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EN ÖNEMLİ, EN VAZGEÇİLMEZ 
OLAN VE DURUMUMUZ

Geçen ayki yazımda Kıbrıs meselesine eğil-
meye başlamış ve bu konuyu işlemeye devam 
edeceğimi vaat etmiştim. Ancak bir milletin 
hayatı ve geleceği açısından tartışmasız en 
önemli ve en vazgeçilmez mesele olan ‘eğitim’ 
konusunda öyle şeyler oldu ki ara vermeye 
ve eğitim konusunda şu andaki durumumu-
zun ne olduğunu kısaca tespit etmeye karar 
verdim.

Bilindiği gibi OECD’nin Uluslararası Öğren-
ci Performansı Değerlendirme (PISA) raporu 
05.12.2016’da yayınlandı ve Türkiye’nin kıyas-
lamalarda yine alt sıralarda kaldığı gibi süreç 
içinde elle tutulur bir ilerleme de kaydetme-
diği net olarak ortaya çıktı.

İlk tabloda bu testin sonuçlarına göre Tür-
kiye’nin çeşitli sayıda ülke arasında hangi ko-
numda olduğu görülüyor. Ne yazık ki 2003’ten 
2015’e kadar uzanan süre içinde 3 yılda bir 
tekrarlanan testlerde Türkiye’den katılan öğ-
rencilerin başarı sıralaması, katılan ülkeler 
arasında ortanın altında ve en kötüye yakın 
olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin başarı 

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DE

PROF.DR. SELÇUK KIRLI’DAN
ORTAKÖY SALDIRISI YORUMU

02 Ocak 2017 Pazartesi günü Olay TV de 
Mustafa Özdal’ ın konuşmacı konu-
ğu Türk Ocakları Derneği Bursa Şube 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI idi.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de Türk ve 

Türkiye düşmanlarınca ger-
çekleştirilen katliam üzerine 
yapımcı Sayın Mustafa Öz-
dal’ın sorularını cevaplandı-
ran KIRLI;

“Türkiye’miz önemli bir 
Coğrafyada Türklerin vatan 
toprağı yaptığı büyük bir 
devlettir. Elbette ki büyük 
devletimizin bu coğrafyada 
stratejik durumu Türk düş-
manlarınca dikkatle izlen-
mekte ve kendi menfaatleri 
doğrultusunda adımlar at-
mak istemektedirler. Bunun 
içinde Türk halkını terör-
le korkutarak amaçlarına 
ulaşmak yolunda psikolojik 
olarak milletimizi doğru dü-
şünme refl ekslerinden uzak-
laştırmak istemektedirler.

Özellikle de Din faktörüyle 
Cihat yaptıklarının imajının yaygın olduğu bir 
düşüncenin tamamen yanlış olduğunu söyle-
mek isterim, İslam dinimizde böyle bir cihat 
tanımının olmadığını, bunun BAKARA suresi  
okunursa görüleceğini belirtti.

Teröristin Türk olması veya başka bir ırktan olmasının önemli olmadığını, önemli olan 
teröristin arkasında hangi Türk düşmanlarının bulunduğudur. Bu konuda bütün düşünen 
insanlarımızı doğru düşünmeye davet ediyorum diyerek.” Türk halkını aydınlatmaya çalıştı.

ORTAÖĞRETİM ve ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Türk Ocakları Derneği, bir grup va-
tansever aydın tarafından 1912 
yılında kurulmuş, bir yıl sonra da 
(1913) Türk Ocakları Bursa Şube-

si açılmıştır. Cumhuriyet’imizin kuruluş 
yıllarında Atatürk’ün de çok yakın deste-
ğini gören Türk Ocakları zaman içerisin-
de gençlerimizin “kültür ve sanat oca-
ğı”  haline gelmiştir. Bu sorumlulukla da 
Türk kültürüne, Türk sanatına ve Türk 
milletinin değerler sistemine sahip çık-

mayı görev bilmiştir. Bu kültürü, bu sanatı 
ve bize has değerler sitemini elbette genç-
lerimiz geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle, 
öz kültürünü, ülkesini ve milletini seven, 
Türk Devletinin geleceği için umutları ve 
hayalleri olan gençlerimizin önünü açmak 
ve onları desteklemek Türk Ocaklarının 
öncelikli görevidir. İşte bu görev kapsa-
mında olmak üzere Türk Ocakları Bursa 
Şubesi her yıl farklı konularda kompozis-
yon yarışmaları düzenlemektedir.  

YARIŞMANIN AMACI
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seviyesi ‘Matematikte’ Birleşik Arap Emirlikleri, 
Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Toba-
go, Tayland ve Arnavutluk’tan gelen öğrencilerle 
benzer seviyede olmuştur. 

‘Okuma’ konusunda testlerde gösterilen per-
formans 41 OECD ülkesi arasında son sırada olup 
Meksika ile eş düzeydedir. 

Bilim (Fen) konusunda ise durum çok kötüdür. 
Örneğin OECD ülkelerinde öğretim gören öğrenci-
lerin %7,7’si bilim sorularında en yüksek sonuçları 
alırken Türkiye’den katılan öğrencilerde bu oran 
%0,3’dür.

Bu sonuçlar bizim eğitim sistemimizin ürünü 
olan öğrencilerimizin Fen, Matematik ve Okuduk-
larını anlama konularında rekabet etmek duru-
munda oldukları diğer ülkelerin öğrencilerinden 
çok geride olduklarının açık delilidir.

İkinci tablo da ise 2003-2015 sürecinde yapı-
lan 5 sınavda Türkiye’nin puanları kıyaslanmış-
tır. 2003 ile 2015’i kıyasladığımızda puanların 
Fen’de 434’ten 425’e, Matematikte 423’ten 
420’ye, Okuduğunu anlamada ise 441’den 428’e 
düştüğü açıkça görülmektedir. Bu sonuçlar da 
alındığı düşünülen tüm tedbirlere, bu süre içinde 
okullaşma oranındaki artış ve derslik sayısındaki 
yükselmelere rağmen eğitimin kalitesinde geliş-
me olmadığı gibi diğer ülkelerdeki gelişmelerle 
kıyaslandığında başarı düzeyinin gerilediğini or-
taya koymaktadır.

Peki sorun nerededir? Açıkçası Türk öğrencile-
rin zekâ seviyelerinde sorun olmadığına göre bu 
zekâ kapasitesinin işlenmesinde sorun olduğunu 

düşünmek gerekir. Zekâ kapasitesini işlenmesi 
bir eğitim sistemi sorunudur ve Türkiye’de böyle 
bir sorunun olduğunun sistemi oluşturan siyasi-
ler tarafından da bilindiği, eğitim sistemindeki 
değişikliklerin sürekli olarak gündemimizde ol-
masından bellidir. Sistem değişikliğine gitmek 
mantıklı gelebilir ancak bizdeki gibi sık değişik-
likler ve yapılan değişikliklerin denenip sonuçları 
görülmeden tekrar değiştirilmesi amaca hizmet 
etmez. Sık değişiklik yapılması zaten bu değişik-
liklerin yeterli değerlendirme ve hazırlıklar yapıl-
madan uygulamaya sokulduğu anlamına gelir ki 
bu yanlış bir yoldur. Sadece eğitimin temel direği 
olan öğretmenlerin uygulanan yeniliklere uyum 
göstermeleri bile belli bir zaman alacak ve yapılan 
değişiklik iyiye gidiş sağlayacaksa, bu da ancak 
belli bir tecrübe birikiminden sonra olabilecekken, 
kısa vadede sonuç alınmadığının düşünülüp yeni 
değişikliklere gidilmesi, ancak karmaşaya ve bek-
lenenin tam tersi başarısızlıklara yol açar.

Ayrıca sistem ne yönde değiştirilirse değiş-
tirilsin ve isterse dünyanın en olumlu ve yararlı 
sistemi kurulmuş olsun başarının anahtarının 
öğretmenler olduğunun unutulmaması gerekir. 
Türkiye’de öğretmen olmanın ne demek oldu-
ğu, öğretmenlerimizin gelir ve dolayısıyla hayat 
kalitelerinin ne durumda olduğu, öğrenci başına 
düşen öğretmen sayısı, yurdun çeşitli yörelerinde 
eğitimi bırakın yaşamak için bile şartların bazen 
uygun olmaması vb. nedenlerin hepsini bir yana 
bıraksak bile eğitimcilerimizin eğitiminin ne ka-
dar yeterli olduğu sorusu net olarak önümüzde 
kalır. 

Bu konudaki durumumuzu ortaya koyabilecek 
bir gösterge olarak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 
Testi (ÖABT) sonuçlarını gözden geçirdiğimizde 
göreceklerimizden bir kısmı şöyledir. 

Görüldüğü gibi bu sınavda %50 barajının sadece 6 
branşta aşılması söz konusudur ve uluslararası reka-
bet açısından çok önemli olan fen bilimleri konusun-
daki sonuçlar ise felakettir. Bu sınava giren öğretmen 
adaylarının sınava kendi branşlarından girdiği ve o 
konularda öğretmenlik yapacakları hatırlanırsa, öğ-
rencileri yetiştirecek öğretmenlerimizin eğitim ve 
bilgi kalitelerinin ne durumda olduğu daha iyi anlaşılır.

Bunların da ötesinde öğretmen adaylarının en 
başarısız oldukları sayısal konularda üniversite giriş 
sınavına katılan öğrencilerin de aynı şekilde başa-
rısız olmaları, çok temel olan konularda öğretmen, 
öğretim sistemi ve öğrencilerimizin durumunun 
sistemin herhangi bir aşamasında düzelmediğini 
açıkça göstermektedir.

Sonuç olarak söylemek istediğim şudur; Öğretim 
kalitemizi ya arttırırız ya da arttırırız, arttıramazsak 
geriye kalan konuların hiçbirini tartışmamızın bir 
anlamı yoktur.  Çünkü ister bugünü ister geleceği 
düşünün, bir şey yapabileceksek insanımızın kalitesi 
sayesinde ve bu kalitenin rekabet ettiğimiz mil-
letlerin insanlarının kalitesinin üzerinde olmasıyla 
yapabileceğiz. Ya da bunu yapabilenlerin zahmet 
etmek istemedikleri ve o kesitteki kalitemize uygun  
olarak bize lütfettikleri şeyleri yapmaya hatta daha 
da kötüsü onlara hizmet eden sektörlerde yer alarak 
mutlu! olmaya mahkûm kalacağız. 

Gelecek nesillerimiz için beklentimiz buysa me-
sele yok, değilse gayret vaktidir.

EN ÖNEMLİ, EN VAZGEÇİLMEZ OLAN VE DURUMUMUZ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

YARIŞMA KONUSU

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

 BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

ÖDÜLLER SEÇİCİLER  KURULU

YARIŞMA TAKVİMİ

“Kızılelma nerede? O, bir ülke 
mi, bir ülkü mü, bir milletin gele-
ceği mi, yoksa bir hedef mi?”

Bu konudaki düşünceler, bir kompozis-
yon anlayışı içerisinde masal, hikâye, de-
neme ya da makale türlerinden biri tercih 
edilerek düzenlenip gönderilecektir.  

Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılma-
mış ve yayımlanmamış olacaktır. Düzenle-
me, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır. Yazı, 
iki nüsha olarak (birinin arkasına yarışma-

cının okulu, adı ve soyadı, sınıfı, telefon 
numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim 
edilecektir. Eser A-4 formatında bilgisayar-
da yazılmış olacaktır. (En fazla 15 sahife)

Eserler 15 Nisan 2017 Cumartesi günü 
saat: 17.00 ye kadar eser sahibi öğrenci-
ler tarafından bizzat teslim edilebileceği 
gibi ; Okul Müdürlükleri öğrencilerden 
eserleri teslim alarak topluca resmi ev-

rak yazışmaları ile BURSA TÜRK OCA-
ĞI’nın  Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cad-
de Site Apartmanı No:8/1 YILDIRIM /  
BURSA  adresine posta ile de göndere-
bileceklerdir.

Birinci olan esere :  1250.TL.
İkinci olan esere  :  1000.TL.
Üçüncü olan esere :    750.TL.
4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere 
mansiyon verilecektir

Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU
Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU
Prof.Dr.Hatice ŞAHİN
Prof. Dr. Kazım Yoldaş
Doç.Dr. Hülya Taş 

Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi
6 Şubat 2017 Pazartesi

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na Teslimi
15 Nisan 2017 Cumartesi

Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi
1 Mayıs 2017 Pazartesi 

Ödül Töreni
3 Mayıs 2017 Çarşamba

NOT: Ödül Töreni yer ve saati daha sonra duyurulacaktır. 

sele yok, değilse gayret vaktidir.

O, bir ülke mi?

Bir ülkü mü?

Yoksa bir hedef mi?

Bir milletin geleceği mi?

??KIZIL ELMA
NEREDE

TÜRK OCAKLARI 
BURSA ŞUBESİ’NİN 2016 - 2017 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
GENÇLERDEN DENEMELER 3 

ORTAÖĞRETİM ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
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YARIŞMANIN AMACI 
Türk Ocakları Derneği, bir grup vatansever aydın tara-

fından 1912 yılında kurulmuş, bir yıl sonra da (1913) Türk 

Ocakları Bursa Şubesi açılmıştır. Cumhuriyet’imizin ku-

ruluş yıllarında Atatürk’ün de çok yakın desteğini gören 

Türk Ocakları zaman içerisinde gençlerimizin “kültür ve 

sanat ocağı”  haline gelmiştir. Bu sorumlulukla da Türk 

kültürüne, Türk sanatına ve Türk milletinin değerler 

sistemine sahip çıkmayı görev bilmiştir. Bu kültürü, bu 

sanatı ve bize has değerler sitemini elbette gençlerimiz 

geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle, öz kültürünü, ülkesini 

ve milletini seven, Türk Devletinin geleceği için umutları 

ve hayalleri olan gençlerimizin önünü açmak ve onları 

desteklemek Türk Ocaklarının öncelikli görevidir. İşte 

bu görev kapsamında olmak üzere Türk Ocakları Bursa 

Şubesi her yıl farklı konularda kompozisyon yarışmaları 

düzenlemektedir. 

YARIŞMA KONUSU
“Kızılelma nerede? O, bir ülke mi, bir ülkü mü, bir 

milletin geleceği mi, yoksa bir hedef mi?” Bu konu-

daki düşünceler, bir kompozisyon anlayışı içerisinde 

masal, hikâye, deneme ya da makale türlerinden biri 

tercih edilerek düzenlenip gönderilecektir.  

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 15 Nisan 2017 Cumartesi günü 

saat: 17.00 ye kadar eser sahibi öğrenciler 

tarafından bizzat teslim edilebileceği gibi; 

Okul Müdürlükleri öğrencilerden eserleri 

teslim alarak topluca resmi evrak yazışma-

ları ile BURSA TÜRK OCAĞI’nın KURTOĞLU 

MAHALLESİ YEŞİL CADDE SİTE APARTMANI 

NO:8/1 YILDIRIM / BURSA  adresine posta 

ile de gönderebileceklerdir. 

SEÇİCİLER  KURULU
Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU, Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU, Prof.Dr.Hatice ŞAHİN, 

Prof. Dr. Kazım Yoldaş, Doç.Dr.Kelime ERDAL,  Doç.Dr. Hülya TAŞ

ÖDÜLLER
Birinci olan esere :1250.TL.

İkinci olan esere :1000.TL.

Üçüncü olan esere :750.TL.

4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere 

mansiyon verilecektir

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi 6 Şubat 2017 Pazartesi

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na Teslimi 15 Nisan 2017 Cumartesi

Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi 1 Mayıs 2017 Pazartesi 

Ödül Töreni 3 Mayıs 2017 Çarşamba

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olacaktır.

2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.

3- Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına yarışmacının okulu, adı ve soyadı, 

sınıfı, telefon numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim edilecektir.

4- Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış olacaktır. (En fazla 15 sahife)
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TÜRK OCAĞI BURSA ŞUBESİ OLARAK 
ÇIKARTTIĞIMIZ YAYINLARIMIZ

GENÇLERDEN DENEMELER
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Osmanlı’nın Seçkin Tebaası 

İken Yabancılaşan Topluluk: 
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TÜ
R

K
 O

C
A

K
LA

RI D
ERNEĞİ BUR

S
A

 Ş
U

B
E

Sİ

1913 

MEHMET ÂKİF ERSOY 

TÜ
R

K
 O

C
A

K
LA

RI D
ERNEĞİ BUR

S
A

 Ş
U

B
E

Sİ

1913 

SAFAHÂT VE İSTİKLÂL MARŞI 
DR. BEHÇET DEDE 
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O
smanlı İmparatorluğu’nun dağılma 

döneminde kurulan Türk Ocakları, 

azınlıkların ayrılıkçı ve bağımsızlık 

hareketlerine karşı, milli benlik ve birlik-

ten yoksun bulunan Türk toplumuna sa-

hip çıkarak onu tarih sahnesinde tutma-

yı amaçlamıştır. 12 Kasım 1913 tarihinde 

kurulan Bursa Türk Ocağı, ilk Ocaklardan 

olup; eğitim, sağlık, ekonomi ve kültür 

gibi alanlarda gerçekleştirdiği hizmetlerle 

Türk kimliğinin inşa sürecinde önemli rol-

ler üstlenmiştir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet 

dönemlerinde Bursa’da faaliyet gösteren 

en önemli kültür yuvası olan Ocak, başa-

rılı faaliyetlerinden dolayı takdir edilmiş 

ve 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa ta-

rafından himaye altına alınmıştır. Ocak, 

sahip olduğu bütçe ve gayrimenkulle en 

zengin Ocaklar içinde yer almıştır. Parti, 

Belediye ve Ocak üçgeninde çözüm ara-

yan Bursalı vatandaşların, Ocak idaresine 

yaptığı yoğun müracaatlar Ocağın ulaştığı 

sosyo-ekonomik gücü göstermesi bakı-

mından dikkat çekicidir. Köklü ve parlak 

bir geçmişe sahip olan Bursa Türk Ocağı, 

Türk milletinin milli ve manevi değerleri 

ışığında yürüdüğü tarihi yolculuğuna aynı 

azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

BURSA TÜRK OCAĞI
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Atavatan’dan döneli 
yaklaşık beş buçuk ay 
oldu. Bir Eylül’den beri 
Uludağ Üniversitesi’n-

deki görevimin başındayım. 
Lakin sabah kalktığımda halen 
kendimi Kırgızistan’da hissedi-
yor, gün planlaması yapıyorum. 
Sonra birden Bursa’da olduğu-
mu hatırlıyor biraz buruluyor 
fakat rahatlıyorum. 

Dile kolay, acısıyla, tatlısıy-
la altı koca yıl Kırgızistan’da 
yaşamışsınız, artık oradan biri 
olmuşsunuz. Bişkek’in her 
sokağına girip çıkmışsınız. Bırakın Bursa’yı, 
doğup büyüdüğünüz Yenişehir’den bile aşina 
hale gelmiş, tabiri caiz ise iliklerimize kadar 
işlemiş. Mana s Üniversitesi’ndeki iş yoğunlu-
ğunun getirdiği stres bir kenara bırakılırsa tabii 
ki Atavatan, Kırgızistan unutulmaz, Bişkek 
özlemle hatırlanır, Manas Üniversitesi hülyası 
ile uyanılır. Burukluğum Atavatan’a duyduğum 
özlemden, rahatlamam Manas Üniversitesi’n-
deki yoğun iş yükünden kurtulmuş olmamdan 
olsa gerek.

Anavatan’a, Bursa’ya, özellikle Uludağ Üni-
versitesi’ne dönmekten mutsuz muyum? Asla 
değilim. Bilakis çok memnunum. Yoğun idari 
görevden sonra sade öğretim üyesi olarak ça-
lışmanın rahatlığını çıkarıyor, keyfi ni sürüyo-
rum. Asistan bıraktıklarımın doçent, profesör 
olduğunu görmek ve onlarla birlikte çalışmak 
büyük keyif.  Arada bir torun sevmek üzere 
İstanbul’a gitmek ayrı bir mutluluk.

Kaygım, tasam, hüznüm, Dolmabahçe ve Or-
taköy katliamları, Fırat Kalkanı harekâtından 
gelen Mehmetçik şahadetleri, günübirlik hale 
gelen polis ve askerlere yönelik terörist saldı-
rılar, Bursa’nın Çarşamba, Kültürpark, Heykel, 
Tophane gibi merkezi yerlerinin mecburi mi-

safi rlerimiz Suriyeli göçmenler 
tarafından işgal edilmiş olması 
gibi, içinde yaşadığım canım 
ülkemin yaşadığı vahim olaylar.  

Bütün bu sıkıntılar yetmiyor-
muş gibi son dönemde zuhur 
eden ve giderek ateşi yükselen 
‘’Anayasa’’ tartışmaları. Bu tar-
tışmalar öyle bir noktaya geldi 
ki insanlar geçim sıkıntılarını 
unuttular, hepsi birer ‘’Ana-
yasa’’ uzmanı oldular. Akşam 
yatıyorlar evet/hayır, sabah 
kalkıyorlar evet/hayır. İş yerleri 
kapanıyormuş, işsizlik artıyor-

muş kimsenin umurunda bile değil. Hatta 15 
Temmuz FETÖ darbe girişimi bile unutuldu. 
İnsanlar ancak kendi başlarına geldiğinde, 
kendi iş yerleri kapandığında kendileri işsiz 
kaldıklarında işin farkına varıyorlar. Tam bir 
cinnet hali.

Televizyon kanallarını izliyorum, her şeyi 
bir yana bırakmışlar Anayasa tartışıyorlar. Bir 
grup TV kanalı, anayasa oylamasında baştan 
“evetçi” olmuşlar, sanki sistemin tek kusuru iki 
başlılıkmış, Türkiye’nin önünü tıkayan parla-
menter sistemmiş, başbakan ve hükümetten 
kurtulup devlet idaresi “Partili Cumhurbaşkan-
lığına”  dönüşürse ortalık süt liman olacakmış 
gibi ifadelerle beyin yıkamağa çalışıyorlar. Bun-
ların karşıtları, sanki bu sistem çok demokra-
tikmiş de sistem değişirse demokrasi elden 
gidecekmiş, kuvvetler ayrılığı zedelenecek, de-
netim elden gidecek, tek adam sistemi, dikta 
gelecekmiş gibi beyanlarla toplumu ürkütme-
ye, taraftarlarını yönlendirmeye çalışıyorlar. 

Her iki taraf da Türkiye gibi demokrasi an-
layışını tam oturtamamış ülkelerde sistem ne 
olursa olsun iktidarların istediklerini o veya bu 
şekilde yapabileceğini unutuyorlar. Şu anki sis-

temde Cumhurbaşkanı ile Başbakan 
var, iki başlılık mı var? Sayın Cumhur-
başkanı istedi de % 50’ye yakın oy 
almış başbakanı bir gecede azledip 
değiştiremedi mi? Meclis veya partisi 
tarafsız cumhurbaşkanına karşı du-
rup başbakana sahip çıkabildi mi? Bu 
sistemde yürütmeyi denetleme vardı 
da müsteşarlığa, bakanlığa, kuvvet 
komutanlığına ve hatta Cumhurbaş-
kanı yaverliğine kadar sızan FETÖ’cü 
yapılanmayı kim engelleyebildi?  O 
kadar hukuk cinayeti işlenirken yük-
sek yargı nerede idi. Peki sistem deği-
şirse, başbakan olmazsa bütün işler 

düzelecek mi? Şimdi sorumsuz olan Cumhur-
başkanı daha mı denetlenir hale gelecek? Tabii 
ki hayır. Sistemi işletecek gene aynı insanlar, 
aynı anlayış. Bakınız İngiltere’ye, yazılı bir ana-
yasa bile yok. Değişim önce kafalarda olmalı, 
insanlarımız, öncelikle de siyasetçilerimiz ve 
yöneticilerimiz kanun ve kurallara uymayı, 
demokratik anlayış ve hoşgörüyü içlerine sin-
dirmelidirler.

Son sözlerim de Türk Milliyetçilerine ola-
caktır. Görüyorum ki “Evet” çiler, “Hayır” cılar 
diye ikiye ayrılmış durumdalar. Bu ayrılık gide-
rek kırıcı noktalara doğru gidiyor. Neredeyse 
birbirlerini boğazlayacak hale gelmişler, her 
grup diğerini hain ilan ediyor. Türkiye’nin içine 
düştüğü kamplaşma bu cenahta daha sert hale 
gelmiş halde. Buna çok dikkat etmeleri gerek. 
Birbirlerine yönelttikleri üslup çok yanlış ve 
camiaya çok zarar veriyor. Türk milliyetçile-
ri birbirlerine her zaman lazım. Referandum 
öncesi de lazım, sonrası da lazım. Kararımız 
ne olursa olsun birbirimize saygılı olmalıyız. 
Birilerinin yanında veya karşısında olacağız 
diye birbirimize karşı kırıcı olmamalıyız. En 
önemlisi Türk milliyetçileri, Türkiye’ye ve Türk 
Dünyasına lazım.  

Merhum milli şairimiz Mehmet Emin Yurda-
kul’un dediği gibi:

“Türk’edir imanım, Türk’edir. 
Çünkü onlar Allah’ın askeridir”. 
Bu nedenlerle biz Türkçüler bir arada olmak 

zorundayız. Bu bizim için bir vebaldir, boynu-
muza yüklenmiş bir mecburiyettir. Bir olalım, 
iri olalım, diri olalım.

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin.
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