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Türkiye’nin 3 Temel Gücü, Akademi, Ekonomi ve Diploması 

 

 

Hızla değişen ve sınırların ortadan kalktığı yeni bir dünya kuruluyor. Yeniden dizayn edilen bu 

dünyada devletler ulusal kararlar alırken bile evrensel değer ve hukuk sistemlerine uymak ve 

uygulamak zorundalar. Yeniden dizayn edilen bu dünyada Türkiye’nin rolü ne olacak? Benim 

öngörülerime göre yakın gelecekte ulusların en önemli gücü eğitim gücü olacaktır. Hiçbir 

milletin askeri, ekonomik ve diplomatik gücü eğitim gücünden büyük ve güçlü olamaz. 

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı istikrarlı yönetim ekonomi ve diplomaside bölgesel güç 

olmasını sağladı. Eksik ve ihmal edilen Türkiye’nin bölgesel akademik merkez olmasıdır. 

 

1.Akademik Güç 

 

 Türkiye yüksek öğretimde gerçek anlamda çağ atladı, Cumhuriyet tarihinden itibaren kurulmuş 

üniversitelerin oranı kadar yeni üniversiteler kuruldu ve hizmete başladı, hedef sayısal değil 

akademik içerik olmalı, Türkiye’de mevcut üniversitelerin birçoğu Amerika, İngiltere ve 

Kanada üniversiteleri ile fiziki, teknolojik ve akademik içeriği ile eşit konuma geldi. 

Türkiye’nin İslam coğrafyasında son yıllarda kazandığı saygın ekonomik ve diplomatik başarı 

ve kazanımlar akademik alanda da büyük ekonomik kazanımlara dönüştürülebilinir. İslam 

coğrafyasından batı ülkelerine yılda milyar dolarlar harcanarak eğitim için giden öğrencilere 

Türk üniversitelerinde eğitim görme olanak ve imkânları sunmak bizim milli ve manevi 

önceliğimiz olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde akademi önemli bir ekonomik getirisi olan sektör 

haline geldi, başta Amerika olmak üzere tüm batı toplumlarında, akademi aynı zamanda Batı 

toplumlarının kültür ideoloji ve amaçlarını ülkelerinde okuyan öğrenciler vasıtasıyla ihraç 

ettikleri önemli bir etkendir. Başka önemli bir tehlikede İslam coğrafyasından giden 

çocuklarımızın batı toplumlarının kültür, inanç ve ideolojileriyle asimile olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmalarıdır. Aynı coğrafyayı aynı inanç, aynı kültür ve aynı kaderi paylaştığımız İslam 

coğrafyasında yaşayan ülkelerle mutlaka ve ivedilikle akademik antlaşmalar ve projeler 

üreterek Türkiye’nin İslam coğrafyasının akademik merkezi haline gelmesine çaba sarf 

etmeliyiz. Unutmamamız gereken Türkiye’de okuyan öğrenciler ülkelerine bizim birer fahri 

elçilerimiz olarak dönecekler, bizim kültürümüz ve değerlerimizi her alanda savunacak ve 

uygulayacaklardır.  
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2.Ekonomik güç 

 

 Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı yönetsel istikrarla önce ekonomide ki istikrarlı yükselişi 

sağladı. Bu ivme durmaksızın devam etti, ekonomisi çökme noktasında olan bir ülkede 

psikolojik güven olmazsa olmaz etkendir. Ak Parti hükümetleri önce Türk Toplumuna sonra 

başta ticari ilişkilerimiz olan coğrafyamıza ve tüm dünyaya Türkiye’nin ekonomide güvenilir 

bir liman olduğunu gösterdi ve kanıtladı. Biz millet olarak yapılan seçimlerde tek parti 

iktidarına şans vererek Türkiye’nin bugünkü ekonomik refah ve üretim düzeyine gelmesinde 

en büyük pay sahibinin millet olduğunu gösterdik. Ekonomik yükselişimiz çeşitli global 

olumsuzluklara rağmen ulusal entrikalar anti Demokratik yapılanmalar köhne sistemler ve 

çağdaş görünümlü çağdışı kafa yapılarına ve engellerine takılmadan yoluna devam eden iktidar, 

bu gücün ve başarının yegane sahibinin ona bu yetkiyi ve gücü veren millet olduğunu hiçbir 

zaman unutmadı ve başarılı ekonomik çalışmalar kazanımlara dönüştü. halkın yükselen hayat 

standardı ve ekonomik konumu. Millet ve devlet de istikrarlı kararlar almaya Uluslar arası 

arenada Türkiye’ye ekonomik güvenle yabancı sermayenin akımı, enflasyon yüksek faiz, 

işsizlik gibi Türkiye’nin hastalıklarından kurtulmasına sebebiyet verdi. 

 

 3.Diplomatik Güç 

 

 Türkiye belki Cumhuriyet döneminden itibaren bu kadar güçlü saygın ve bağımsız bir 

Diplomatik güce sahip olmadı. Hariciyede kendine güvenen ve yaptırım gücü olan bir ülke 

konumuna çok az zaman diliminde sahip olabildi, öncelikli hedefi Türkiye’nin geçmişten gelen 

ve bugün sahip olduğu güç ve kudretinin farkına vardı. Tüm dünyaya kabul ettirdi, 

komşularımızla olan kangren olmuş sorunlar masaya yatırıldı, onlara ezeli düşmanımız değil 

ebedi komşularımız felsefesiyle yaklaşıldı. 

 

İran; İrana bizim için rejim ihraç eden düşman algılanması yerine aynı dini, inançları 

paylaştığımız coğrafyamızın önemli Tarihi ülkelerinden olan saygın komşumuz bakış açısıyla 

bakılarak iyi diplomatik ilişkilere geldik. 

 

 Suriye; yıllardır ülkemiz ve milletimize kan kusturan terör belasını himaye eden Suriye’ye 

dostluk elimizi uzattık, Türkiye’yi yönetenler Ailevi dostluklar düzeyinde samimi ve yakın 

davranışlarda bulundular. Suriye’nin Uluslararası arenada hamisi konumuna bile geldik,( şu 

anki konjuktorel sıkıntılardan Türkiye büyük ülke olmanın gereğini ve doğru olanı yapıyor). 
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 Irak; yanı başımızda bölgemiz, dünya barışı ve güvenliği için tehdit oluşturan Irak’a uzak ve 

stratejisi olmayan politikalar yerine Türkiye’nin ve tüm coğrafyamızın güvenliğini sağlayacak 

politikalar ürettik. Bölgesel Kürt yönetimi Şii ve Suni liderlerle kurulan güvene dayalı ve 

sağlam Politikalarla Irak güvenliğini etkileyen hassas konularda bile söz sahibi olduk. 

 

 Yunanistan; Yunanistan ve Türk halkları arasındaki ezeli düşman tezini çürüttük dost ve 

müttefik komşu konumuna geldik, ege denizini düşman denizi yerine kardeşlik ve barış 

denizine Kıbrıs konusunu cephede değil masada konuşulur hale getirdik. 

 Rusya; Rusya başta olmak üzere diğer tüm komşularımızla ortak diplomatik ve coğrafi 

menfaatler çerçevesinde ülkelerimizin kazanım ve menfaatlerini ön planda tutarak diplomatik 

dostluklar ve samimi işbirlikleri kurduk. 

 

 Global dünyada büyük ve güçlü orduların yerini üniversiteler , dünya barışına katkı sağlayan, 

evrensel değerlere saygılı uluslar arası çalıştay, konferans ve toplantılarda ulusal hak ve hukuku 

koruyan, ülkesini ve milletini ürettiği bilimsel ve akademik projelerle dünyaya tanıtan eğitim 

ordusu aldı. Bu eğitim ordusunda üniversiteler, akademisyenler, yazarlar, entelektüel 

düşüncelere sahip aydınlar yer alıyor. Türkiye son yıllarda ki önemli kazanımları olan 

ekonomik ve diplomatik başarılarına Türkiye’yi coğrafyamızın akademik merkezi haline 

getirerek taçlandırmalıdır. 


