şöyle 
söylemek istiyorum; Tabiat ile anlaşabilmek ve sadece ehlileştirmek anlamında değil tıpkı büyücüler gibi 
bir sonra ki davranışını belirlemek veya eğitimsizlerin tarlasını “merak” ile “döllemek”  “lisan” ile değil 
ama “terimler” ve “sıfatlar” ile mümkün olabilir, “terimler”in tarihi değeri olup onları giydirerek, 
boyayarak,… değiştirilmemelidir veya “baakir” kalmalı ancak üzerinde ki tortuda kaldırılmalıdır. Henüz 
Latince gramer kitabı ve sözlüğü Birleşik Devletler’de olduğu için örneği ispatlayamayacağım; zira 
yayınevlerinde aramama rağmen bu yazı için Türkçe’de aynı kitapları bulamadım: EMOTION; his, 
duygu, heyecan demek, MOTION ise hareket veya ne demekse DEVİNİM demek. EMOTION ile 
MOTION İngilizce sözlükte yan yana değildir ve zaten İngilizler de bunun için tökezliyorlar. 
İspatlamaya değer; “motion” zihinde ki veya felsefesi ile algılar dünyasında ki karşılığı EMOTION 
olmalıdır bu da bizi konu ile ilgili “ilk HAREKET tartışmalarının” yapıldığı Kadim Grek’e götürür. 
Örneğin “Elektrik Bakım Mühendisliği’nin” ve “Mekanik Bakım Mühendisliği’nin” nerede ise tamamı 
“HAREKET”tir: ultrasonik, mekanik ve elektromagnetik dalgalar,  sensörler, akım çıkışı, puls, akım 
veya puls’un(atma) kablo ile taşınması, PNP, NPN, iletişim sinyalleri, suyun boru ile taşınması, pompa 
ile basılması, Frekans Çevirici, Vana,…EMOTION ile MOTION’un kök sözcüğü MOTUS, şimdi 
buradan isterseniz kelimeler türetmeye başlayalım: MOTOR, ROTOR, MOTORSİKLET(motuscycle), 
otomotiv, otomasyon, elektromotive force,…Gençlerin akıllarına “merak tohumları”  “serperken” dikkat 
etmeliyiz, zira terimler “kısır olmamalı”, “döl” verebilmeli…  
 
(1)Halkın arzusu kadar dayanaklılığı ve sabrıda önemlidir; gelmiş geçmiş en büyük Mühendis İmparator  
Fatih’in enerjisine “halk” dayanamamıştır. Bu gün hala aynı düzeye ulaşamadık; bitmiş bir altyapının 
kurdelesini  kesmek ile “top sanatçısına” topu nasıl dökeceğinin izahı farklıdır. Mühendis eğitimli devlet 
adamlarımızın hiç biri gerçekte “düşünce yöntemi” veya “bakış açısı” bakımından “mühendis” değildir. 
Halkımızın yakın zamana kadar arzusu ise önce “güvenlik” sonra “gelişmişlik” idi.  
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