
HOCAM SELAHATTİN BATU

Selahattin Batu, benim hem hocam hem de örnek aldığım ve
daima hayranlık duyduğum bir büyük insan ve bilim adamı idi.

Kendisinde, kişide, bulunması arzu edilen tüm iyi meziyetlerin
çoğu vardı. Çalışmak ve yaratmak için büyük bir azim ve enerjiye
sahipti. Bu azim ve iradeye üstün bir zeki ve yeteneğin eklenmesi
onda ölmezliğe erişen eserlerin yaratılmasını sağlamıştır. Bugün onun
yalnız mesleki yayınları bile erişilmesi belki de uzun yıllar mümkün
olmayacak sayı ve düzeydedir. Sanat ve edebiyat alanındaki eserleri
çok zaman önce Türkiye sınırlarını aşmış ve ölmezliğe erişmiştir.

Batu'nun bilim anlayışı batı ölçülerinde yoğurulmuş ve şekillen-
mişti. Türkiye'de Zootekni çalışmalarını modern temeller üzerine
oturtan ilk zootekni bilim adamı olarak onun Türkiye hayvancılı-
ğının geliştirilme çabalarında müstesna bir yeri vardır.

Kendisi Fransızca ve Almancayı anadili kadar bilirdi. Türkçeyi
de akıcı bir biçimde en iyi konuşan ve yazanlardandı. İngilizceye



literatür takip edecek ve bir yabancı ile rahatlıkla anla~acak kadar
hakimdi.

Batu ho~görüde çok ileri idi ve her ~eye rağmen affetmesini
bilirdi. Olayları analiz ve sentez etme kabiliyeti. yüksekti Her ~eyi
geni~ bir görü~ açısından incelel'di. Onun bu alı~kanlığı bir yandan
kültürünün gcli~mesinde önemli bir faktör olmuş, diğer yandan da
tabiatı, insanları ve olayları çok daha iyi değerlendirmeye imkan
vermi~tir. O insanların kötü yanları ile ilgilenmez, onların daima iyi
yanlarını bulmaya çalı~ırdı.

Kendisini tanıyanlar bile her yeni görü~me sonunda Batu'yu
hildiklerinden daha nitelikli, daha kabiliyetli ve daha kültürlü bul-
duklarını samimi değer yargıları olarak bclirtirlerdi. Aslında bu yargı
gerçeğin ifadesi idi.

Batu, bütün faniler gibi bu dünyadan gelmi~ ve geçmi~, ancak
eserleri ve kişiliği onu, pek az faniye nasip olan ölmezlerin arasına
katmı~tır. Kedisini doğrudan yada dolaylı olarak eserlerinden tanı-
yan yakınları, öğrencileri, :neslekta~ları ve okuyucuları tarafından
daima içten gelen saygı ve sevgi ile anılacağına inancım tamdır.

Saygı değer hocam! senin öğrencilerin ve meslektaşların kadir-
bilir ve vefalıdır. Geride bıraktığın çok sayıda bilimsel eser, inceleme
ve kitapların daima iftihar edeceğimiz yapıtlar olarak kalacaktır.
yeti~tirdiğin Veteriner Hekimler bu ülkenin insanlarına faydalı
olabilmek için kentinden köyüne ve abasına kadar hizmet götürmek
için çalı~maktadırlar. Senin fakülten, senin kürsün çağda~ bilim dü-
zeyi ile yarı~ma çabası içindedir.

Müsterih ol.

Prof. Dr. Emin Arıtürk
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