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Çok kıymetli meslektaşlarım
Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki; aranızda olduğum için, size konuşma fırsatı
bulduğum için, bu güzel mekânda sizleri ağırlama fırsatı bulduğum için kendimi şanslı ve mutlu
kabul ediyorum.
Hoş geldiniz.
Şu anda karşımda 2023 vizyonuna sahip akademisyenlere hitap ediyor olmanın benim için ayrı
bir sevinç kaynağı olduğunu bilmenizi isterim. Kimileri 2023’e şurada ne kaldı diyebilir, kimileri
ise daha bir hayli zaman var diyebilir. Bu zamanı anlama, algılama şekline göre değişir.
Zaman takvim yaprağı değildir, olayların sırasıdır. Ve zaman, çok kıymetli bir hazinedir. Eğer
ona değer verirseniz, size ummadığınız, hayal dahi edemediğiniz bir gelecek sunar. Siz ona
değer verdikçe, o da size değer verir, değer kazandırır.
Eğer kıymetini bilmez, gereken özeni göstermezseniz, kayıp yıllar olarak karşınıza çıkar. Size
direnir. Kaybedersiniz.
Zamana değer vermek, onu dolu dolu kullanmak sizin elinizdedir. Eğer yan gelip yatarsanız,
sıradan işlerin sizleri meşgul etmesine izin verirseniz, önceliklerinizi belirlemez ve gereğini
yapmazsanız, yıllar sizi YAŞLANDIRIR. 25 olan yaşınız, 1 yıl sonra 26 olur, 26 olan yaşınız 27 olur,
hatta 29 olur 30 olur. Çabucak yaşlanırsınız. Eğer zamanınızı çok iyi değerlendirir, öncelikli
işlerinizi planlarsanız, zamanın sizleri yaşlandırmasına fırsat vermemiş olursunuz. Yıllar sizi
yaşlandırmaz büyütür. Tercih sizin. Yaşlanmak ta, büyümek te elinizde. Büyürseniz birer
Sebahattin Zaim olursunuz, Süleyman Uludağ olursunuz, Beşir Hamitoğulları olur, Arif Nihat
Asya olursunuz.
Çok güzel bir mesleği seçtiğiniz ve bu mesleği seçme cesareti gösterdiğiniz için sizleri tebrik
ediyorum. Seçtiğiniz mesleğin zirvesine giden yol zahmetlidir, yorucudur. Engelleri olan, inişi ve
çıkışı olan bir yoldur. Tahammül gerektirir. Yoldaki işaret levhalarına uyarsanız, doğru rol
modelleri rehber edinirseniz, navigasyonlarınızı güncel tutarsanız, zirveye daha çabuk ve emin
adımlarla ulaşırsınız.
Sizler çok önemli bir tavsiyem olacak. Lütfen, hangi konuda çalışıyorsanız çalışın, ama mutlaka
Allah’ın rızasını gözetin. Vatanın, milletin refahını gözetin. Çıktılarınız net olsun, faydalı olsun.
Sizleri mesleğini seven, âşık olan, çevresiyle ülfet edebilen, iletişim becerisi yüksek, Allah’ın
rızasını amaçlarının en başına yerleştiren, yaşlanmayı değil büyümeyi tercih eden
akademisyenler olarak görüyor, bu kutsal yolculukta başarılar diliyorum.
En nihayetinde, Dumlupınar Üniversitemizde sizlere yer açmak, aramızda görmek temennisiyle,
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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