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FETÖ/PDY’nin Hain Darbe 
Girişiminden Sonra: Millet, 

Devlet ve Demokrasi

Yaklaşık bir yıl kadar önce yazdığımız, “Türki-
ye’nin Yolu: Millî Birlik İçin Güçlü Devlet” başlıklı 
yazıda şunları ifade etmiştik:

“İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ortamdan çı-
kışımızda, köklü devlet geleneğimiz çok önemli 
bir avantajımızdır. Devlet kurumlarının son dö-
nemde uğradığı bütün tahribata rağmen Türk 
devleti, toplumumuzun genlerinde var olan 
aklıselim, vakar, feraset gibi hasletlerimizle, 
badire gibi görünen bu süreçten daha da güç-
lenmiş olarak çıkacaktır. (…) Bundan sonra, 
devletin, her türlü ‘paralel’ yapılanmaya karşı 
aynı tavizsiz tavrı göstermesi kaçınılmazdır. (…) 
Devletin son dönemde, kökeni ne olursa olsun 
terör örgütlerine karşı başlattığı mücadeleyi, 
hukuk içerisinde kalarak tavizsiz bir şekilde 
sonuna kadar sürdürmesi bir zarurettir.” (Türk 
Yurdu, Eylül 2015)

Özellikle son birkaç yıldır, aslında daha uzun 
bir süredir içinde yer aldığımız coğrafya, ABD 
ve Rusya başta olmak üzere, küresel rekabet 
çerçevesinde yeni bir tasarıma tabi tutuluyor. 
15 Temmuz gecesi, Paralel Devlet Yapılanması 
(PDY)/FETÖ tarafından yapılan hain darbe gi-
rişimi, bu projenin müellifi nin işbirlikçilerinin 
Türk milletinin birliğine ve Türk devletinin bü-
tünlüğüne yönelttiği alçakça bir ihanettir; Tür-
kiye’de iç savaş çıkarmak, ülkeyi kontrol altına 
almak amacıyla yapılan bir işgal teşebbüsüdür. 
Olaydan sonra uluslararası basında yer alan 
açıklamalar, bu girişimin dışarıdan desteklen-
diğini açıkça ortaya koymaktadır. Olay gecesi, 
henüz işin mahiyeti ve akıbeti belirsiz iken Türk 
Ocakları olarak bu hain girişime karşı demok-
rasiden ve Türk milletinden yana olduğumuzu 
açıkça ortaya koyduk. (Bilahare yaptıklarımız 
web sayfamızdan ve facebook hesabımızdan 
kamuoyuna duyurulmuştur.). Çok şükür ki bu 
alçak girişim, Sayın Cumhurbaşkanımız, Mecli-
simiz, Başbakanımız, CHP ve MHP’nin liderleri, 
Ordumuzun meşruiyete saygılı ezici çoğunluğu, 
Polisimiz ve büyük Türk milleti tarafından ka-
rarlı bir tutumla önlenmiştir.

DEVAMI 2’DE

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA

Geleneksel Bursa Türk Ocağı bayramlaş-
ması, Yeşil’deki ocak binasında gerçek-
leşti. Bayramlaşmaya Bursa ve Bursa 
dışından çok sayıda misafi rin yanında; 

Kırgızistan’dan gelen ocak eski başkanlarından 
Prof. Dr. Ali Bahadır ile birlikte Kerkük’te ya-
şamış oldukları sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye 
gelmek durumunda kalan Türkmen misafi rler 
de katıldı. Farklı illerden bayram dolayısıyla Bur-
sa’ya gelerek Türk Ocağı’nı ziyaret eden misafi r-
ler birbirleriyle bayramlaştılar, tanıştılar. Bayram 
şekeri, kayısı ve çay ikramıyla tatlanan ağızlar, 

bayramın; insanlığın, İslam âleminin ve ülkemi-
zin yaşamış olduğu sıkıntılardan kurtulmasına 
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ettiler. 

Ev sahibi Bursa Türk Ocağı Muhasibi Eğitimci 
Hamit Saraç bayramla ilgili değerlendirmesinde 
şunları söyledi: “   Asırlık Kültür Abidemiz Türk 
Ocağımızda Yurt dışından gelen soydaşlarımız 
ile gönüldaşlarımızı bayram münasebeti ile 
buluşturduğum için mutluyum. Ramazan bay-
ramımızın Türk’e yeni bir ruh ve yeni bir ateş 
verilmesine vesile olmasını diliyor bütün kardeş-
lerimizin bayramlarını kutluyorum.” 

Prof. Dr. Mehnet ÖZ
Türk Ocakları Genel Başkanı



O günden bu güne basına yansıyanlar ve tartış-
malardan çıkan sonuç, henüz resmin bütününü 
görmek için eksik verilerin veya bulanık noktaların 
fazla olduğunu gösteriyor. Bunların bir kısmı kısa 
süre içinde açıklığa kavuşacak ama bir kısmı için 
daha fazla beklememiz gerekecek. 19 Temmuz’da 
yayımladığımız bildiride de belirtildiği üzere, şunu 
öncelikle tespit edelim: Bu girişimin salt Türkiye’nin 
iç işleriyle alakalı olmayıp Türkiye-ABD-Rusya iliş-
kileri, Suriye Savaşı ve Suriye’nin kuzeyindeki PYD 
koridoru planıyla iç içe olduğu herkesin malumudur. 
Girişimin amacı, Türkiye’yi kargaşaya sürüklemekti. 
Böylece 2003’ten bu yana yangın yerine döndürü-
len Orta Doğu coğrafyasındaki yangın büyüyecek; 
yeni Sykes-Picot düzeni için zemin hazırlanacak; 
Türk ordusu mefl uç hâle getirilerek bu amaç sağ-
lanacaktı.

Maalesef, bu menfur ve hain girişimin planlayı-
cıları bakımından temel hedef yapılan Türk Silahlı 
Kuvvetleri ağır bir darbe yemiştir. Millet ile ordusu, 
ordu ile polisi arasına nifak sokulmuştur. Bu duru-
mun yol açtığı sarsıntının tedavisi kolay olmamakla 
birlikte, bu teşhisten hareketle acilen gerekli tedavi 
tedbirleri alınmalı ve bu coğrafyada ayakta durma-
mızın en büyük teminatı olan ordumuz süratle re-
habilite edilmelidir. Ordu-millet birliğini tahrip eden 
görüntüler ortadan kaldırılmalıdır. Bu girişimin, 
yangın yerine döndürülen Irak ve Suriye’de Tür-
kiye’nin zaten sınırlı olan inisiyatif kullanmasının 
önünü tamamen kapatmayı amaçladığına şüphe 
yoktur. Dolayısıyla buna alet olan FETÖ/PDY terör 
örgütünün Türk devleti ve milletine ağır bir ihanet 
içinde bulunduğu kesindir.

Bu menfur girişimin asli sorumlusu, devlet için-
deki PDY/FETÖ olarak yargının önüne çıkarılan ya-
pıdır. Bu yapı, ilk başlarda eğitim ve Türkçenin dün-
yada yaygınlaştırılması alanlarındaki faaliyetleriyle 
maalesef on yıllarca devletin üst kademesinin ve 
samimi dindar ve muhafazakâr çevrelerin desteğini 
almıştır. Cumhurbaşkanlarından parti liderlerine 
pek çok kişi bu faaliyetlere müzahir olmuştur. Erge-
nekon ve Balyoz gibi davalarla birlikte diğer yüzünü, 
devletin temel kurumlarını, orduyu ve yargıyı ele 
geçirme hedefi ni ortaya koyduğu hâlde, Türkiye’de-
ki laik-anti-laik kutuplaşmasını kullanarak devlet 
yönetiminde etkili hâle gelen bu örgüte karşı, MİT 
Müsteşarı’na girişilen teşebbüs ve özellikle de 17-25 
Aralık operasyonlarından sonra daha ciddi tedbirler 
alınması gereği ifade edilmiş, bu kapsamda pek 
çok adım da atılmıştır. Ne var ki, 15 Temmuz darbe 
girişimi, bu yapının ne denli ürkütücü boyutlara 
ulaştığını göstermiştir.

***
Bulunduğumuz konjonktürde, bölücü terör ör-

gütünün ülke içinde, Irak’ta ve Suriye’de Türkiye’yi 
kıskaca alma planı çerçevesinde taşeronluğunu 
üstlendiği faaliyetler karşısında, son bir yıldır ba-
şarıyla mücadele eden ordumuzu maneviyatını 
yeniden yükseltmek bir mecburiyettir. O bakımdan 
ordunun yeniden yapılandırılması, askerî liseler 
ve harp okulları ile ilgili alınacak tedbirler telaş ve 
aceleyle değil; süratle ama konunun uzmanlarıyla 
derinlikli ve nitelikli istişarelerden sonra belirlenip 
hayata geçirilmelidir. Türk devletinin bekası açı-
sından bu konu hayati önemi haizdir. Ergenekon 
ve Balyoz davalarında tahrik edilen asker ve ordu 
düşmanlığının bu vesile ile yeniden hortlamaması 
lazımdır. Burada devletin ayakta durması, güçlü 
bir orduyla mümkündür. Ordunun da demokratik 
hukuk devleti kuralları çerçevesinde yapılanması 
ve idare edilmesi gereklidir. Bu çerçevede kantarın 
topuzuna dikkat etmek, bir belayı defederken bir 
başkasını celp etmemeye azami özen gösterilme-
lidir. Aynı dikkati dış politikada da göstermeliyiz. 
Türkiye’yi “değerli yalnızlık”a sürükleyen “hata”ları 
telafi  ederken “yılan”a sarılmanın ileride doğuraca-
ğı mahzurları da hesaba katmalıyız.

Bürokrasinin yeniden yapılandırılmasında eh-

liyet ve liyakat ölçütlerine riayet edilmeli; bunun 
yanında, başka yapılara değil doğrudan doğruya 
devlete sadakat esasına da azami özen gösteril-
melidir. Süreç içerisinde alınacak tedbirler çerçe-
vesinde ise şahsi hesaplar veya grup çıkarları ile 
hareket edenlere dikkat edilmeli; bu gibilerin puslu 
havadan yararlanarak devlet hiyerarşisi dışındaki 
mekanizmalara değil sadece ve yalnızca vatanına 
ve milletine bağlı insanları devlet kademelerinden 
tasfi ye etmelerine müsaade edilmemelidir. Ne ya-
zık ki, şu ana kadar gelen bazı haberlere bakılırsa 
özellikle bakanlıklarda yapılan tasfi yelerde kuru-
nun yanında yaşın da yandığı görülmektedir. Devlet, 
masum insanların hayatını karartacak uygulama-
lardan sakınmalıdır, zira onu ayakta tutan adalettir.

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın Mec-
lis’teki üç parti liderini davet ederek bizim 19 Tem-
muz bildirimizde ifade ettiğimiz çerçevede, yani 
bölücü örgütün uzantısı dışında, mümkün olan en 
geniş uzlaşmayı sağlamaya çalışması, Ak Parti,  
CHP ve MHP liderlerinin bu davete icabet etmeleri, 
geleceğe daha ümitli bakmamıza vesile olmuştur. 
Bundan sonraki süreçte, devletin yeniden yapılan-

ması ve kamuda yapılan temizlikte iktidar partisi-
nin bu iki partimizle yakın işbirliği içinde hareket 
etmesinin, doğabilecek muhtemel haksızlıkların 
önlenmesine yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Her şerden bir hayrın çıkacağına inanan bir mil-
letiz. Bu hain girişim, milletimizin ezici çoğunluğu-
nun millî birlik ve devletin bekası açısından bilinç-
lenmesine vesile oldu. 17-15 Aralık olayından sonra 
yazdığımız bir yazıda da belirttiğimiz üzere, insan-
ların gerçek manada din ve vicdan özgürlüğünün 
önemini daha iyi anlamasına da katkıda bulundu. 
Yine bu hain girişim, siyasi görüş farklılıklarımızın 
bizi kutuplaştırmaya itmesinin acı sonuçlarıyla 
yüzleşmemizi de sağladı. Etnik ve mezhebî fark-
larımızın ötesinde ve üzerinde müşterek Türk millî 
kimliği etrafında kenetlenmemiz için yeni bir yol 
açtı. İnşallah bu yaşadıklarımızdan gerekli dersleri 
çıkarır, Cumhuriyetimizin, Devletimizin ve Vatanı-
mızın kadrini, kıymetini bilir ve kıyamete kadar bu 
vatanda birlik içinde yaşamanın yolunu buluruz.

Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bütün şehitleri-
mize rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim.
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Hakkın Rahmetine Kavuştu
Ancak yetiştirdiği öğrenciler ve bize bıraktığı 
eserlerin de ötesinde bir ömür verdiği emek, 

bu emeği verirken gösterdiği dirayet ve uyguladığı 
yöntem ile yaşayacak ve yolumuzu 

aydınlatmaya devam edecektir.

Ne mutlu ondan feyiz alan 
ve ona layık olabilenlere.

DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN BAŞI SAĞ OLSUN.

7 Eylül 1917 İstanbul
25 Temmuz 2016 Ankara
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DÜNYA MİLLETLERİ VE TÜRK DÜNYASI

Dünya tarihinde Türk milletinin özel ve önemli 
bir yeri vardır. Bugün dünya üzerinde 200’ün 
üzerinde bağımsız devlet bulunuyor. Uzun yıl-
lar sömürge olarak yaşayan, yer altı ve yer üstü 

kaynakları emperyalist devletler tarafından sömürü-
len, emzirilen topluluklar yavaş yavaş özgürlüklerine 
kavuşma savaşı vermeye başlayınca 1.Dünya Savaşı 
çıktı. Binlerce, milyonlarca suçsuz, günahsız  insan 
öldü gitti. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız-
lığını kazanan ve güçsüz, kuvvetsiz küçük devletler 
ortaya çıktı. Bu küçük devletler emperyalizmin ve 
kapitalizmin kucağına düştürler. Bu emperyalizm, 
kapitalizm ve sosyalizm savaşında yine kaybeden 
küçük devletler oldu. Sosyalizm-Komünizm ve kapi-
talizm savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı başladı. 
Sovyetler Birliği Balkanları, Almanlar, Fransızlar, İn-
gilizler de Balkanları, Orta Doğuyu kan gölüne çevirdiler.

Bu sırada Komünist Rusya, Orta Asya’yı, Kafkasya’yı, Balkanları işgal 
ederek yerli halkı yerlerinden, yurtlarından etti ve milyonlarca insan uy-
durma bahanelerle sürgüne gönderildi. Günümüz dünya kamuoyu halen 
bunun yaralarını sarmaya çalışıyor. Orta Asya’da, Çin-Türkistan’(Doğu 
Türkistan)’ında, Kırım’da, Bosna’da, Ukrayna’da insanlar öldürülüyor, 
işkence görüyor ama emperyalist devletlerin sesi çıkmıyor ve yeni yeni 
sömürge kaynaklarının peşinde koşuyorlar. Ortadoğu’da oynanan oyun, 
bunun en yakın ve en güzel, en kanlı örneğidir. Akdeniz bu kirli oyundan 
kaçan binlerce insana mezar oldu.

Bu dünya tarihinin her döneminde ve eski dünyanın her coğrafyasında 
Türklerin varlığı görülmüştür ve ebediyen görülmeye devam edecektir. 
Yalnız bu durum, diğer milletler tarafında pek fazla dikkate alınmamış-
tır. Yukarıda değindiğimiz gibi dünya tarihinde Türk milleti çok büyük 
kıyımlara, istilalara ve işgallere maruz kalmıştır. Buna rağmen üstün 
vatanseverlik duygusu, milli birlik ve beraberlik sevdasına sahip olan 
milletimiz varlığını her zaman ve zeminde ortaya koymuştur ama bu-
nun farkına varılamamıştır. Yalnız son dönemlerde Türk bilim ve sanat 
adamlarının ortaya koyduğu bilimsel ve sanat eserleri Batılı bilim ve 
sanat çevrelerinin dikkatini çekmiş ve dünya kamuoyuna duyurmaya 
başlamışlardır.

Buna örnek olarak 28 Şubat 1990 tarihinde Sabah gazetesinde verilen 
bir habere göre Amerika’da yayınlanan Newswek dergisinde –o zamana 
göre son sayısında-“Timur’un Çocukları” başlıklı yazıda “ Balkanlar’dan 
Orta Asya’ya kadar dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan Türkler arasında 
milliyetçilik duygularının kıpırdamaya başladığı” haberi veriliyor. “Dünya 
sonunda Türkleri fark etmeye başlıyor.” ifadesini kullanarak, ”Orta Asya 
boyunca bir Türk hilâli” başlığı altında bir harita veriliyor.

(Harita koyulacak)
Dünya ve Türkiye medyasında “Sovyetler Birliği’nin “Orta Asya “ 

bölgesinde “Müslümanların Ayaklanması” başlıklı haberleri sık sık 

görülmektedir. Bu ayaklanmaların üzerinde çeşitli 
değerlendirmeler yapıldığını hepimiz biliyoruz. An-
cak, bu ayaklanmaların hiçbir zaman “TURANCILIK” 
anlamı taşımadığını, yalnız “Türk Cumhuriyetlerin-
deki Türklerin Türkçe konuşmak istediklerini”, “Türk-
leri birbirine bağlayan en önemli unsurun Türkçe” 
olduğunu açıklıyorlar.

Bir Batılı bilim adamının tespitine göre, Türkçe bile 
bir insan, Balkanlar- dan Çin’e kadar tercümansız  
gidebilir. Bilindiği gibi Türkçe dünyada konuşulan 
3500 dil arasında 5. sırada bulunuyor. Rus Çarlık 
idaresi altın yaşayan Türkler her türlü baskı ve ya-
saklara rağmen dillerini korumuşlar, yaşatmışlardır. 
Komünist Rus idaresi Türk dilin unutturamamıştır. 
Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar, arşiv bel-
geleri Orta Asya’nın her köşesinde Türk uygarlığının 

eserlerini ortaya çıkarmıştır. Türkmenistan, Özbekistan, 
Kazakistan ve Azerbaycan’da kısa zaman içerisinde 

Lâtin alfabesini kabul edilmiş ve kullanmaya başlanmıştır.
Altıncı yüzyılın başından itibaren Çin’in kuzeyinde varlıklarını ortaya 

ko-yan Türkler, daha sonraki devirlerde Asya ve Avrupa’da büyük devlet-
ler, imparatorluklar kurmuşlar, “Eski dünya” denilen Asya, Afrika ve Av-
rupa halklarını yönetimleri altında bulundurmuşlar. Göktürkler, Uygurlar, 
Karahanlı, Selçuklu  ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerinde engin bir 
“hoşgörü”, adalet, hak ve hukuk çerçevesinde her dinden ve ırktan halkları 
yönetmişlerdir. Fakat, daha sonra geçirdikleri yönetim zaafl arı nedeniyle 
imparatorluk parçalanmış ve dünyanın en geniş topraklarına sahip olan 
Osmanlı devleti yıkılmıştır. 

Osmanlı devletinin Anadolu ve Rumeli coğrafyasında yeniden kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak kurulmuş-
tur. Sovyetlerin çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan Türk devletleri 
Türkiye Cumhuriyetini örnek almaktadırlar.

Newswek dergisinin verdiği bilgiye göre, Philadelphia Dış Politika Araş-
tırma Enstitüsü uzmanları son zamanlarda “Türk olmak…inanılmaz bir 
önem kazandı” açıklamasının yanında Orta Asya’daki Müslüman Türkler, 
hiçbir zaman “Radikal İslâmcı” olmadıklarını, her Müslüman Türk’ün ken-
disin önce “TÜRK” olarak kabul ettiğini, birer Türk milliyetçisi olduklarını 
ve Türkiye Cumhuriyetini örnek aldıklarını, ifade ettiklerini yazıyorlar.

Orta Asya uzmanı olan Nancy Lubin, Türkler arasındaki bağın, Latin 
dilini kullanan uluslararasındaki bağdan biraz daha fazla olabileceğini 
ifade ediyor. O tarihlerdeki (Şubat 1990) devlet bakanı Ercüment Ko-
nukman,” Yakında Sovyetler Birliği ve Çin’de Türk bayrağı taşıyan birçok 
devlet kurulacak.21. yüzyıl Türkçülük için zaferlerle dolu olacak” açıkla-
malarında bulunuyor.

Dünya milletleri, dünya kamuoyu artık, Türk milletini; bağımsız Türk 
devletlerini tanıyacak ve gereken önemi verecektir. Bunda kimsenin 
şüphesi olmasın.

Dr. Behçet DEDE
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TEOG sonuçları açıklandığın-
da, 120 sorunun tamamı-
na doğru cevap verenlerin 
azımsanmayacak bir kısmı-

nın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin, terör baskısı 
altındaki okullardan çıkmış olma-
sının eğitim sistemi açısından, bu 
çocukların açıklamalarından sonra 
ciddiyetle değerlendirilmesi gerek-
mektedir. 

Gerek televizyonlardan, ge-
rek gazetelerdeki açıklamalarına 
göre, bu çocukların bilgisayarları, 
cep telefonları, ders çalışmak için 
ayrı birer odaları bulunmamak-
tadır. Hatta, ayrı birer masaları 
dahi yoktur. Hemen hemen hepsi, 
yoksul aile çocuklarıdır. Kardeş sayıları olarak 
da Türkiye ortalamasının üzerindeki ailelerin 
mensubudurlar. Kız olsun, erkek olsun ailele-
rinin geçimine destek olmak için, fi ilen ziraat 
işlerinde de çalışmaktadırlar. 

Ortak açıklamaları ile hiçbir özel kursa ka-
tılmayan, sadece okullarında açılan etüd ça-
lışmalarından faydalanan bu çocukların öğret-
tiği gerçek; bilginin, öğretmeden ve okuyarak 
kitaptan öğrenilmesi gerektiğidir. 

Büyük merkezlerde okuyan, özel dersha-
nelerde aldığı kurslar yetmiyormuş gibi, özel 
öğretmenlerden de ayrıca kurs alan çocukları 
incelediğimde göreceğimiz manzara tüyler ür-
perticidir. Bu çocukların hemen hepsi, interne-
te bağlanmış akıllı cep telefonları kullanmak-
tadırlar. Toplu ulaşım araçlarında, sürekli cep 
telefonu kullanıp, çevreleri ile hiç bir diyaloga 
girmedikleri görülmektedir. Hatta yürürlerken 
bile cep telefonu kullanarak ve mesajlaşmakta 
ya da ipe sapa gelmez konuşmalarla, kelime 

dağarcıkları hiçbir şekilde 
yüz kelimeyi geçemeyecek, 
onun da yarısı, yabancı dil-
lerden alınma argo ve benzeri 
kısaltılmış sözcüklerin hece-
leri ile, sözüm ona anlaşabil-
mektedirler. 

Bilgi, öğrenci olmayanlar 
için kitapları okuyup öğrene-
rek kazanılır. 

Öğrenci olanlar için de, 
kitap okuyup inceleyerek ve 
öğretmeni dinleyerek kaza-
nılır. 

İnternet kullanılmayacak 
mıdır? Bunu söylemek is-
temiyoruz. Ancak internet 
sunduğu geniş imkanlar se-

bebiyle, araştırma aracıyla kullanılmalı, lakin 
sadece ekrana bakarak değil, çıktı alınarak ve 
bu alınan çıktı ciddi şekilde okunup incelerek 
kullanılmalıdır. 

Gençlere ve orta öğrenim çağındaki öğrenci-
lere faydası olur düşüncesiyle kendi öğrencilik 
yıllarımı, özellikle de hukuk fakültesindeki ça-
lışma şekli mi anlatmak istiyorum. 

Orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı-
ğım yıllarda, bir yandan da Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde öğrenci idim. 

Her dersin kitabını veya kitaplarını, önce 
çok önemli bulduğum kısımların altını çizerek 
okurdum.  Bu okuma şekli bitince, o yıllarda 
çok revaçta olan harita metot defterlerinin 
ortasından çıkardığım iki yaprak, dört sahi-
felik kağıtlara, hiç okunmamış gibi yeniden 
okuyarak, altını çizdiğim kısımların özetlerini 
yazarak bir defa daha okurdum. 

Son olarak da, sadece çıkardığım bu not-

lardan, gerektiğinde, kitaplara tekrar bakarak 
özet çıkarır ve çalışmalarımı bitirirdim. Sonuç 
olarak, en hacimli kitaplar bile, azami yirmi 
sayfaya sığmış olarak imtihanlara gittiğimde, 
arkadaşlarımın alayına sebep olurdum: 

“ -Bu on-on beş sahife ile mi geçeceğini zan-
nediyorsun?” gibi lafl ar ederlerdi. Hiç dönem 
kaybı olmadan, üstelik çalıştığım, evli olarak 
da evimi geçindirdiğim, çocuklarımı yetiştir-
diğim halde, fakülteyi dört senede bitirdim. 
Bunu asla öğünmek kastıyla yazmıyorum. 

Dersin kitaptan okunarak, incelenerek ve 
öğretmenler dinlenerek öğrenilebileceğini an-
latmak için yazıyorum. 

Kaldı ki, TEOG imtihanlarına giren çocuklar, 
son üç yılları nazara alındığında 12-15 yaş aralı-
ğında olan kişilerdir. Bu yaştakilerin kontrolsüz 
olarak internetten faydalanabilen cep telefon-
larını, hangi maksatlarla kullandıklarını kontrol 
edebilmek hemen hemen imkânsızdır. 

Dinimizin ilk emri OKU’ dur. 
Okumasını sevmeyen, okumadan öğren-

diğini zanneden kişiler, sadece kendilerini 
kandırıyorlardır. Samsun’ da uzun yıllar orta 
öğretim ve yüksek okullarda, sonra da özel 
bir dershanede kimya öğretmenliği yapan çok 
değerli bir dostumun, önemli bir tespiti vardır. 
Sürekli test çözen, ya da çözdüğünü zanneden 
öğrencilere şöyle dediğini biliyorum. 

“ Çözdüğünüz testlerle ilgili konuyu kitap-
lardan ve öğretmenlerden tam manasıyla öğ-
reniniz. Bulmaca çözmekle alim olunmadığı 
gibi, çok test çözmekle de konu öğrenilmediği 
takdirde, üniversite kazanamazsınız.”

Ana babalar çocukların mutlaka öğrenmeye, 
kitap okumaya teşvik etmelidirler. 

Okumak, yukarıda da belirttiğim gibi, önce-
likle, dinimizin ilk emridir. 

TEOG SONUÇLARININ ÖĞRETTİKLERİ

Nadir ÜLKER
Emekli Hakim

Türk dili benim ana dilim. Büyüklerim Türkçeden başka dil 
konuşmazlardı. Yaşadığım; doğup büyüdüğüm köyde herkes 
Türkçe konuşurdu. Köyden Şavşat ilçesine gittiğim zaman yine 
herkesin Türkçe konuştuğunu gördüm. Zaman içerisinde ilçede 
Gürcüce, Hemşince konuşanların bulunduğunu öğrendim. Bun-
lar aynı zamanda Türkçeyi de bilirlerdi ve arkadaşlık kurmada, 
yardımlaş- mada hiçbir sorun yaşamadık. 

Liseyi Artvin Lisesinde okudum. Orada da Gürcüce, Lazca, 
Hemşince konuşanlar bulunmaktaydı. Bu arkadaşlarla da samimi 
dostluklarımız oldu. Türkçe günlük hayatımızın ana dilidir. Herkes, 
kendi ana dilini, aile ortamında  rahatça kullanmaktadır. Bu durum 
bugün da böyledir.

Bizim köyümüzde, ilçemizde, ilimizde dağlar, taşlar, ormanlar, 
kuşlar Türkçe konuşur. Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde oku-
dum. Öğrenciliğim sırasında Türk dilini daha etra� ıca öğrenmeye 
çalıştım. Türk dilinin tarihini, zenginliğini, dünya dilleri arasındaki 
yerini öğrendim. Bu arada Türk diline karşı başlatılan yerli ve 

yabancı ilim, sanat, kültür çevrelerinin düşmanlığını da öğrenme 
fırsatı buldum.

Şimdi bu düşmanlıklar hakkında kısa bilgiler vermeye çalışa-
cağım. Önce Sovyetler Birliği’nde başlatılan Türk dilini yok etme 
çalışmalarına işaret etmek istiyorum.

Türklerle Ruslar arasındaki düşmanlığın ve dostluğun çok 
eskilere dayanır. Bu tarihi ilişkiler içerisinde Türkler Rusların top-
raklarına akın etmiş, savaşmış, ele geçirdiği bölgeler yerleşmiş 
ve bu ilişkiler bu güne kadar devam etmiş ve devam etmeye 
devam edecektir. 19.yüzyılın başından itibaren Ruslar Türklerin 
topraklarını işgal ederek birçoğunu boyunduruğu altına almıştır. 
Bu sırada karşısına iki büyük engel, iki alınmaz kale karşısına çık-
mıştır. Bunlardan biri Türk dili, diğeri de İslâm dinidir. Her ikisini de 
yok etmek için çok büyük çalışmalar yapmıştır. Bu meseleleri dinî 
yönü ayrı bir çalışma konusudur. Ben sadece Türk dili konusuna 
yönelik çalışmalarına değinmek istiyorum.

Sovyetler Birliği boyunduruğu altın aldığı Türk bölgelerinde 

çok ağır bir yönetim uygulamaya başlar. İnsanların ana dillerini 
konuşma, yazma ve okumalarını yasaklar. Okullarda Rus(Kril) 
alfabesi ile Rusça öğrenimini zorunlu kılar. Bu arada Büyük Türk dili 
çınarını dallarına ayırmaya başlar. Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, 
Azerice, Çuvaşça, Yakutça, Tatarca diye bölmeye başlar. Türk dili, 
Türk mence diye bir dil yoktur. Türk yoktur; Özbek, Kırgız, Tatar, 
Çuvaş, Yakut gibi boylar vardır diye Büyük Türk milletini parça 
parça eder. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde uygulanmakta olan 
Arap alfabesini yasaklar. 

Büyük Türk tarihçisi ve düşünürü Prof. Zeki Velidi Toğan bu 
konuda şunları yazmaktadır. “1907 yılında Rus alfabesi kabul 
ettirilmek istendi. Bu güç olduğu için işin bu safhasında Latin 
alfabesi tatbik edildi. Sonra bu alfabelerin aleyhine ve Rus alfa-
besinin lehine propaganda yaptırıldı. Rus alfabesi yerleştirildikten 
sonra asıl Ruslaştırma safhasına geçildi.(…) Ermenilerden ve 
Gürcülerden başka bütün halklara Rus alfabesi 1940 tarihinde 
zorla kabul ettirildi.”

Bu konuyu milletlerarası bir konu haline getirmek isteyen 
Rusya Komünist Partisi, 1962 senesinin 22-24 Kasım ayında Kuzey 
Türkistan’ın Alma-Ata şehrinde bir toplantı düzenler. Bu toplantı-
nın bildirileri 1964 yılında “Sovyet Birliğine dahil kavimlerin edebi 
dillerinin gelişmesi “ adı altın bir kitap yayınlanır. Yayınlana kitap 
beş bölümden oluşmuş. Bu eserden Azerbaycan, Özbek,  Tacik, 
Kırgız,  Kazak,  Türkmen, Tatar, Çuvaş ve Başkurt ilim akademile-
rinden, ayrıca Yakut, Altay, Tuva, Hakas, Kumuk, Balkar gibi sayıca 
küçük Türk muhtar vilayet- lerinden ilim adamları katılmışlar.

Büyük Türk tarihçisi Zeki Velidi Toğan, bu eserin Türkçeye çe-
virilip yayınlandığını haber verirken Ruslaştırmanın nasıl “iki 
dili” insan yetiştirmek ve aile dillerini (ana dilini) unutturmaya 
çalıştıklarını açıklar. Bunu üniversiteler, ilim akademileri ve özel 
olarak yetiştirilmiş ilim adamları eli ile yaptırıldığını anlatır.
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