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‘’Zaman› durdurmak olas›
de¤il art›k, uyan ki seninde
var oldu¤unu anlas›nlar’’

Ali ÖZDEN
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“ÜN‹VERS‹TE G‹B‹ ÜN‹VERS‹TE OLSA HERKES HADD‹N‹ B‹LMEK ZORUNDA KALIR”

M
evcut e¤itim sistemi ile ülkemizde ak›l ve

bilim ile uyum içinde olacak bir toplum ya-

ratmak olanakl› de¤ildir. Bu nedenle olaylar

karfl›s›nda halk›m›z›n farkl› davran›fllar sergilemele-

rini ola¤an görmemiz gerekir. Mevcut e¤itim siste-

mimiz kiflilikli, onurlu, dürüst, duruflu ça¤a uygun

adam gibi adam yaratamamaktad›r. 

‹stisnalar› göz ard› edersek, insan›m›z kendini kifli-

sel, ailesel ç›karlar›ndan soyutlayarak düflünmek ye-

rine, toplumun yararlar›n› d›fllay›p kiflisel ç›karlar›n›

göz önüne alarak düflünmeye bafllad›¤›ndan okumufl

olsa da, olmasa da art›k bir fley beklenemez. 

‹nsanlar›m›z›n olaylar karfl›s›nda sergiledikleri duru-

flu de¤erlendirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde

neyin ne oldu¤unu, kimin kim oldu¤unu anlamakta

zorluk çekeriz. Kiflilerin, toplumlar›n yaflam ve olay-

lara yaklafl›mlar›n› de¤erlendirirken gerici, tutucu,

ilerici olarak ele al›nmas›ndan baz›lar›n›n rahats›zl›k

duymas›na gerek yoktur. Çünkü bu farkl›l›klar›n

oluflmas› sosyolojik bir gerçektir. Nedeni de e¤itim-

de ve yönetimde ça¤d›fl›l›kt›r. Daha aç›k bir ifadeyle

aram›zdaki farklar›n temelinde e¤itim, kültürel ve

bilgi farkl›l›klar›m›z yatmakla birlikte Cumhuriyet’e

ve onun kazan›mlar›na karfl› duruflumuz, bak›fl›m›z

da yer almaktad›r. 

E¤itimin do¤umdan-mezara kadar giden süreçte zo-

runlu oldu¤u bilincinde olmad›¤›m›z için ülkemizde

yeterli bir e¤itimden söz edemeyiz. Maalesef mevcut

e¤itim ve sosyal örgütlenmeler kiflileri toplumsall›k-

tan uzaklaflt›rarak kifliselli¤e, uyan›kl›¤a, ç›karc›l›¤a

yöneltmifltir. 

Bir olay karfl›s›nda farkl› düflünmemizi, farkl› bir dav-

ran›fl sergilememizi do¤ru kabul etsek de nedenini bi-

limsel olarak irdelememiz gerekir. ‹nsanlar›n kiflisel

ç›karlar› do¤rultusunda tav›r sergilemeleri nedeniyle

genellikle toplumsal sorunlara ak›lc›, kal›c› çözümler

üretilememektedir. Maalesef kifliler mevcut düzen ç›-

karlar›na uygun ise ne yap›p yap›p düzenin süreklili-

¤ini savunmaktad›rlar. Kifli mevcut düzen ç›kar›na

uygun de¤ilse, yeterli bilgi ve beceri ile donan›ml› de-

¤ilse, geçmifl özlemi de varsa geçmiflteki düzeni iste-

yecektir, ya da bilgi ve beceri ile donan›ml› ise daha

güzel bir yaflam için yeni bir düzen isteyecektir. Da-

“Gelece¤i yaratmak

istiyorsan uyanmak,

çal›flmak, çal›flmak,

çal›flmak zorundas›n’’
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ha iyi bir yaflam daha güzel bir dünyay› yaratmak için

yeterli donan›m› olan, gece gündüz çal›flabilecek

enerjiyi kendilerinde bulan bu kiflilere ilerici denmek-

tedir. ‹lericiler ak›l ve bilimin yol göstericili¤inde bil-

gi teknolojileriyle insan› insana ve do¤aya uygun ha-

le getirmeyi amaçlamaktad›r. Onlar ki insanl›¤› orta

ça¤›n karanl›¤›ndan kurtarm›fllard›r. Bilim düflman›

gericiler ise karakterleri ve ç›karlar› gere¤i insanl›¤›

yeniden o karanl›¤a tafl›mak istemektedirler. 

Umuda yolculu¤umuzun sonsuza dek sürece¤ini

dostlar›m›z da, düflmanlar›m›z da bilmelidir. Biz kar-

l› da¤lar afl›lmadan denize ulaflamayaca¤›m›z› bili-

yoruz. Biz toplumsal huzursuzluklar›m›z›n nedenini

de çok iyi biliyoruz. Ne kuruluflta ne de kurtuluflta

al›nteri, göz nuru olmayan bilim karfl›tlar› ne bu gün-

kü yaflam›, ne de gelecek için kurgulanan yaflam›

istemekte, onun yerine ortaça¤daki karanl›k yaflam›n

hasretini çekmektedirler. Onlar ayd›nl›k ça¤› de¤il

karanl›k ça¤› yaflamak istiyorlar. Onlar›n bu istekle-

rini de kilise kurgulamaktad›r. Onlar ve de onlar›n

ak›l hocalar› flu an dünyay› ayd›nlatan Türk Devri-

mi’nin güneflini karartmaya çal›flmaktad›rlar. Tüm

dünya bir araya gelse ve buradaki dostlar› ile yine ifl

birli¤i yapsa da O günefli yine karartamayacaklar.

Anadolu günefline bugün tüm dünyan›n ihtiyac› var.

Do¤uyu karartmaya çal›fl›rken kendileri de kararma-

ya bafllad›. 

Kurtulufl’ta Anadolu’da yanan atefli söndürmeleri

nas›l mümkün olmad›ysa kurulufl ile do¤an Anadolu

güneflinin ayd›nl›¤› sonsuza dek onlar› da ayd›nlata-

cakt›r. Anadolu ateflini atalar›m›z yakt›, Anadolu gü-

neflini ATA’m›z do¤urdu, çocuklar›m›z ise hem ate-

fli hem günefli insanl›k için sonsuza dek karartt›rma-

yacakt›r. Anadolu atefline ve günefline uzanan her ha-

in el YANACAKTIR.

O atefl ki ak›l, o günefl ki bilimdir. Art›k zaman ka-

ranl›¤› ayd›nl›¤a çevirme zaman›d›r! Karanl›¤› yok

etme zaman›d›r! Yoksa yok olaca¤›z!

Dünya gittikçe küçülürken evren gittikçe büyümek-

tedir. Bu gerçe¤i kavrayarak birlikte yaflamaya mec-

bur oldu¤umuzu, birbirimizin varl›¤›n› ak›l ve bilim

yolunda kabul etmek zorunday›z. Bize bu güne dek

ak›l ve bilim yol gösterdi, o nedenle ona s›rt çevire-

rek bir yere varamay›z. 

Bir baflkas›na yard›m etme kültürünü yarat›rken

adam gibi yard›m istemeyi de ö¤renece¤iz ki gerek-

lerini de adam gibi yerine getirelim. Bizim gelene¤i-

mizde var '’‹yilik yap, o bilmezse yaradan bilir’’. ‹yi-

lik yapt›¤›n o iyili¤in alt›nda ezilece¤i için mutlaka

kendine iyilik yapana kötülük yapacakt›r. Oysa ki o

da bir baflkas›na iyilik yapsa ald›¤› yard›mdan hiçbir

eziklik duymaz. O nedenle flunu söyleyebilirim; bafl-

kalar›na yard›m yapma erdemine sahip olmayan ya

da o erdemi gösteremeyecek kifli baflkas›ndan yar-

d›m istememeli ya da yard›m almamal›d›r. Cumhuri-

yet hepimize kol kanat olmufl bugünlere getirmifltir.

Cumhuriyet’in bu erdemine hainlik ve nankörlük ile

yan›t vermemeliyiz. 

Din kiflinin kendisiyle yaratan› aras›ndaki en güzel

duygu ve sevgidir. O güzelli¤i insan ancak yaratan

ile yaflayabilir. Ne fluna, ne buna, ne de bir baflkas›na

ihtiyac› vard›r. Din güzel fakat onu ve yaratan› kul-

lananlar ise insanl›¤›n yüz karas›d›r. ‹nsan kafas›n›n

içini güzellefltirmelidir ki düflüncelerinde de güzel-

likleri yaratabilsin. ‹ç güzelli¤i, öz güzelli¤i, okuya-

rak, bilgilenerek, gözlemleyerek do¤ay› anlamaya

çal›flarak yarat›labilir. “Eflek semerli de olsa semer-

siz de olsa eflektir”. Örtünerek aç›larak insan insan

olmaz. 

“21. yüzy›lda en tutucu toplumlar bile zincirlerini

k›rarak gelece¤i yaratmak istiyor. Çin’de yabanc›

uyruklu rektör, Japonya’da yabanc› uyruklu

profesörler göreve bafllad›.”
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Dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum; son y›llar-

da ülkemizde hükümetler de¤iflince kamu kuruluflla-

r›n›n tüm yöneticilerini de de¤ifltiriyorlar. Bu günü-

müzde dünyan›n hiçbir ülkesinde olmayan bir ifllem-

dir. Benden öncekiler yapt› ben de yapar›m zihniye-

ti insana ait bir zihinsel üretim de¤ildir. Bunun aç›k

ifadesi ak›l ve bilimin yol göstericili¤ini, kurtulufl’un

kazan›mlar›n› yok edece¤im demektir. Mahallelinin

de yaklafl›m› ayn›d›r. Kendi namusunu korumaktan

acizken, baflkas›n›n namusunu korumaya talip olur.

Ya da kendi namusunun korunmas›n› yaratana b›ra-

k›r, komflusunun namusunu korumaya soyunur. Kifli

kendi namusunu kendisi korur, baflkalar›na da kendi

namuslar›n› korumak düfler. Anadilimizi yani Türk-

çe’mizi minareden indiren zihniyet bilsin ki Allah’a

ancak anadilimizle varabiliriz. Sorunlar›m›za baflka

dillerle de¤il anadilimizle cevap bulabiliriz. Hala gü-

nümüzde profesörler bile cine periye inanmaktad›r-

lar. Özellikle dünya genelinde kilise kendi dini d›fl›n-

daki dinlerden insanlar›n so¤utulmas› için, Hristi-

yanl›k d›fl› dinlerde yoz ve yobazl›¤›n yaflama geçi-

rilmesi için, dincileri kullanmaktad›r. Son y›llarda

özellikle kad›nlara gösterilen bask› kad›nlar›n din

de¤ifltirmesine yol açmaktad›r. Bu nedenle dincilerin

süratle d›fllanmas› gerekmektedir. Ülkeyi yönetenle-

rin de bir kere olsun hangi as›rda yaflad›¤›m›z› anla-

mak için takvime bakmalar› iyi olacakt›r. 

‹flastaki kilise siyaset yoluyla ambarlar› doldurmak

istiyor, dinci de bunu f›rsat bulup, iktidara yalakal›k

yaparak cebini doldurmaya çal›fl›yor. Papa PA dese,

bizimkiler paraya sald›r›yor. Unutmas›nlar ki onlar›n

paraya hükmetme kültürleri yok; para onlara hükme-

der ve gere¤ini yapar. 

Özgürce bilgi üretilen üniversiteler oluflmadan ka-

ranl›¤› y›kmak zor olacak. Ad› üniversite olan ku-

rumlara de¤il Özgür-Ba¤›ms›z bilgi üretilebilen üni-

versitelere ihtiyaç var. Üniversitelerin bir sürü soru-

nu var fakat olmazsa olmaz sorunu ‘ÜN‹VERS‹TE

OLMAK’’t›r.

YAZMAYA MECBURUM “SÖZ UÇUYOR, YAZI KALIYOR”.
(Verba Volant, Scripta Manent)

‘’Kafan›n d›fl›yla kilise,

içindeki beyinin

kimyas› ile

bilim meflgul olur’’


