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BURSA TÜRK OCAĞI 
GENÇLİK KOLLARININ  MİSAFİRİ OLDULAR

Kırgızistan’lı gençlere bu gezide 
ev sahipliği yapan Türk Ocak-
ları Bursa Şubesi gençlik kolla-
rı öğrencileri ; İstanbul Kapıda 

başlattıkları gezide 1. Murat Hamamı, 
Süleyman Paşa Medresesi, Ayasofya 
Camii, İznik Gölü ve en son Anadolu 
Selçukluları’nın  İznik’i fethinde görev 
alan ve şehit düşen Kırgız Türkleri ’nin 
anısına Orhan Gazi tarafından yaptırı-
lan Kırgızlar Türbesi’ni ziyaret etti. 

Gezi sonrası Türk Ocakları Bursa 
şubesini de ziyaret eden gençler Yö-
netim Kurulu Üyesi Hamit SARAÇ ve 
ocak üyeleri ile Turan sohbeti yaptılar. 
Saraç; Gençlere Türk Ocakları’nın ma-
zisi hakkında bilgilendirmeler yaparak 
gençlere Türk Ocakları’nın sönmemesi 
gerektiğini bunun için de Türk’üm diyen 
gençlerin milli hedefl erinin doğrultu-
sunda çalışması gerektiğini belirtti. Ay-
ran ve çiğ köfte ikramlarının ardından 
İsmail Gaspıralı, Prof. Dr. Halil İnalcık 
ve Kurşunlanmış Çocukluk adlı kitap-
lardan oluşan birer çanta hediye edildi. 
Ardından gençler İstanbul’a gitmek 
üzere Ocaktan uğurlandılar. 

Kırgızistan Manas Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi öğrencileri bir aylık 
stajlarının son gününü İznik gezisiyle 
sonlandırdı.

KLİŞE SÖZ VE UYAN DA 
BALIĞA GİDELİM

Bilindiği gibi çok değerli (!) müttefi kle-
rimizin yıllardır yaptıkları gibi Türkiye’nin 
menfaat ve isteklerini hiç dikkate almak-
sızın, kendi amaçları doğrultusunda Suri-
ye’de yapmakta oldukları siyasi ve askeri 
hareketler sonunda bardağı taşırdı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusunun! 
Cerablus-Mare hattında yapmakta olduğu 
operasyona destek verdi. O bölgeyi tutan 
ve yine çok değerli müttefi klerimize(!) göre 
tüm dünyayı tehdit edecek kadar önemli 
güce sahip olan İŞİD kuvvetleri de, doğru 
dürüst bir çatışmaya bile girmeden güneye 
doğru çekilmeye başladılar.

Başlangıçta ister Atlantik ötesinde is-
ter ülkemizin kuzeyinde, doğusunda veya 
batısında yaşayan çok değerli müttefik-
lerimiz(!) ordumuzun altı üstü 16 tank, 
bir o kadar zırhlı personel taşıyıcı ve 250 
civarında askerle, 1500-2000 civarında Su-
riyeliyi destekleyerek girişilen bu temizlik 
harekatını yüksek sesle desteklemeseler 
de en azından yermediler. Ta ki sınırımızın 
30 kilometre kadar güneyindeki Fırat nehri 
dalına ulaşana kadar. Bizden önce Amerika 
Birleşik Devletleri ve sonra da Rusya Fede-
rasyonundan onlara göre Suriye’ye girmiş 
olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin İŞİD ile mü-
cadele eden başta PYD/YPG olmak üzere 
diğer muhalif unsurlara saldırmaması (!) 
gerektiği uyarıları gelmeye başladı. Türki-
ye’nin ancak kendi sınırının güneyindeki 
sadece 10-15 kilometrelik derinliğe kadar 
hareketinin destekleneceği söylendi. Ne-
den mi, çok basit, şu anda ulaşılan alanın 
11 kilometre güneyinde ABD’nin göz bebe-
ği PYD/YPG işgali altında olan Arap ilçesi 
Membiç ve onun batısında ise hemen he-
men aynı derinlikteki El Bab var. El Bab da 
çok önemli çünkü Halep’e çok yakın ve Esat 
yönetimi dolayısıyla Rusya Federasyonu 
için vaz geçilemez nitelikte,  ayrıca Rak-
ka’ya giden yolun üzerinde bu yüzden de 
ABD için de vazgeçilmez. 

Türkler bu iki yeri ele geçirirlerse ne olur. 
Maksat İŞİD ile mücadele ise çok iyi olur, 

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr
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ama her iki büyük (!) gücün kendi planları söz 
konusu ise kötü olur. 

Amaçlar meselesini tartışmak bu yazı için 
çok fazla ayrıntı ama bu gelişmelerin bazıları-
nın konuşmalarına yansımaları ilginç.

Sayın Prof. Dr. Burhan Kuzu yukarıda kısaca 
söz ettiğim konularda televizyonda yapılan 
bir tartışma programında, çok değerli müt-
tefiklerimizin (!) neden böyle davrandıkları 
konusundaki bir soruya “klişe bir söz olacak 
ama Türk’ün Türk’ten başka dostu yok” dedi. 

Kendisi ve onun şahsında yıllarca bu sözü 
söyleyenleri ciddiye almayan, kendilerine göre 
böyle olmadığını ispat etmek istercesine tu-
tarsız örnekler veren, benzer zihniyete sahip 
her kese “uyan da balığa gidelim” demek is-
tiyorum.

Evet, Türk’ün Türk’ten başka dostu yok. 
Bunu ne zaman öğreneceğiz. Zaten Türk’ün 
Türk’ten başka dostu olması da gerekmiyor. 
Uluslararası ilişkilerde romantik duyguların 

anlamı olmadığı ne zaman kafamıza dank ede-
cek. Winston Curchill’in çok bilinen bir sözünü 
aktaralım “uluslararası ilişkilerde dostluklar 
yoktur, çıkarlar vardır”. Yalan mı, tarihimizde 
bu gerçeği defalarca yaşamadık mı, o halde bu 
cümleye hep birlikte ne zaman inanacağız. İna-
nırsak ne olur, ne değişir demeyin. Gerçekten 
çıkarlarımızı sadece kendimizin korumamız 
gerektiğine ve ancak kendimizin koruyabile-
ceğine hep birlikte inanırsak, gereğini yerine 
getirmek için hazırlıklarımızı ona göre yaparız. 
Mesela bizi koruması için Avrupalıların Patriot 
Füzesi göndermelerine muhtaç olmaz, gön-
derme sebepleri yerinde dururken geri çektik-
lerinde şaşırmaz, öyle veya böyle bu füzelerin 
benzerlerini kendimiz üretmeyi amaçlarız.

Peki, sadece bizim için değil tüm milletler 
için geçerli olan bu söz nasıl oluyor da temel 
düşünce olamıyor. Mark Twain’in bir sözünü 
hatırlayalım. “İnsanlar bilmediklerinden hata 
yapmazlar, doğru bildikleri yanlışlara göre ha-
reket ettiklerinden hata yaparlar”. Yeterince 
açık mı? ABD Başkan yardımcısı geçen gün 
Türkiye ziyaretinde “Türk halkının en iyi dostu 
ABD’dir” dedi, inanalım mı? Yalan olduğu açık 
olan bu cümleye inanmış görünüp gülelim mi? 

Nedense birden Ruslarla dost olduğumuza 
inanalım mı? Yolsa menfaatlerimiz onlarınki 
ile uyuştuğunda söylenen dostluk kelimeleri-
nin çıkarlar uyuşmadığında, kısa geçmişte de 
yaşadığımız gibi aşağılayıcı veya tehdit edici 
cümlelere dönüştüğüne tekrar şahit olup şa-
şıralım mı?  

İçten veya dıştan gelen Türklerin Suriye’yi 
işgale kalktığı, bataklığa saplanacağı, çok za-
rar göreceği, yenileceği vb. cümlelere gelince. 
Suriye’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ait güç 16 Tank ve Zırhlı Taşıyıcı yani bir tank 
bölüğü. Türkiye’nin 3000’in üzerinde tankı var. 
250 kadar da askerimiz sınır ötesinde, TSK’nın 
insan gücünü hepiniz biliyorsunuz. Burada bir 
ara internette dolaşan bir espri aklıma geldi. 
“Biz bir futbol maçına 50.000, bir siyasi mitin-
ge 1.000.000 kişi giden adamlarız, siz kiminle 
raks ettiğinizin farkında mısınız?”. 

Türkler bir yere girerse ve bu gerçekten Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin topyekun bir girişimi ise 
onların ardındaki Türk Milletinin seferberlikte 
kaç asker çıkaracağını siz düşünün de, çevre-
mizde yaşayıp bizi hafi fe alanların saçmalıkları 
canınızı sıkmasın.  

KLİŞE SÖZ VE UYAN DA BALIĞA GİDELİM
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, 
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği 
ile düzenlenen Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi 
Şölenleri dizisinin üçüncüsünde Türk’ün 
mazisindeki büyük halk şairlerinden Mu-
hammet Hüseyin Şehriyar’ın çalışılması 
uygun görülmüştür. 

Bilgi şölenleri ile ilgili tüm bilgilere 
www.birbuyukturk.org internet adresin-
den ulaşılabileceği gibi önceki bilgi şölen-
lerinde olduğu gibi bu yıl da sunulacak bil-
diriler bir kitapta toplanıp yayınlanacaktır.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete 
Cengiz Kültür Merkezi’nde 7-8 Kasım 
2016 tarihlerinde düzenlenecek olan Bilgi 
Şölenimize katılan katılımcıların tüm ula-
şım ve konaklama masrafl arı Bilgi Şöleni 
bütçesinden karşılanacaktır.

Sizlerin de düzenleyeceğimiz bilgi şö-
lenine katılımınız ve hazırlanacak kitabı 
desteklemeniz bizi mutlu edecektir.

En kısa sürede müspet cevabınızı ve 
Bilgi Şöleninin Web sitesine koyulmak 
üzere kısa öz geçmişiniz ile bir fotoğra-
fınızı göndermenizi bekler saygılarımı 
sunarım.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ 
ŞÖLENİNE DAVET “ E s k i  T ü r k 

Şiiri” dediğimiz,  
Prof. Dr. Reşit 
Rahmeti Arat’ın 
hazırladığı Uy-
gurlar dönemine 
ait şiirlerdir. (1) 
Bu eserdeki şi-
irleri inceleyerek 
“Özdeyiş-Atasö-
zü” özelliğindeki 

sözleri belirlemeye çalıştık. Uygurlar dönemine 
ait olan bu şiirler, Uygurların kabul edip yaşa-
dıkları Mani ve Budha dinlerinin öğretilerini, 
kurallarını, özelliklerini anlatan şiirleridir.(1)

Burada büyük Türk dilcisi Reşit Rahmeti 
Arat’ın hayatı hakkında kısa bir bilgi vermenin 
yararlı olacağını düşünüyoruz.

Reşit Rahmeti  Arat 15 Mayıs 1900 tarihinde 
Tataristan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ka-
zan’ın  eski Ücüm kentinde dünyaya gelmiştir. 
Köklü ve kültürlü bir aileye mensuptur. İlk ve 
orta öğreniminden sonra liseye devam ederken 
1918 askere alınmış. Önce bir askeri okulda kur-
sa tabi tutulmuş, ondan sonra cepheye gön-
derilmiş. Savaşta yararlanınca Mançurya’daki 
Harbin kentine gelmiş ve orada 1921 yılında lise 
öğrenimini tamamlamıştır. 

Rahmeti Arat, lise yıllarında gençlik örgütleri 
ile ilgilenmiş, arkadaşları ile birlikte dergiler ve  
gazeteler çıkarmış, kendi el yazısı ile yayımladığı 
bu dergilerde şiirlerini ve hikâyelerini yayınlamış. 

1922 tarihinde yüksek öğrenim için Alman-
ya’ya gitmiş ve Berlin Üniversitesi’nde Felsefe 
Fakültesi’ne kayıt olmuş. Burada türkoloji, 
edebiyat tarihi, psikoloji ve felsefe derslerine 

devam etmiş ve 1927’de yaptığı Karşılaştırmalı 
Türk Dili araştırması ile doktor, 1931’de doçent 
olmuştur. 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın çağrısı üzerine Türkiye’ye gelmiş ve İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Türk 
Dili ve Edebiyatı kürsüsüne profesör olarak 
atanmıştır.  

Türklüğe; Türk kültürüne, Türk edebiyatına, 
Türk diline ölümsüz eserler kazandıran Reşit 
Rahmeti Arat, yüzlerce öğrenci ve onlarca Türk 
dili bilim adamı yetiştirmiştir. Ne yazık ki en 
verimli yaşında 29 Kasım 1964 günü hayata 
veda etmiştir.(2)

Prof. Dr. R. R. Arat, hazırlamış olduğu eserin 
önsözünde Türk milletinin “fi kri hayatı”;kül-
türü, sanatı, musikisi, edebiyatı şiiri hakkında 
çok geniş açıklamalarda bulunmuştur. Bu açık-
lamaların bazı bölümlerini  önemine binaen 
buraya aktarmak istiyorum.

“Türk milletinin fi kir hayatı ile olduğu ka-
dar, onun san’atı ve musiki duygusu ile de ya-
kından ilgili bulunan türk şiiri başlangıcından 
bugüne kadar, şüphesiz, bir  çok merhaleleri 
geçirmiştir. Bu inkişafta türk muhitinin kendi 
içindeki oluşlar yanında, onun temasta bu-
lunduğu diğer kültür  muhitlerinin de hissesi 
bulunması tabiidir. Beşeriyetin vücuda getir-
miş olduğu müşterek medeniyetin şu veya bu 
bölümüne  her millet,az veya çok mikdarda, 
kendi ibdâ ve icad kudretinden de bir şeyler 
eklemiş bulunduğu gibi,başkalarının vücûda 
getirdiği kıymetlerden de istifade etmiştir.(…)
Bugün beşeriyetin elde etmiş olduğu maddi 
ve manevi varlıklar tek başına hiçbir millete 
mal edilemediği gibi, bu müşterek kıymetle-
re kendisinden hiçbir şey eklememiş olan bir 
millet de tasavvur edilemez. Şimdiye kadar 

1) Reşit Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından   Ankara 1965.
2) Reşit Rahmeti Arat İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1966 .s. IX-XXX.
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bir çok kültür merhaleleri geçirmiş olan türk milletinin de,şark ve garp 
sâhaları arasında bütün tarih seyri boyunca büyük bir faâliyet göstermek 
suretiyle, bu müşterek medeniyetin gelişmesinde yaratıcı ve ulaştırıcı 
olarak, mühim bir rol oynamış olduğunda hiç şüphe yoktur.

“Mânevi varlıklar içinde, milletlerin en asîl hazinelerini içine alan ve 
mâlzemesinin âidiyetinde hiç bir tereddüde yer bulunmayan faâliyet 
sâhalarından birini edebiyat teşkil eder. Bunun, dilden başka, duygu 
ve âhenk dalgaları ile de bağlı olanı şiirdir. Türk şiirinin inkişafı ile 
ilgilenenler bunu, kesiksiz bir şekilde, XI. asırda kaleme alınmış olan 
Kutadgu Bilig ile aynı asırda tesbit edilen Mahmud Kâşgarî’deki şiir 
nümûnelerine kadar tâkip edebilirler. Pek az istisna ile türklerin bugün 
de içinde bulundukları islâm kültürü çerçevesi dahilinde yazılmış olan 
bu manzum eserlere, tarih bakımından biraz daha eski olan ve islâm 
muhiti dışında, Mani ve Buddha muhitlerinde kaleme alınan eserler 
ilâve edilebilir.”

“Türk şiirinin inkişâfında bir merhaleyi aydınlatmak ve bu devir 
hakkında bir fi kir edinmek bakımından faydalı olacağı düşüncesi ile, 
burada şimdiye kadar geniş türk muhitince mechul kalan türk şiirinin en 
eski nümûneleri bir araya getirilmiştir. VIII-XIII.asırlar arasında yazılan 
veya tesbit edilen ve esas itibâri ile Mani ve Buddha kültür muhitlerini 
temsil eden bu parçalara bulundukları yerler kadar,şekil bakımından da 

benzerlikler gösteren, birkaç islâmî eser de eklenmiştir.Bunlardan baş-
ka, manzum olmamakla berâber, nazma yaklaşan bir üslûp kullanılmış 
olmasından dolayı üzerinde durulmağa değer bir mensur eser ile aynı 
mahiyette birkaç ata-sözü de ilave edilmiştir.

(…) Türk nazmının şimdiye kadar bilinen kısmı için olsa bile, en 
eskisinden en yenisine kadar,bunun ne gibi almış olduğu ve bunlarla 
karşılaşıldığı vakit, nelerin göz önünde bulundurulması lâzım geldiği, 
esas kısımlarda dahi cevapsız kalan sorular halinde durmaktadır. Bir 
tarafta islâm muhiti içinde gelişmiş, fi kir bakımından olduğu kadar, dış 
şekil bakımından d bir arap ve fars te’siri altında kalmış bulunan bir türk 
edebiyatı vardır;(…) Diğer taraftan eskiden beri devam etmekle  berâber 
temas noktalarının kuvvetli tazyiki dolayısı ile, ayrı devir ve muhitlerin 
yazılı edebiyatı edebiyatının te’siri altında bulunan bir halk edebiyatı 
vardır. Muhtelif türk kavimlerinin halk edebiyatında devir-devir tercih 
edilen bir çok şekiller mevcuttur; fakat bunlar türk şiirinin merhalelerini 
aydınlatmak hususunda yardımcı olabilecek şekilde, tesbit ve mukayese 
yollu işlenmiş durumda değildir.”(age.IX-XI)

İşte biz bu şiirlerin önemine binaen bu çalışmayı yapmaya çalıştık. 
Buraya aldığımız cümleler yazarın Tercümesi olup biz yaptığımız ilave-
leri parantez içine aldık. Şiir, mısra ve sayfa numaraları  bu esere aittir.

ON TÜRLÜ İYİLİĞİN MEDHİ
ÖZDEYİŞ ÖZELLİĞİ TAŞIYAN İFADELER

“Daima gönül bilgisinin yardımcılığı ile,
Durmadan geçer-gider, hayata bağlı töreler
Meydana çıkmak ve kaybolmak kanûna tabidir
Ve onlara devamsız denir.
…
Bir ülkede dünyanın parlak meş’alesi
Bilinmesi gereken şekilde her töreye nüfuz ettiği anda
Bütün diğer ülkelerin her birinde de
Aynı tarzda onun burkan olmuş şekli görünür;”
…
“Gafl etten uyanmışların hukümdarı, ustaca kurtulmuş,
Kurtulup, en üstün yolda yerleşip durarak,
…
Benzeri olmayan üstün törelere sahip bulunarak,
…
Tamamiyle gerçek, temiz, pâk üç töre çarkını
Kendisinin emsâlsiz tolun hikmeti ile
Camâat arasında kolayca iyilik için çevirir.”
   (s.75/(5),(6),(7))

OTUZ BEŞ BURKANA SAYGI
“ Burkana hurmet! Töreye hurmet! Cemâte hurmet!
“kötü, şeytan düşmanını mağlup edip,
 vurup-ezen diye adı yayılmış olan
 insanları, tanrıların tek hocası, 
ateşli ve alevli önünde hurmetle eğilirim.”
“iyilikle gitmiş olanın önünde hurmetle eğilirim.”
    (s.85/20,30)
     
“kuvvetli ejderler hâkimi hukümdar adlı,
 gür sesli önünde hurmetle eğilirim.”
…
“altı yolda dönüp- dolaşan,
zavallı ve ümitsiz canlıları
 acı eziyetten kurtarmak için,
 onlardan daha fazla zahmete katlanan,
 kahraman yiğit önünde hurmetle eğilirim.”
”her vakit, durmadan gayret etmekten
sevinç duyanın önünde hurmetle eğilirim.”
…
“her yerde şöhret bulanın önünde hurmetle eğilirim.”
                   (s.87/35,40,45,50,55,60)

“mübarek cevherin kısmet ve saâdeti 
i d i  i g e’nin önünde hurmetle eğilirim.”
…
“bilgin yol gösterici önünde hurmetle eğilirim.”
…
“temizlikle gelmiş olanın önünde hurmetle eğilirim.”
…
Âb-ı hayat gibi, tatlı kanun suyunu akıtıp,
Râma sevincini artıran,
“ranta-candra cevheri ay tanrı 
Rasmiprabhâsa önünde hurmetle eğilirim.”
   (s.89/70,75,86,90)
“kendi kökü temiz olanın önünde hurmetle eğilirim.”
… 
“lutufkâr babamın önünde hurmetle eğilirim.”
…
“adı yükselmiş Brahmadatta adlı
 saygı değerin önünde hurmetle eğilirim.”
    (91/110,115,135)
“susamalarını kandırıp sevindiricisi,
tatlı, güzel, doğru ve dürüst töreli
su tanrısı önünde hurmetle eğilirim.”
…
“gidilecek orta yolu şaşırmışların rehberi,
sevkedicisi Bhadra-Şri adlı
hocam, sizin önünüzde hurmetle eğilirim.”
…
“nâm salmış, şöhret bulmuşun önünde hurmetle eğilirim.”
-“Demir, tunç, gümüş ve altın çarkı
Çeviren hukümdarlar (başı)(…)
depretilmez, güçlü, kuvvetli,
eşsiz, ölçüsüz iyi, seçkin
tanrım, sizin önünüzde hurmetle eğilirim.”
   (s.93/140,150,155,160,165)
    
“Uyulacak olan iyi törelerde
”kalıp ve şekil verme ışığını gönderip,
“yanılmak kökünün karanlıklarını
bir daha ortaya çıkmayacak şekilde söndüren,
parlak, aydın, mesûd ve tâlihli 
aydınlatıcı önünde hurmetle eğilirim.”
…
“…Asoka-Sri
burkan saâdeti önünde hurmetle eğilirim.”
…
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SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELE ve MANKURTLAR
Av. Nadir ÜLKER

Bursa Türk Ocağı Gazetesi-
nin Ocak 2014, 71 sayısın-
da; ‘’Yargıda Ne Yapılmak 

İsteniyor’’, başlıklı yazımda;
 ‘’Mevcut Kurulun (Hakimler 

Savcılar Yüksek Kurulu) yap-
tığı atamalarla oluşturulan ve 
özellikle Balyoz, Ergenekon, 
28 Şubat, KCK davaları gibi 
davalarda görev alan Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı ve üyele-
rinin ve iddianameleri hazırla-
yan Cumhuriyet Savcılarının, 
bir kumpasın içinde oldukları, 
en azından alet oldukları iddia 
edildiğine göre, bu kişiler hakkında niçin iş-
lem yapılmamaktadır?’’ Demiş ve yazıyı şöyle 
bitirmiştim;

 ‘’Sinsi eller, milletin gözbebeği orduya inan-
cı sarstığı gibi, adalete olan inancı da sarsmak 
istiyorsa, bu enkazın altından kimse sağ çı-
kamaz. Bu sebeple herkes ama herkes aklını 
başına toplamalıdır.’’

 O yazıyı yazdığımız tarihte de, sinsi elle-
rin kimler olduğu biliniyordu. Şimdi, en yetkili 
ağızlarca itiraf edildiği üzere, sinsi düşmanlar 
o zaman korunup kollanıyordu.

 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasından son-
ra, milletin Çanakkale ruhunu, Kuvayı Milliyeyi 
canlandırır tavırlarıyla, bela defedildikten son-
ra, yapılmak istenilenler hakkında da, milletin 
söyleyecekleri olmalıdır.

 Askeri Liselerin ve Harp Okullarının kapatıl-
mak istenmesi, çok kısa süre de de kapatılmış 
olması, bize göre aceleye getirilmiş bir karardır. 
Bu millet bundan önce de, okul kapatılmaları-
nın çok şahidi olmuştur.

 Köy Enstitüleri, komünizm propagandası 
yapılıyor diye kapatıldı. İyi mi oldu? Propagan-
da yapanlar cezalandırılamaz mıydı?

 Müsbet bilimler dalında, kimya Nobel ödü-
lünü alan Aziz Sancar’ın şu beyanı çok önem-
lidir.

 “Maalesef biz memleket olarak, her şeyimi-
zi tenkitten hoşlanıyoruz. O dönem okullarımız 
harikaydı. (1960’lı yılları anlatıyor.) Olağanüstü 
öğretmenlerim vardı ilkokulda. Oradaki ilkokul 
eğitimini, burada Amerika’daki en iyi okullarda 
verirler mi, vermezler mi bilmiyorum?  O kadar 
iyiydi. Öğretmenlerin çoğu Köy Ensitütüleri 
mezunuydu. Çok idealist insanlardı.’’

 Aradan zaman geçti. 12 Eylül öncesi üni-
versite öğrencileri arasındaki sağ-sol çatış-
malarında öğretmen okullarından en seçkin 
öğrenciler olarak Yüksek Öğretmen Okullarına 
gelecek fen edebiyat fakültelerinde okuyan 
bu gençler, sağ-sol kavgasında genellikle, sağ 
kesimde yer almışlardır. Bundan rahatsız olan, 
hükümet, kendine göre çareyi bu okulları ka-

patmakta bulmuştur. Böylece, 
kaynağı kuruttuğunu zannet-
miştir. Okul kapatmak, bize 
göre çözüm değildir. Olamaz da, 
önemli olan mankurtlaşmanın 
önüne geçebilmektir.

Mankurt, dünya edebiyat ve 
siyasetine, büyük Kırgız yazarı 
Cengiz Aytmatov’un yerleştirdi-
ği bir kavramdır. Burada, kısaca 
bu kavramı anlatmak elzemdir. 
Orta Asya Türk toplumunun 
komşularından Juan-Juanlar çok 
acımasızdırlar. Komşu topluluk-
larının, özellikle de beylerinin ve 

ileri gelenlerinin çocuklarını kaçırarak, yeni 
kestikleri develerin boyunlarından çıkardıkları 
derileri takke haline getirip, bu kölelerin kafa-
larına geçirmekte ve saçları uzamaya başlayın-
ca, takkenin ipini sıkarak kılların beyine doğru 
inmesine sebep olmaktadırlar. Kendi istedik-
lerini yapma sözü aldıklarında, ipi gevşeterek 
zavallı çocuğun ya da gencin tamamen kendi 
emirlerine uyan birisi olmasını sağlamakta-
dırlar. Mankurt, yani şuursuz köle, efendisini 
memnun edebilmek için her dediğini yapmakta 
, Gün Olur Asra Bedel romanında anlatıldığı 
gibi, kendi öz anasını dahi öldürebilmektedir. 
Cengiz Aytmatov Türklerin ve diğer milletlerin 
gençlerinin Rus ve Çin komünist idarelerince, 
nasıl mankurtlaştırıldığı, devletine ve milletine 
karşı nasıl hain yetiştirildiğini anlatmıştır.

 Günümüz FETÖ terör örgütünün elebaşı-
sı da, yurtlarda, dersanelerde, ışık evlerinde 
kalan fakir fukara çocuklaranı mankurtlaştır-
mıştır. Hem de o kadar mankurtlaştırmıştır 
ki, paşa olan bu mankurtlar kendi milletini 
bombalamaktan çekinmemişlerdir.

 Sivrisineklerle mücadelede, bataklığı kurut-
mak mutlaka en etkili yoldur. Lakin ne aske-
ri, ne de sivil öğrenciler sivrisinek değildir. Bu 
sebeple de, bataklığı kurutur gibi okullarını 
kapatmak bizce etkili bir çözüm olamaz.

 Önemli olan, muhakeme edebilen, rasyonal 
düşüncelere açık, kişileri putlaştırmayacak, 
mankurt olmayacak nesiller yetiştirebilmek-
tir. Bütün millet olarak; paşaların, albayların, 
yarbayların, profesörlerin, hakim ve savcıların 
kendilerini, nasıl ve niçin bu kadar kanunsuz 
emre amade hale getirdiklerini düşünmeliyiz.

 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden son-
ra, televizyonlarda ve basında, başta Nurettin 
Veren, Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan gibi 
isimler Fethullah Gülen’le ilgili olarak kendi 
eserlerinden de örnekler vererek, pek çok hu-
suslarda açıklamalar yapmaktadırlar. Bunların 
Hanefi  Avcı’nın ve diğer pek çok yazarın eser-
lerinden anlaşıldığı kadarıyla okullara, remi 
kurumlara, askeriyeye, adliyeye nasıl ve ne 
sebeple sızıldığı ortadadır. Üstelik bu eserle-

rin bir kısmı yıllar önce yazımışken, istihbarat 
birimlerinin ve devlet, hükümet yetkililerinin 
tedbir almayarak, okulları kapatmaları ne dere-
ce doğrudur. Okulların kapatıması bir mücade-
le metodu ise, adliyelerde kapatılacak mıdır?

 Kapatılan okullardan, dersanelerden yeti-
şen bir kısım çğrenciler, sadece TÜBİTAK’tan 
ödül almakla kalmamış, dünya ilim olimpi-
yatlarında da dereceler kazanmışlardır. Fen 
bilimlerinde, bu kadar üstünlük sağlayan bu 
öğrencilerin arkadaşlarının da, bu oyuna alet 
olmuş olmaları da ayrıca düşündürücüdür. Asıl 
çözülmesi gereken konu nasıl eğitim verilmesi 
gerektiğidir. Bu olayda da görüldüğü gibi, çok 
zeki olmak yeterli değildir. Verilecek eğitimin 
doğru olması önemlidir. 

 Bize göre, devlet acilen bir eğitim programı 
belirlemeli, ve milli olan bu program, şu veya 
bu sebeple ikide bir değiştirilmemelidir.

 İslamiyet okullarda şuna buna göre değil, 
Kur’an-ı Kerim esas alınarak öğretilmelidir. Bu 
gerçekleştirilirse :

 -Ilımlı İslamiyet denilen bir kavramın, 
baştan çürük olduğu, zira ılımlının mutlaka 
karşıtının da olması gerektiği , ılımlının karşı-
lığı sertlik olduğuna göre, islamiyetin özünde 
sertlik ve zorlamanın olmadığı yeni nesillere 
kavratılacaktır.

 -Dinler arası dialog denilen kavramın, aslın-
da bir hezeyan olduğu, mukaddes kitabımızın 
tek bir harfi nin bile değiştirilmeden günümü-
ze geldiği bilindiğine göre, islamiyetin diğer 
dinlerden alacak hiçbir kavrama ihtiyacının 
olamayacağı, bunu düşünmenin dine ve Al-
lah’a acizlik isnat etmek, dolayısıyla da küfür 
olduğu bilinecektir.

-Özellikle de, kul hakkı yemenin en büyük 
günah olduğu, kul hakkı yiyenlerin yedikleri 
hakların önemine göre, namaz ehli, hacı, ze-
katını verenler olmasına rağmen dinen müfl is 
sayılabilecekleri de anlaşılacaktır.

 Kul hakkı, paradan, maldan ibaret değildir. 
Çakışarak bir imtihana girenin elde edebileceği 
hakkı, soruları ya da cevapları çalarak, kendi 
taraftarlarına vermek de kul hakkıdır. Bana 
göre de, hakların en büyüklerindendir. Zira, 
kişi bu hakkı elinden alındığında, bütün bir 
ailesi ve yapacağı işin önemine göre ülkesi et-
kilenmektedir.

 Bütün bu sebeplerle, okulların kapatılması 
kararı, işin kolayına kaçmaktır. 

 Bir musibet , bin nasihattan hayırlıdır deni-
lerek, insan yetiştirilmesini devlet üstlenmeli, 
kimsenin eline bırakmamalıdır.


