
 

 



 

 

 



Üniversitelerimiz de çağ atlıyor 
06 Eylül 2011 Salı 

Daha düne kadar üniversitelerimizin hâli ortadaydı. Dünya sıralamasında değil 
ilk ikiyüz, ilk beş yüz üniversiteden biri olabilirsek kendimizi oldukça başarılı 
kabul ediyorduk. Bir başka ifade ile üniversitelerimizin durumu ülkenin 
topyekün gidişatıyla doğrudan orantılıdır desek hata etmiş olmayız. 

Özgüven gösterisini sunmakta aciz bir konumda olan ülkemizin eski yöneticileri 
ne dış politikada ne de iç politikada sağlıklı bir dik duruş gösteremedikleri için 
ekonomiden, sağlığa, eğitimden sosyal yaşama kadar her sahada çarpık bir 
yönetim başarısızlığını sergilemekteydiler. Bu başarısızlığın en temel nedenleri 
vizyonsuzluk ve buna bağlantılı olarak da misyonsuzluktan kaynaklanmaktaydı. 
İddiası olmayan bir toplumun ve bu toplumun yöneticilerinin tarihe katacakları 
hiç bir değer yoktur. Subje olmaktan öteye gidemeyen bir anlayışın esiri olan 
bu yöneticiler hem toplumun alın yazısına hem de geçmişindeki şanlı tarinine 
ihânet etmekteydiler. Tarihte defalarca özne olmuş bir toplumun yazgısıyla bu 
vizyonsuz ve misyonsuz yöneticiler aracılığıyla dalga geçilip, haysiyetsiz 
bırakılmak istendi. Emellerinie ulaşabilmek için ülkemizin can damarı ve varlık 
sebebi olan askerimizi, ordumuzu kullanmak istediler; eğitim sistemimizi 
laşkalaştırmak için çarpık yapılanmalar oluşturuldu; toplumu bunalıma sokmak 
için yapay sosyal kaoslar oluşturularak ülkenin sağlık, ekonomik, eğitim ve 

yönetim yapısı dengesini kaybetti. Toplumun yazgısıyla tamamen taban tabana zıt bir yapı oluşturulmak istendi. 

Özgüveni sağlam değerlerle örülmüş bir toplumun önünde durabilecek hiç bir güç yoktur. Hak ve adaletin, barış ve 
istikrarın sağlanması için “İsrail’e sıradan bir millet olduklarını öğretecek tek millet biziz!” gerçeğini söyleyebilen bir 
toplumun önderlerinin önünde hiç bir güç duramaz. İsrail’in kuklası ve kölesi durumuna düşmüş Amerika, Avruğa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler’in veto hakkına sahip ülkelerinin yapabilecekleri bir duruş değil bu. Zaten zihinleri 
köleleştirilmiş bir birliktelik bunlar. Hz. İbranim’in dik duruşuyla bütün güç odaklarının tamamen yok oldukları gibi 
bu zulme, adaletsizliğe seyirci kalan, İsrail’in onay kâtipleri de birer birer yok olacaklar. Hz. İbrahim gibi olabilmek. 
Hakkı tek başına dahi olsan korkmadan en gür sesle haykırabilmek. Yürek ister. Bu yürekliliği kendinde bulabilme 
gücüne eriştiğin an korkulacak bir şey kalmamış demektir. 

Ülkemizin nereden nereye gelmiş olduğu konumunu burada sayacak değilim. Bunun için fazla söze gerek yok. 
Burada vurgulamak istediğim. Bir ülkenin, bir toplumun kaderi yöneticilerin ve yönetilenlerin ortak değerleri 
paylaşması ile şekillenir. Bir ülke her sahada başarılar elde etmeye başladı ise bu sadece yöneticilerin bir başarısı 
değildir, aynı zamanda yönetilenlerin de yeterli donanıma ve kıvama geldiklerinin ifadesidir. “Siz kendinizi 
değiştirmedikçe Allah (cc) sizi değiştirmez” ayetinin pekiştirildiği “Nasılsanız öyle idare olursunuz” hadisi yönetilen 
ile yönetenler arasındaki uyumun zorunluluğunu vurgulamaktadır. 

Güzellikler ve gelişmeler bir toplumda başlamaya görsün artık önü alınmaz olur. Her sahada bu gerçekleşir. İç 
politikada, dış politikada ve bunların oluşumunu sağlayacak eğitim sahasında. 

Yükseköğretim kurumunun başına aklı başında, vatanını milletini düşünen, ülke menfaatlerini gözeten birilerinin 
gelmeye başlamasından sonra ülkenin eğitim çehresinin de nasıl değişmiş olduğunu en son dünya yükseköğretim 
raporu ile tescillenmiştir. Milli ve manevi değerlere düşman yöneticilerin başta olduğu dönemlerde Türk 
yükseköğretimi dünya sıralamasında ilk 500’e (beşyüz) giremezken, şimdi milli ve manevi değerlere saygılı, aydın 
bilimadamlarının yönetime getirilmesi ile dünyanın en iyi ilk 50 (elli) üniversitesi sıralamasına girmiş 
bulunmaktayız. Ben inanıyorum ki YÖK yapılanmasını tamamlasın ve hakları ellerinden alınanlara da haklarını iade 
etsin en iyi ilk on sıralamanın tamamını biz dolduracağız. 

İnsanlığa ve bilime asırlardır yön vermiş bir toplum olarak yapılamayacak hiç bir iş, aşılamayacak hiç bir engel 
yoktur. Yeter ki gölge edenler güneşle aramızdan çekilsinler. İlim, bilim, teknoloji, sanat ile doğrudan irtibatımız 
olsun. Bizi yanlış doğmalarla, asılsız teorilerle, yersiz yalanlarla, sahte yöneticilerle durdurmaya, önümüzü kesmeye 
kalkışmasınlar. Bu toplumun her bir ferdinin çözemeyeceği hiç bir problem, aşamayacağı hiç bir engel, üstesinden 
gelemeyeceği hiç bir sorun yoktur. 

Sayın Yusuf Ziya Özcan bey’e ve danışmanlarına hemen buradan hatırlatalım ki verilmiş sözlerin yerine 
getirilmesinde biraz daha acele edilsin. Hayırda acele etmek gerekir. Yıllardır haksızlığa uğramış, hakları ellerinden 
alınmış mazlumların güldürülmesi en öncelikli işiniz olmalıdır. Yapacağınız diğer işlerinizin garantisi bu haksızlıkların 
giderilmesine bağlıdır. 
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