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SURİYE MESELESİNDE 
MUHTEMEL SON SİLAHLI 

ÇATIŞMA ALANI: 

İDLİP

Y
ıllardır süren ve sanki iç çatışma 
imiş gibi başlayıp giderek dünya-
nın tüm küresel güçlerinin katılı-
mıyla genişleyen ve bu güçlerin 

bölgedeki ve dünya genelindeki menfaat-
leri çerçevesinde kendi aralarındaki çekiş-
melerin de sahnesi haline gelen Suriye İç 
Savaşında (!) silahlı çatışmalar anlamın-
da son düğüme ulaşılmış gibi görünüyor. 

Silahlı çatışmaların devam etme ihtimali 
yüksek olan sınırlı küçük yerel çatışmalar 
dışında sona ermesi umudu rahatlatıcı gibi 
görünebilir ama aslında öyle değil. Çünkü 
ABD, Rusya, İran ve Türkiye ile mütte-
fikleri olan devletler ve/veya devlet dışı 
silahlı güçlerin bugüne kadar kazandıkla-
rı ve bir anlamda sınırlarını sağlamlaştır-
dıkları bölgeler eski Suriye coğrafyasını 
parçalamış durumda. Üstelik bu parçalar 
içinde yaşayan insanların özellikle bazı 
bölgelerde yaşamakta olanlarla tekrar bir 
arada ve uzlaşı içinde yaşama imkanları 
yok görünüyor. 

Yakın gelecekte düzenlenmeye başla-
nacak olan yeni Suriye Anayasası doğal 
olarak bu bölgelerdeki istikrarın devam 
etmesini göze almak ve idari planlamayı 
buna göre yapmak zorunda. Özellikle etnik 
temizlik sonucu Arapların büyük ölçüde 
terk etmek durumunda kaldığı ABD/PYD 
kontrolündeki bölgelerde eski nüfus 
yapısını tekrar oluşturmak kolay olmaya-
cak, bu PYD’nin avantajı. Buna karşın ABD/
PYD kontrolünde olmasına rağmen Arap 
çoğunluğun sürülmesinin mümkün olmadı-
ğı ve bölgeye getirilen Kürt unsurların 
nüfus olarak Arapları aşmasının beklen-
mediğiı bölgelerde PYD alan kaybetmek 
durumunda kalacak gibi. 

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

DEVAMI 2’DE

GELENEKSEL HALE GELEN PİLAV İKRAMLI 
KURBAN BAYRAMINDA 

OCAK BİNAMIZDA BİR ARADA OLDUK 

 Hamit SARAÇ

Yönetim Kurulundan 
Hamit SARAÇ ve Nadir 
ÜLKER beyin ev sahipliği 
yaptığı programa yönetim 
kurulunun diğer üyeleri il 
dışında oldukları için katıla-
madılar.

Gençlik kollarından, 
hanım kollarından ve üyeler 
ile Bursa halkından gelen 
misafirlerimiz arasında 
Rumeli Türküleri sanatçısı 
Fahriye hanım da okudu-
ğu türküler ile katılımcıları 
duygulandırdı. Saat:17.30 
a kadar gelen misafirlere 
Özbek pilavı ikram edildi. 
Yapılan sohbetlerden sonra 
program sonlandı. 

Türk Ocaklı gönüldaşlarımız ve misafirlerimiz ile 23 Ağustos 2018 Perşembe günü 
saat:14.00 de Setbaşı’ndaki Ocak binamızda Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik.

DEVAMI 3’TE
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Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatları ile kontrol altına aldığı bölgelerde 
demografik yapıyı esas alan ve bugüne kadar 
sorunsuz işleyen yerel yönetimler kurdu ve 
bu yönetim tarzı aslında oluşacak ana yasada-
ki idari düzene örnek teşkil etti. Rusya ve 
İran’ın kendi resmi güçleriyle kontrol ettiği 
geniş alanlar olmadığı ve bu ülkeler kontrol-
lerini Suriye rejimi görüntüsü altında yürüt-
tükleri için onlar açısından böyle bir örnek-
leme söz konusu değil ve aslında gerekli de 
değil. Rejimin istediği ise ortada. 

İdari bölünmenin nasıl olacağı konusunda 
ortada birçok farklı harita olmasına rağmen 
demografik özelliklerden ve şu anda çeşit-
li güçlerin kontrolü altındaki bölgelerden 
hareketle yürütülecek bir mantık ilk aşama-
da Kobani bölgesinin Kürt, Haseke bölgesi-
nin Kürt-Sünni Arap, Rakka ve Menbiç bölge-
lerinin Sünni Arap, Rejimin kontrolündeki 
bölgelerin Nasturi Arap ağırlıklı güçlendiril-
miş yerel yönetimler çerçevesinde organize 
edilmesi gerektiğini söylüyor. Fırat Kalkanı 
harekâtı bölgesinin Sünni Arap ağırlıklı, Afrin 
Bölgesinin ise şu anda olduğu gibi Kürt- Sünni 
Arap ağırlıklı olarak yönetilmesi sahadaki 
gerçeğe daha uygun görünüyor. 

İdlib’e gelince, bu bölge eski yapısı açısın-
dan zaten Sünni Arapların en temiz yoğunlu-
ğa sahip oldukları bir yerdi. İç çatışmalar ile 
dış güçlerin desteğini alan rejimin Sünni Arap 
ağırlıklı diğer bölgeleri ele geçirmesi sonucun-
da muhalif Arapların bölgeye göçmesiyle 
daha da homojen bir yapıya ulaştı. Dolayısıyla 
her halükârda bu bölgede Sünni Arap ağırlık-
lı bir yapının güçlendirilmiş yerel yönetim-
de en etkili grup olması kaçınılmaz. Buraya 
kadar iyi de İdlib’de başta eski El Kaide ve 
El Nusra’nın uzantısı olan, 13.000 civarında 
silahlı militanı bulunan, parçalı (7 ayrı grubun 
bileşkesi) olmasına rağmen zemin olarak en 
güçlü üç Arap aşiretinden birisine dayanan 

ve dış destek aldığı da aşikâr 
olan Türkçe adıyla Fetih El 
Şam hala problem.

İşte son silahlı çatışma 
temel olarak bu sorundan 
kaynaklanıyor. Akdeniz’e 
gereğinden çok daha güçlü 
ve fazla silahlarla donatıl-
mış gemilerin yığılma-
sı, İdlib sınırlarına yapılan 
yığınaklar, Türkiye gibi çevre 
ülkelerin koruma tedbirle-
ri ve yığınaklarını arttırma-
sı gibi gelişmeler kıyametin 
kopacağı kaygısını yaratsa 
da aslında iki belirleyici güç 
olan ABD ve Rusya’nın bu 
bölgede rejimin topyekûn 
savaş anlamında bir hareka-
ta girişmesini teşvik etmele-
ri veya göz yummaları pek 
mümkün gibi görünmü-
yor. Çünkü başta ABD’nin orta doğudaki en 
önemli stratejisi olan İsrail’in güvenliği için 
tehdit oluşturabilecek ülkelerin parçalanması 
amacı büyük ölücüde gerçekleşmiş durum-
da. Suriye’nin toprak bütünlüğü baki kalsa 
bile artık sadece kâğıt üzerinde olacak. Adı 
ne olursa olsun (federasyon, Konfederasyon 
vb.) parçalı ve parçaların birbiriyle etnisite, 
inanç, kültür, hatta dil ve özellikle amaçlar- 
menfaatler açısından uyuşmadığı, üstelik 
farklı parçaların amaçlarının farklı küresel 
güçler için daha makbul olduğu bir birliğin 
uzun süre yaşaması bir yana kısa vadede bile 
güçlü olması mümkün olmayacak. Rusya’nın 
derdi Akdeniz’e açılmasını sağlayan üsleri idi.  
Üslerin statüsü şimdi daha sağlam hatta yeni 
üsler elde edildi. Bu arada ABD’nin Kürtler 
konusunda hayal ettiği projelerin kısmen de 
olsa çökmesi sürecinde Türkiye ile karşı karşı-
ya kalması ve çözüm yerine kendi istekleri-
ni dayatmaya çalışması sonucu Türkiye ile 
beklediğinin ve umabileceğinin çok ötesinde 
bir yakınlaşma fırsatı yakaladı. Daha ne olsun. 
Ancak üslerinin Fetih El Şam militanlarının 
saldırısına uğrama ihtimalini ortaya çıkaran 

coğrafi yakınlık bir problem dolayısıyla bu 
örgütün yok edilmesi gerekli. Suriye rejimi 
açısından bakılırsa da İdlib Vatanın bölün-
mez bir parçası ve beka sorunu.

Peki çözüm ne? Bunu zaman gösterecek 
ama şu aşamada yaklaşık 3 milyon kişinin 
yaşadığı ve diğer muhalif güçlerin (ÖSO ve 
onun ve Fetih El Şam’ın dışındakiler) silah-
lı insan güçlerinin çok daha fazla olduğu bir 
coğrafyada, belli sayıda militanı olan ve 
sınırları tam olmasa da belirli bir bölgede 
yoğunlaşmış örgütü diğerlerinden ayrıştırıp, 
koparıp bulunduğu bölgeyi daha da belir-
ginleştirerek denizden veya karadan nokta 
operasyonlarıyla tahrip etmek akla yatkın. 
Herhalde olacak olan da bu. Yoğunlaştırıla-
cakları bölge de İdlib’in güney kısmı gibi.

Bu kısmen mantıklı bir tahmin ve gerçek-
leşmesi Türkiye’de dahil olmak üzere olayın 
toplamında rol almış olan tüm devletlerin 
etkileyebilecekleri devlet dışı silahlı güçleri 
ne kadar ikna edebileceklerine bağlı ama bu 
topyekûn tahribata yol açabilecek diğer alter-
natifler göz önünde bulundurulursa olmaya-
cak iş değil.

Çözüldü diyelim bizi ilgilendiren meseleler 
bitecek mi? Hayır. Fırat’ın doğusunda kalan 
sınır boyumuz hala PKK’nın Suriye kolu olan 
PYD’nin kontrolünde olacak. Belki sınır güven-
liğinin merkezi hükümet tarafından sağlana-
cağı ileri sürülecek ama bu şartlarda merke-
zi hükümetin ne kadar güçlü olacağı meçhul. 
İdlib çevresinde ateşkesi kontrol amacıy-
la kurulmuş olan 12 kontrol noktamızda-
ki askerlerimizin güvenliği dikkate değer 
riskler taşıyor. Ayrıca bu bölgeler Türkiye 
ile bu kesitte iş birliği içinde görünen ancak 
aslında temel olarak rejimin yanında yer alan 
Rusya ve İran ile çatışmamıza yol açabilecek 
kışkırtmalara gebe. Suriye’de düşük profilli 
de olsa seçimle gelen hükümetlerin yöneti-
mi sağlayacakları bir demokrasi modelinin 
oluşması çok güç. Çünkü Sünni Araplar hala 
toplam nüfusun %60’ından fazla vb.

Anlaşılan o ki Suriye topraklarının ancak 
%5,5’luk bir kısmını oluşturan İdlib problemi 
bir ölçüde çözülse bile Türkiye’nin sorunları 
bitmeyecek ve konunun altında yatan makro 
sebep olan İsrail’in güvenliği meselesinde 
ABD Irak’ta başladığı uygulamaları sürdürür-
se bölge daha uzun süre istikrarsız kalacak 
ve kan durmayacak. 

Umarım bu düşündüklerim çok kötümserdir 
ve çok daha hayırlı sonuçlara ulaşılır.

SURİYE MESELESİNDE MUHTEMEL SON SİLAHLI ÇATIŞMA ALANI: İDLİP
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr
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GELENEKSEL HALE GELEN PİLAV İKRAMLI KURBAN BAYRAMINDA 
OCAK BİNAMIZDA BİR ARADA OLDUK 

Milli Eğitim Bakanımız 
Ziya Selçuk, Atatürk’e 
saygısı, öz eleştirisi, 
yanlışları kabul edişi ile 
gelecek için büyük umut 
vermektedir.

Yıllarca orta ve yükse-
köğretim kurumlarında 
öğretmenlik yapmış, 
hâkim emeklisi ve 
avukat olarak, bizlerin 
ve bizler gibi düşünen-
lerin kendisinden 
beklentilerimiz vardır. 

Bu beklentiler, şu ya da bu şekilde iletmeden, 
sonradan tenkit etme hakkımızın olmadığını 
düşünüyorum.

Öncelikli beklentimiz, öğretmenlerin maddi 
imkânlarının düzeltilmesidir. 1968’de başla-
yan ortaöğretim öğretmenliğimin ilk yılların-
da, ek ders ücretleri ile birlikte, bir ortaokul 
öğretmeninin eline, o günün hâkimi, savcısı, 
kaymakamı maaşına yakın bir para geçiyordu. 
Zamanla bu uçurum, hep öğretmenlerin aleyhi-
ne olacak şekilde büyüdü. Öyle ki öğretmenler, 
kendi öğrencilerine kurs vererek, bir öğretmen 
diğerini tavsiye ederek ek gelir elde etmeye 
başladılar. Bu ve benzeri davranışlar, öğretme-
ne olan saygıyı da azalttı.

İkinci öncelik, öğretmen yetiştiren kurumla-
rın ıslahıdır. Geçmişte köy enstitüleri, öğretmen 
okulları, yüksek öğretmen okulları uygulaması 
uzmanlar tarafından incelenerek, bu kurumlar 
yeniden düzenlenmelidir. 

Özellikle yüksek öğretmen kurumları tekrar 
açılmalı ve eskiden olduğu gibi, en iyi öğrenci-
ler seçilerek bu okulların hazırlık sınıflarında 
üniversiteyi kazanacak şekilde yetiştirilmeli, 
çok iyi imkânlarla edebiyat, felsefe, sosyoloji, 
matematik, astronomi, fizik, kimya öğretmeni 
olmalarına imkân tanımalıdır. Bu okulları incele-
yecek uzmanlar kurulu, şu anda, edebiyat, fen 
bilimleri ve tıp fakültelerinde, profesör olmuş, 
hatta bu ünvanla emekli olan kaç kişi bulundu-
ğunu tespit ederlerse, geçmişte yüksek öğret-
men ne büyük fonksiyon üstlenmiş olduklarını 
kolayca göreceklerdir. FETÖ terör örgütünün 
dershaneleri dışındaki çok başarılı olan, fakat 
şimdi kapatılmış bulunan dershanelerin de çekir-
dek kadrosu eski yüksek öğretmen okullarıdır. 
Hatta bir terör örgütü, bu öğretmenleri kendi 
kadrosuna alamadığı için, çok yerde karala-
ma kampanyaları yürütmüştür. Bu okulların 
temel özelliği, Türk milliyetçisi, mütedeyyin, 
Atatürk ilkelerine bağlı öğretmenler yetiştir-
miş olmasıdır. Çeşitli sebeplerle yükseköğreni-
mi fakültelerde değil de, eğitim enstitülerinde, 
eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerini bitirmiş 
öğretmenlerle, tamamen ilköğretim okullarının, 

eskiden ilkokul denilen, şimdi sınıf öğretmenli-
ği olarak adlandırılan kısımlarında çalışmış çok 
başarılı öğretmenler de vardır. Yeni bakanımız-
dan beklentimiz, bu kişileri ortaya çıkarmak, 
emekli olmuşlarsa tekrar göreve davet etmek, 
emekli olmamışlarsa cazip imkânlarla çalışma-
larını temin etmek olmalıdır.

Üçüncü önceliğimiz, bu seçkin öğretmenlerin 
çalıştırılacağı yatılı bölge okullarının açılması-
dır. Yatılı bölge okullarında eskiden olduğu gibi, 
ilköğretim okullarının ilk bölümlerini bitirenler 
alınmalıdır. Her meslek sonradan öğrenilebilir. 
Ancak öğretmenlik yaparak, yaşayarak, ruhun-
dan cevherler katılarak öğrenilir ve ancak böyle 
yapılırsa başarılı olunur. 

Bizim geçmişimizde, eğitimi düzenleyecek 
örnekler çoktur. Ak Zambaklar memleketinde 
tek başına eğitim, sanayi, ticaret, imar konusun-
da kalkındıracak atılımları başlatan Snelman’ın 
yaptıklarını yapabilecek pek çok insanımız 
vardır. Bunların ilkinin Ziya Selçuk olması bize 
onur verecektir.

Dördüncü beklentimiz imtihanlarla ilgilidir. 
Milli Eğitim Bakanımız hakkında umutlu olmamı-
zın sebeplerinden biri, liseye geçiş imtihanla-
rında çocuklarımıza senelerdir kâbus yaşatan, 
her yıl değil, neredeyse her altı ayda bir sistem 
değiştiren üst düzey idarecileri görevden alması 
olmuştur.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN BEKLENTİLERİMİZ
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Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları 2017-18 döneminde faaliyet-
lerini dört (4) başlık altında gerçekleştirmiştir.

1- Fikir Atölyesi (Eğitim Programı)
2- Sosyal Faaliyetler 
3- Yayın Faaliyetleri
4- Öğrenci Toplulukları 

I. FİKİR ATÖLYESİ (23 Kasım 2017-3 Mayıs 2018)
Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları olarak;  gençlerin kendilerine 

güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürleri tanıyan, yenilikçi 
ve üretken bireyler olabilmeleri için Bursa' da Üniversite eğitimle-
rini sürdüren öğrenciler ile birlikte Fikir Atölyesi isimli akademik 
eğitim programı başlattık. 

14 program süren Fikir Atölyesinde; Ekonomi, Sosyoloji, Siyaset, 
İlahiyat ve Tarih konularında seminer, söyleşi, münazara ve gezi 
çalışmaları yapılacaktır. 

Atölye çalışmalarını başarıyla tamamlaya bilmek için; yüzde 
yetmiş ( 9 hafta) devam zorunluluğu, katılımcıların belirlediği konuda 
10 dakikalık sunum yapmaları ve sundukları konuda 1500 kelimeden 
( Times New Roman karakterinde, 12 punto) oluşan bilimsel makale 
yazmaları gerekmektedir. 

Atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan katılımcılar dönem 
sonunda sertifika verilirken, düzenlenecek gezi ile ödüllendirilecekler. 

Atölyede aşağıda belirtilen programlar gerçekleştirildi.  
Fikir Atölyesi 1 Program: 23 Kasım 2017 tarihinde Yüksek 

Lisans öğrencimiz Adil GÜRSES “ İslamiyet’ten önceki Türklerde 
Kültür” başlığıyla sunum yaptı. 

Fikir Atölyesi 2 Program: 30 Kasım 2017 tarihinde Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Cengiz ELMACİ “ Toplum-
sal Tahayyül” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi. 

Fikir Atölyesi 3. Program: 7 Aralık 2017 tarihinde Uludağ 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünden Okt. Dr. 
Halit EKEN “ Türk Modernleşmesi” başlıklı semineri gerçekleştirdi. 

Fikir Atölyesi 4. Program: 14 Aralık 2017 tarihinde Değerlendir-
me Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Bahar dönemi için yapılması 
planlanan seminer, söyleşi konuları, izlenecek olan filmler ve yapıl-
ması gereken sunum başlıkları konuşuldu. Toplantı sonunda Gençlik 
Kollarımızın hazırlamış olduğu Çorba ve Özbek Pilavı ikramı oldu. 

Fikir Atölyesi 5. Programı: 22 Şubat 2018 tarihinde “ Türki-
ye’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı gençler arasında fikir 
tartışması gerçekleştirildi.  

 Fikir Atölyesi 6. Programı: 2 Şubat 2018 tarihinde Düzce 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER 
“ Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 7. Programı: 8 Şubat 2018 tarihinde Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR “ Cedit-
çiliğin Çatallanması” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 8. Programı: 13 Nisan 2018 tarihinde Türk Ocakları 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr.M.Mete ATEŞ “ Türk’ün asırlık 
çınarı: Türk Ocakları” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 9. Program: 19 Nisan 2018 tarihinde Fikir Atölyesi 
katılımcıları sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Fikir Atölyesi 10. Program: 26 Nisan 2018 tarihinde Fikir 
Atölyesi katılımcıları sunumlarını gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 11. Programı: 27 Nisan 2018 tarihinde UÜ Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Cengiz ELMACI “ Bilimin Kara Tarihi: Öjeni” başlıklı 
söyleşisini gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 12. Program: 30 Nisan 2018 tarihinde Fikir 
Atölyesi katılımcıları sunumlarını gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 13. Programı: 1 Mayıs 2018 tarihinde UÜ Öğretim 
Üyesi Dr. Erdem ÖZDEMİR “ Türklerin Müzik Serüveni” başlıklı söyle-
şisini gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 14. Program: 10 Mayıs 2018 tarihinde Türk Ocakla-
rı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI “ 3 Mayıs Türkçülük 
Hareketi” başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. 

II.SOSYAL FAALİYETLER
22 Ekim 2017- Tanışma Kahvaltısı 
31 Ekim 2018-Ahmet Yesevi- Tiyatro izletisi
11 Kasım 2018-Ayla- Sinema izletisi 

-Dostlarım Zenginliğimdir- Konseri
-Uludağ doğa yürüyüşü 

3 Mart 2018-Antrikot- Tiyatro izletisi
23 Nisan 2018- Tuzaklı Alanına Gezi ve Piknik
10 Mayıs 2018 Özbek Pilavı ikramı 
18 Mayıs 2018- Geleneksel Gençlik Kolları İftarı ve Fikir Atölye-

si Sertifika Töreni
- Ocağın tanıtımı açısından sosyal medya hesaplarının yeni 

açılması veya aktif hale getirilmesi
-Çeşitli zamanlarda yapılan Halı Saha maçları

III.YAYIN FAALİYETLERİ: 
20 Nisan tarihinde Rüzgâr Fikir-Kültür Dergisi-1. sayı (Mart-Ni-

san sayısı)
20 Temmuz tarihinde Rüzgâr Fikir-Kültür Dergisi-2. sayı 

(Mayıs-Haziran sayısı) 

IV.ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 
Bursa Türk Ocağı Gençlik Kollarının Uludağ Üniversitesinde faali-

yet gösteren Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu ile Genç Kalemler 
Topluluğu isimli iki adet topluluğu bulunmaktadır. Bu toplulukların 
2018-18 döneminde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu: 

KONFERANSLAR: 
18 Ekim 2017-   Kıbrıs ve Kuzey Irak Meselelerinde Küresel 

Düzenin Taktikleri Arasındaki Benzerlikler ( Konuşmacı: Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı)

1 Aralık 2017- Ekim Devrimi’nin 100. Yılı ve Sultan Galiyev ( 
Konuşmacı: Rinat Muhammediyev)

6 Aralık 2017- Türk Tarihinin ve Kültürünün Devamlılığı ( Konuş-
macı: Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Doç. Dr. Mustafa Aksoy)

Gösteri, Şölen ve Anma Programları: 
14 Kasım 2017- Ahıska Sürgünü Fotoğraf Sergisi 
22 Şubat 2018- Türk Dünyasından Esintiler Gösterisi 
27 Şubat 2018- Hocalı Katliamı Fotoğraf Sergisi 
16 Mart 2018- Çanakkale Menüsü dağıtımı 
21 Mart 2018- 6. Geleneksel Türk Dünyası Nevruz Şöleni 

GEZİ: 
28 Ekim 2017- İzmir ( Ege Üniversitesi Türk Dünyası ve Araştır-

maları Enstitüsü, Kazak Kımız Çiftliği ve Şehir Gezisi)
Genç Kalemler Topluluğu: 
KONFERANS: 13 Aralık 2017- Postmodern Dünyanın Mekanik 

İnsanı ( Konuşmacı: Metin Savaş)
Gezi: 14 Ekim 2017- Tabiatın Kalbi Bolu 

Anma Programı:
16 Mart 2018- Çanakkale Zaferinin Anma Programı 
Bülten ve Kitap Eleştirileri: 
Eşik isimli 2 adet Edebiyat Bülteni çıkartıldı
Kitap Atölyesinde; Cemil Meriç’ in Bu Ülke, Zülfü Livaneli’ nin 

Huzursuzluk, Cengiz Aytmatov’ un Toprak Ana, Tolstoy’un İnsan 
ne ile Yaşar, Thomas More’ un Ütopya, Sadık Gürbüz’ü Kör Baykuş 
kitapların eleştirisi yapıldı.13.8.2018.
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Liselere geçiş sisteminin bir an önce düzel-
tilmesi gerekmektedir. Şimdi her seviyedeki 
imtihanlarda, müfredat bilgisinin seviyesi ölçül-
mektedir. Geçmiş senelerde bütün imtihanlarda 
soruların en az üçte biri, sayılar arası, kelimeler 
arası, şekiller arası ilişkileri tespit etmek, okudu-
ğunu anlamak gibi zekâ gerektiren sorulardan 
oluşturuyordu. Bunun faydası, fırsat eşitliğini 
sağlamasındadır. Taşradaki okullardan, kasaba 
okullarından ya da utanç verici bir tabir olan 

niteliksiz okullardan mezun olan öğrencilerden 
zeki olanlar, kendilerinden daha az zeki fakat 
iyi eğitim almış olanlarla oluşacak puan farkını 
böyle kapatabiliyorlardı. Şimdi hem zeki, hem de 
müfredat bilgisi çok iyi olanlar imtihan kazana-
biliyor. Böyle olunca da, fakir ve kırsal kesim 
çocuklarının, tek bir puanın bile önemli olduğu 
imtihanlarda, onlarca puan geriden yarışa başla-
malarına sebep olunuyor.

Beşinci beklentimiz meslek liseleri ile ilgilidir. 
Meslek liseleri adı üstünde, meslek elemanla-
rı yetiştireceklerdir. Bunlardan imtihana girip 
kazananlar üniversitelerde de okuyabilirler. Buna 
hiçbir zaman da engel olunmamıştır.

İster istemez kendimden örnek vereceğim. 
Milli Eğitim Bakanlığının 1970 yılı ilk yarısın-
da Tebliğler Dergisinde yayınlanan kararla-
rı gereğince, meslek okulu üzerine, yükseko-
kul bitirenlerin, bitirdikleri okulla ilgili diplo-
maları ile kazanmaları halinde, üniversiteye 
kayıt hakkı tanınmıştı. Öğretmen okulu sonra-
sında Eğitim Enstitüsü mezunu olduğum için, 
o seneki imtihana girdim ve kazandım. Dekan 
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın talimatı ile meslek 
okulu mezunu olan İslam Enstitüsü çıkışların 
alınmamasını temin için benim ve benzerleri-
min kaydı yapılmadı. Yüksek Öğretmen Okulu 
mezunu olarak Samsun’un tarihteki en güzide 

lisesinde çalışan arkadaşlarımın haberi olmadan 
ve imtihan süresince de kendilerine görünme-
den, lise fark derslerini verdim. İnat ettiğim için 
de, gene Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-
ne kaydoldum. Yıllar sonra 2000 senesinde bu 
eski dekan, İstanbul’da özel bir hukuk fakülte-
sinin dekanı olduktan sonra, basın toplantısın-
da mealen: “Türkiye hızla değişiyor. Kim derdi 
ki, benim gibi, öğrencilerinin başına geçerek 
Cebeci’den Kızılay’a kadar Özel Üniversitelere 
Hayır Yürüyüşü yapan eski bir hukuk fakültesi 
dekanı, gün gelecek, özel bir hukuk fakültesine 
dekan olacak.” Demiştir. Rahmetli hasan Pulur bu 
açıklama üzerine Milliyet Gazetesindeki Olaylar 
ve İnsanlar Köşesinde, kısa fakat çok anlamlı, 
çok güzel bir cevap vermiştir. Bunları yazmam-
daki sebep şudur; herhangi bir meslek lisesi 
mezunundan o tarihlerde de 4 temel 2 seçim-
lik dersten fark vermesi isteniyor ve bu farkı 
vermişse, kazanmış olması halinde üniversiteye 
kaydı yapılıyordu. Bu meslek okulları mezunla-
rını mağdur etme değil, cesaretlendirme, teşvik 
etme oluyordu. Meslek okulları asli amaçlarına 
yönelik olarak yeniden düzenlenmeli ve bu okulu 
bitirenler, bitirdiklerinde, hemen iş bulacak hale 
getirilmelidirler. Bütün bunlar için en az otuz kırk 
yıllık programlar yapmak gerekir. 

Bu isteklerimizin fazla olmadığını zannedi-
yorum.  15.08.2018
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