
Bir veda-İki kitap  

    
    Değerli meslektaşlarım 
    Artık eğitim ve öğretim görevlerimi gençlere 

devretmenin zamanı olduğuna inanarak yıllarca 
severek yaptığım öğretim üyeliği görevimden 
Temmuz,2013 ‘den itibaren ayrılıyorum. 
Benimle beraber iyi birer istatistikçi olarak hayata 
atılan yeni mezun öğrencilerimizi de 
meslektaşlarım olarak candan kutluyor, 
sağlık,başarı ve mutlulukla birlikte her şeyin 
gönüllerince olmasını diliyorum.  



   Ben ve EÜ İstatistik Bölümünün tüm öğretim 
elemanları öğrencilik yaşamınızda sizlerle daima 
iki tür ilişki içinde olduk. Bunlardan biri ders 
programları uzantısında oluşan birlikteliğimiz idi. 
Programlarımızda öngörülen hedefler 
doğrultusunda sizleri belirli bir amaca yönelik 
olarak yetiştirmeye çalıştık. Çağdaş bilimsel 
gerçekleri, meslek hayatınızda karşılaşacağınız 
sorunların çözümünde yararlı olabilecek temel 
bilgileri vermeyi ve araştırıcı yönünüzü 
geliştirmeyi amaçladık.  



   Öte yandan genç meslektaşlarımızın öğrencilik 
yaşamlarında aldıkları eğitimle topluma birer aydın insan 
olarak kazandırmayı istedik. Meslek yaşamınıza 
sorumluluk sahibi bireyler olarak başlamanızı sağlamaya 
çalıştık. Bunları size kendi doğrularımızı aktararak değil, 
sizlerle düşüncelerimizi paylaşarak, birlikte ulaşmaya 
çalıştık. Düşüncelerimizin kendi deneyimlerimizle sınırlı 
olduğunu ve paylaşıldıkları ölçüde yenilenip, 
gelişecekleri düşüncesinden ise uzak kalmadık.  

    EÜ İstatistik Bölümünün öğretim elemanlarının ortak 
inançları olarak sizlerin birer birey olarak benzersiz 
olduğunuza inandık. Sizleri bu inançlar doğrultusunda 
yarınlara hazırlamaya çalıştık. Bizleri bu inançlarımız 
doğrultusunda değerlendireceğinizi umarım. 



    Emekliliği gönül huzuru ile istememde ki en büyük 
etkenlerden biriside yazdığım üniversite ders kitapları ile 
bilgilerimi öğrencilerime aktarma şansını yakalamış 
olmamdır. Bu kitaplar ile öğrencilerime bilgiyi, bilgiye 
ulaşacak yolları gösterme, sahip olduklarını kullanabilme 
ve bu kitaplardan problemlerinizin çözümünde 
yararlanabilmek becerisini kazandırmış olmak bana 
büyük bir mutluluk verecektir. 

    Ayrıca emeklilik hayatına geçerken tüm yaşamımda 
olduğu gibi bundan sonraki yaşamımda da rehber 
olacağına inandığım duygu ve düşüncelerimi tüm 
meslektaşlarımla paylaşmak isterim. 



    Hayatta değişmeyen gerçeğin sevgi olduğuna, 
yücelmenin ise paylaşmakla geldiğine 
inanıyorum. Benim yaptığım gibi kendinizi 
seviniz. Kendisiyle barışık olan insan üreten 
insandır. Sevginin olmadığı yerde saygı, 
sorumluluk duygusu ve hoşgörü yeşeremez. 

    Ailenizi, arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı, 
ülkenizi ve insanları seviniz. Sevgi kendinize, 
ailenize, vatanınıza ve insanlığa karşı 
sorumluluk duygusunu da getirecektir.  



    Ben ailemi, arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve 
bir cumhuriyet kadını olarak milli egemenliğe 
dayanan, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayı hep sevdim. Bana bu duyguları 
yaşatan Türk milletine çağdaş medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkmayı hedef gösteren 
20.nci yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük devlet 
adamı / lideri olan Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, 
gurur, özlem, saygı ve sevgi ile selamlıyor ve 
hala bu dâhiyi daha iyi “anlamak ve anlatmak”  
görevimin süreceğini belirtmek istiyorum. Bu 
nedenle sizede okumanız için iki kitap önermeyi 
bir görev sayıyorum. 



   Geleceğimizi oluşturan genç meslektaşlarım,  
bulunduğunuz topluma  duyduğunuz sorumluluk 
ölçüsünde daha çok ait olduğunuzu hissedecek 
ve mutlu olacaksınız.  Bu duygular ışığında 
kendinize, ailenize, bir vatandaş olarak 
ulusunuza ve insanlığa karşı sorumluluklarınızın 
bilinciyle başarılı olacağınıza inanıyor, sizlere 
mutlu,başarılı  bir gelecek diliyorum. Saygı ve 
sevgilerimle. 

                                                                                                                              
Prof. Dr. Şanslı Şenol 
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! Bir psikiyatri profesörü tarafından 2002 yılında yazılan bu kitap, kapsamlı bir 
araştırmayı ve  sonuçlarını veren bir  araştırma raporu olarak 
nitelendirilebilir. Bu kitapta,  20.nci Yüzyılda  tüm dünyada ülke yönetmiş, 
Abdülhamid'den Kaddafi'ye, Mao'dan Roosevelt'e,  De Gaulle'den Nehru'ya, 
Churchill'den Hitler'e, Mussolini'den Mandela'ya,  Stalin'den Nasır'a ve 
Arafat'a, 2000 (iki bin) kadar lider hakkındaki 18  yıllık araştırmasının 
sonucunda,  377 adet belli  başlı devlet adamı / lider belirlenmiş ve onlara 200 
kadar değişik kıstasa  göre, 1'den 31'e kadar puan verilmiş.  
 

! PGS (Political  Greatness Scale) olarak tanımlanan bu sıralamada Mustafa 
Kemal ATATÜRK 31 puanla ve "visionary"  sıfatıyla, 20.nci yüzyılın gelmiş 
geçmiş en büyük devlet adamı / lideri  ünvanına hakkıyla layık 
görülmüş. Sıralamaya giren diğer liderler Örneğin; Roosevelt  ve Mao 30’ar 
puan, Nehru 25, Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel  Castro 23, Lenin 28, 
Khomeini 23, Kennedy 15 puan almışlar.   
 


