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Bilmem duydunuz mu? Duymadıysak ben hemen söyleyeyim. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nin sloganı 

öğrenciler ve hocalar arasında çoktan değişmiş bile. “Dünya Liderleri Yetiştiren Üniversite, Başbakan Çıkartan 

Üniversite” olmuş. 

Çok şaşırdım. Çok sevindim. Bir o kadar da etkilendim. Duygulandım. 

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yüzyirmi ayrı ülkeden öğrenciler okuyor. Adını 

duymadığımız ülkeler burada bilimsel çalışmalarla temsil edilir. Tam anlamıyla Birleşmiş 

Milletler’in bilim yuvası. 

O adını duymadığımız ülkelerin öğrencilerinin dilinde Ahmet Davutoğlu var. Kimisi dualarıyla 

destekliyor. Kimisi yaptığı çalışmaları övmekle bitiremiyor, kimileri de Hoca’nın görev yaptığı 

üniversitede okuyor yada çalışıyor olmaktan duyduğu gururu heyecanla anlatıyor. Her bir 

üniversite elemanının söyleyecek bir sözü, kayda değer bir anısı var. 

Ülkemiz için büyük bir kazanç; milletimiz için büyük bir değer; İslam Dünyası ve hatta bütün 

İnsanlık için büyük bir fırsat Ahmet hocamızın Başbakan olarak hizmet vermeyi kabul etmesi. 

Mütevaziliğinde saklı çalışkanlığı ile biliniyor. Hem öğrenciler hem de çalışma arkadaşları 

üzerinde derin etkiler bırakmış. Bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu “Medeniyet İnşası” projeleri 

öğrencilere ufuk açmış. Dünyayı farklı algılama yetisini kazandıran kritik ve analitik düşünme 

bakış açısını sadece kitaplardan öğrenmek mümkün değil elbet. Yaşam koçlarıyla, hayat 

rehberleriyle, samimi hocalarla bu yetiler kazanılabilir. 

Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde uzun yıllar 

öğretim üyeliği yapmış ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kurmuş. Bu özelliği sadece üniversite 

bünyesinde değil, aynı zamanda Malezya’nın üst düzey ilim adamları nezdinde ve siyaset 

dünyasında da derin izler bırakarak samimi ilişkilerin kurulmasına aracılık etmiş bir devlet ve 

bilimadamı. 

Güzel insanı herkes sahiplenir, güzel insan anlatmakla bitirilemez.   



Bu haftaki yazıma değer katan Davutoğlu hocamı zikretmemin asıl nedeni Pazartesi günü 

gerçekleştirdiğimiz Malezya Standardlar Enstitüsü toplantısındaki ayrıntı sebebiyledir. 

Yakinen Tanıdığım Malezya  Standardlar Enstitüsü Başkanı Tan Sri Mustafa Mansur bey ile 

yapmayı düşündüğümüz toplantıya Genel Müdür Madam Fadilah Baharin hanımefendi  ve ekibi 

ile samimi bir havada ortak çalışmalara yönelik bir birliktelik gerçekleştirdik. Uzun zamandır bir 

türlü gerçekleştirilemeyen Malezya’nın SMIIC’a üyeliğini konuştuk. Bu defa tam destek 

verecekleri konusunda bizi memnun ettiler. Ayrıca Türkiye ile yapılacak ortak çalışmalarda 

köprüler inşa eden Davutoğlu’nun gayretlerinin de kendilerini heyecanlandırdığını söylemeleri 

bizi oldukça duygulandırdı. 

Toplantının merkezinde Davutoğlu hocamızın olması ilişkilerimizin kalitesini artırdı. Malezya 

Uluslararası İslam Üniversitesi hocalarından olması, Malezya’nın evladı gibi algılanıyor. 

Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) de ciddi anlamda çalışmalar yapmakta olduğunu 

gizlemeye gerek yok. Hem Avrupa Birliği bünyesinde kurulmaya çalışılan Helal Gıda 

Standardları’na öncülük etmesi, hem de dünya çapında standard çıkartıp, sertifikalandırmadan 

alması gereken payda ciddi mücadeleye girişmiş olması, üzerinde durulması gereken bir konu. 

Şahsımı da Avrupa Birliği Standardlar kurumuna CEN (European Committee for 

Standardization) Avrupa Birliği Helal Gıda başkanlığı (EU Project Committee – Halal Food) için 

adaylığa layık görüp öneren TSE’yi ve özellikle oy birliği ile Başkan seçilmemde sekreteryanın 

kulis faaliyetlerini takdir etmemek mümkün değil. 

TSE Gelen Sekreter yardımcılığına yeni atanan akademisyen geçmişli Dr. Vedat Demir’in 

göreve gelir gelmez Asya ülkelerini dolaşarak TSE’nin daha etkin rol alabilmesi için uluslararası 

çalışmalara girişmesi de ülkemiz için büyük bir kazanç. Vizyon sahibi çalışkan bireylerin 

stratejik makamlara getirilmesi isabetli bir karar. 

Helal Gıda konusunda da Malezya’nın ciddi çalışmalar yapmakta olduğunun farkındayız. Bu 

ciddi çalışmaların ortak çalışmalar ile yürütülmesi çok önemli. 

Ülke menfaatlerimizin uluslararası camiada dillendirilebilmesinde artık kurumlarımızda da 

kayda değer gelişmeler var. Birlik ve beraberlik şuurunu hissedebiliyoruz. Kuala Lumpur Türk 

Ticaret Ateşeliğimizin de bu heyecanı, bu şuuru paylaşmakta olduğunu görmek çok sevindirici. 

Başta söylediğim gibi Başbakanımız artık sadece bir akademisyen, bir siyaset adamı, yada 

sadece bir hoca değil, aynı zamanda standard konusunda ağırlığı olan bir lider. Devlet adamı 

olma özelliği ile ülkemizin “standardlarını” da belirleyecek farklı bir lider. 

Rabbim sonsuzluk sevdasından ayırmasın, yar ve yardımcısı olsun.  
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