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Gerontolojide Sil Baştan! 
Prof. Dr. İsmail Tufan 

 

Bir kere hata yapmak normaldir. İkinci defa aynı hatayı yapmak, kabul edilebilir. Ama aynı 

hatayı defalarca yapıp, hata yapmadığına inanmak, akıllılığın göstergesi kesinlikle değildir. 

Son günlerde Gerontoloji açısından bunun üzerine sık sık düşünüyorum. Bunun nedeni, bir 

yüksek lisan tezidir. Çok üzücü bir olay ile karşı karşıyayım. Önce öğrencinin değil, 

danışmanının eğitilmeye ihtiyacı var. Önüme gelen yüksek lisans tezinden çıkardığım sonuç 

bu oldu.  

Hani devamlı liyakat diyorlar ya, işte liyakatin tam manasıyla özürlü olduğu bir çalışmaydı 

masamda duran ve okudukça tüylerimi diken diken eden. Ne konu belli, ne metot, ne de 

istatistikler! Öyle bir çuvallamış ki danışman, zavallı öğrencinin başında kabak patlamasın 

diye çırpınıp durdum ama nafile.  

Zamanında söyledik, yapmayın etmeyin, ama dinleyen mi oldu? Önce şu Gerontoloji iyice 

rayına otursun dedik, biz bunu söyledikçe gerontoloji bölümleri mantar gibi bitmeye başladı. 

Şimdi ne Gerontolojiyi bilen var ne de yöntemlerini. Çocuklarımızı liyakatsiz gerontolog 

olarak yetiştirmekteyiz. Buna dur demek lazım. Çünkü böyle giderse yaşlanan toplumumuzun 

geleceğini sadece kötü günler beklemiyor, aynı zamanda Gerontoloji diye bir şey kalmayacak.  

Eğri oturup doğru konuşmak varken, sandalyesinde doğru oturup eğri konuşanları dinlemekle 

meşgul olmaktayız. İstisna olmayan bu öğrencinin yüksek lisans tezinde ne Gerontolojinin 

G’si vardı ne de istatistiğin İ’si. Tam bir gerontoloji ve istatistik katli ile karşı karşıyaydım ve 

kabak öğrencinin başında patladı. Öğrencinin danışmanı eleştirilerimi koltuğunda doğru 

oturarak dinledi ve eğri laflarla gerekçeler uydurmaya çalıştı, ama konuştukça oturduğu 

koltuğun battığını anlayamadı.  

Olay o kadar taze ki fazla bir şey söylemek de istemiyorum doğrusu. Şimdi sadece öğrenciyi 

kurtarmamız lazım. Danışmanının bilgisizliğini ceremesini öğrenci çekmemelidir. Diğer 

taraftan tez çalışmasını bu haliyle kabul etmek, diğer öğrencilere haksızlık olur ve bu 

yanlışlıklarla dolu tez çalışmasını referans olarak alacak öğrenciler de yanlış yönlendirmiş 

olur. Gerontolojide bir liyakatsizin başımıza açtığı işe bak!  

Hani bir deli kuyuya taş atar, on akıllı taşı kuyudan çıkaramaz, denir ya, işte tam bu durumla 

karşı karşıyayız. Gerontolojide hem kuyular bol hem de liyakatsiz danışmanlar. Bu yüzden 

kuyulara atılan taşları çıkarmaya ayırdığımız süre, Gerontolojiden çalınan süredir ve 

gençlerimizin geleceğini de çalmak demektir. Devletimizin bu alana ayırdığı milli servetin 

boşa harcanması da cabası. Ama yaşlanma ve yaşlılık üzerine konuşmaya gelince mangalda 

kül bırakmıyorlar. Hepsi alanında uzman olduğunu iddia ediyor ve bir broşürde bile yer 

almayacak hatalarla dolu konuşmalarıyla halkımızın yanlış yönlendiriyorlar.  
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Benim önerimi beğenmeyeceksiniz ama yine de söyleyeceğim: AÜ gerontoloji bölümü hariç 

diğer bütün gerontoloji bölümleri kapatılsın. Kendi çalıştığım bölümün kapatılmasına karşı 

çıkmamın tek nedeni var, o da ilk gerontoloji bölümü olmasıdır. Tekrar başa dönüp, işe 

sıfırdan başlıyor gibi yapıp, Gerontolojiyi sağlam temellere oturtalım. Gerontolojide gerçek 

liyakat sahibi gençler yetiştirelim. Teorileri ve yöntemleri bilen, bunları uygulayabilen 

gençler yetiştirelim. Çünkü zararın neresinden dönersek kardır. Açılmış ve kapatılmalarını 

önerdiğim gerontoloji bölümlerinde çalışan meslektaşlarımla bir araya gelip, düşüncelerimizi, 

sorunları ve çözümlerimizi masaya yatıralım, Gerontolojinin yeni yol haritasını birlikte 

çizelim. Çünkü herkes kafasına göre takıldığı için gerontoloji kafaya takmak zorunda 

olduğumuz soruna dönüştü ve bu sorun hızla büyüyor.  

Yaşlılık problemi de günden güne büyüyor. Bunun çözümüne şu anda gerçek katkı 

yapabilecek liyakat sahibi gerontologların sayısı on parmağın sayısını geçmez. 80 milyonun 

yaşlılık sorununa gerçek çözüm getirebilmemiz için “sil baştan” demek gerekiyor. Kendi 

hatalarından öğrenen yeni bir gerontoloji fidanını bilim camiasına dikmek gerekiyor. Sil 

baştan diyorsam, sıfırdan başlayalım demiyorum. Hatalarımızdan çok şey öğrendik ve bunları 

kullanmak akıllı bir davranıştır.  Gerontolojide yeni bir akıl dönemine girmeyi öneriyorum.  

 


