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Yaşamımızın temel amacı; olağan dışı değerler var edip, bunlardan hareketle, daha üstün
yenilerinin hızla üretilmesi ve bunların toplum yararına verimli kullanılabilmesi için çok
yönlü katkılar sağlanabilmesi olmalıdır.
Bu amacı ender gerçekleştirebilenlerden birisi de değerli Prof. Dr. Ruşen Keleş. Kendisini
Adana’da, Adanakoop toplantısında gördüğümüz ilk anki heyecanımızı hiç unutamayız. Bu
özelliklerde bir insanla karşı karşıya olmak ve onunla birlikte bir kooperatifte çalışabilmek
onur vericiydi. Gerçek bir akademisyende insan olmanın ve insanca yaşayabilmenin gururuna
ait özelliklerin tamamının bulunması gerektiğine ilişkin düşüncemiz bir kere daha
doğrulanmış oluyordu. Çünkü; Ruşen hocamız, bütün karşılaştığı bireylere, her anlamda
dengeli bir mesafede durarak, onlarla, kimlikleri nasıl olursa olsun, olumlu iletişimler kurarak,
söylenenlerin düzey ve içeriği ne olursa olsun, onları olağanüstü bir sabırla dinleyerek, görüş
ve düşüncelerini, bilimsel, mütevazi, çok yönlü bir yaklaşım çizgisiyle, yalın, doğrudan, ve
içtenlikle paylaşabilmeyi bir bütün olarak benimsemişti, ve en önemlisi de bunu uyguluyordu.
Değerli hocamız, bütün toplantılara, daima tam zamanında, uygun giyimi ile bütünleşen
gerçek akademisyen davranışlarıyla, her zaman hazırlıklı gelerek, engin bilgi birikimini, çok
kolay anlaşılır açıklıkta, en doğru netlik ve akıcılıktaki Türkçesi, kendine has ses tonu, tiyatral
vurguları, yine kendine özgü ciddi bir sevimlilikle sunarak, bizlerin gelişimine çok önemli
olumlu örnek etkiler sağlamıştır.
Sunumlarında seçtiği konularla, olgun insan olmanın temeli sayılabilecek anlam ve özde,
bireysel ve toplumsal değerlerle, kuramsal-kılgısal olgulara dengeli ağırlıklarda yer
vermekteydi. Kendisi yöresel, bölgesel, ülkesel, hatta uluslararası ölçeklerdeki sosyal ve
ekonomik gelişimlerin temel özelliklerinin rahat anlaşılıp uygulanmasına yol açabilecek nicel
ve nitel üstün birikimlerden özümsenmiş bilgi, yöntem ve değerlere sahipti. Bu öncü insan
kimliğini taşıması, onun bildiklerinin geniş izleyici kitlesince güvenilir bulunmasına ve bütün
ilkelerinin çoğunluk tarafından duraksamadan kabullenilmesine yol açmaktaydı. Hatta daha
da ileri giderek rahatça ifade edebiliriz ki; kendisi ile beraber aynı takımda yer alan değerli
hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’la birlikte sergiledikleri olağanüstü çalışma uyumlarıyla,
önemli bir toplumsal örgütlenmenin, çok ilgi çekici, yenilik ve yaratıcılıklar dolu, renkli ve
başarılı geçmesinde, ve hatta bu durumun giderek Atatürk’ün kooperatif idealinin yöre
insanınca geniş boyutlarıyla algılanarak doğru uygulanabilmesine olanak sağlaması, bu
özelliklerinin başında gelmekteydi.
Ruşen hocamızın çok önemli yönlerinden birisi de beden dilini profesyonel seviyelerde
rahatlıkla kullanabilmesiydi. Bir akademsiyen için çok önemli özelliklerden birinin de, onun
sadece bilgi ve düşünceleri ile değil, toplam davranışları ve yaşantısı ile de çok özel, örnek bir
kimlik oluşturabilmesi olduğunu düşünmekteyiz.
Bir ülkenin medeni sayılmasındaki temel ölçütün, o ülkede yer alan insan gibi insan tanımına
uyan bireylerin toplam nüfusa olan oranına doğrudan bağlı olduğunu kabul etmeliyiz. Tarihsel
geçmişimize baktığımızda Cumhuriyet’in ilk yıllarında bilgi birikimimizin sınırlı olmasına
karşın insan kaynağımızın, ilkeli davranış, dünya görüşü, etik tutum vb. toplam niteliklerinin
şimdiki çarpık olumsuz normlardan çok daha olumlu düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz.
Zamanımızdaki yabancılaşma, bireysel çıkarların toplumsal beklentilerin önüne geçmesi,
kültürel yozlaşma vb. bozulmalar nedeniyle, bilgi toplumu olma hedefimizdeki bütün

ilerlemelere karşın ulus olma bilincimizin yok olması ve medeniyet çizgisinden hızla
uzaklaşmamız anlamına da gelmektedir. Bu olumsuz süreçte, insan olma ve insanca
yaşayabilme gururuna ve toplam insan olma özelliklerine daha yakın bir eğitim sistemine olan
gereksinim her geçen gün daha da fazla ve açık bir şekilde hepimizce anlaşılmaktadır.
Yetiştirdiği öğrencilerle bu olumsuz süreci tersine çeviren Ruşen hocamızın, ve Atatürk ilke
ve devrimleri ile gerçek Cumhuriyet ve demokrasi bekçisi diğer az sayıdaki aydının değerli
katkısı asla unutulmamalıdır.
Gelecekte de, şimdiki bütün olumsuz sosyo-ekonomik ve politik ortam ile etkilere karşın
sunulan yukarıdaki değerli öz ve özelliklerdeki sağlam yapılı, çağdaş, toplumsal akademik
halkaların, daha da belirgin, etkin nicel-nitel düzeylerde yetişeceklerine ve Ruşen Keleş hoca
gibi bilimsel düzeylerini koruyarak, dinamik-devrimsel savaşım içinde olacaklarına içtenlikle
inanmaktayız. Ancak bu kapsamda insanca yaşayabilme gururu ve onurunu taşıma hakkımız
olabilir.
Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamıza, hepimize sağladığı üstün değerlerdeki akademik ve
kişisel katkılar ile toplumsal davranış bilincimize sağladığı sönümsüz yenilenen ışıklar için
sonsuz teşekkürlerimizi sunarken kendisi ile ailesine, tüm dostlarına, sevenlerine sağlık,
esenlikler diler, evrensel bilimsel katkılarının daha çok, uzun yıllar sürmesini isteriz.

