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CUMHURİYETİMİZİN 
95. YILININ COŞKUSU

B
ursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonunda 
düzenlenen programa başta Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları 
ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, ardından 

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Türk Ocakları 
Bursa Şubesi başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı'nın açılış 
konuşması çok manidardı. Kırlı " Herkesin bilhassa 
gençlerin Cumhuriyetimize sahip çıkması gerekmek-

Türk Ocakları Bursa Şubesi ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu Müdürlüğü’nün Birlikte Düzenlediği Cumhuriyet Konseri milli 
heyecanlarımızı zirveye çıkardı.

DEVAMI 2’DE DEVAMI 2’DE

Azerbaycan’ın millî bağımsızlığına 
kavuşması ve politik, ekonomik, bilim-
sel vb. alanlarda millî istikamette yaptı-
ğı değişiklikler, ulusal eğilimlerin değiş-
mesinde önemli rol oynamıştır. Tarihi 
eskiye dayanan ve zengin bir medeni-
yet birikimine sahip olan Azerbaycan’ın 
millî devlet ve millî-sosyal istikametler-
de gerçekleştirdiği gelişmelerde, eğitim-
deki yeni tasavvurun önemini özellikle 
vurgulamak gerekir. Bağımsızlıkla birlikte  
oluşturulan bu ulusal eğitim stratejisi, tüm 
alanlarda gelişmeyi etkileyen en önemli 
faktörlerden biri haline gelmiştir. Son 25 
yılda birçok problem yaşanmış olmasına 
rağmen Azerbaycan’daki eğitim reformları 
ülkenin gerek içerde gerekse uluslararası 
platformdaki imajını önemli ölçüde artır-
mıştır. Eğitimin yeniden yapılandırılması 
çeşitli alanlarda personel ve uzmanların 
yetiştirilmesinde de önemli rol oynamıştır.

Azerbaycan’da pedagojik kadroların 
hazırlanması ve ülke genelinde pedago-
jik personel ihtiyaçlarının karşılanma-
sı görevi, 1921’de Bakü’de kurulan ve 
şu anda ülkenin en büyük ve saygın 
yükseköğretim kurumlarından biri olan 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-
ne düşmektedir. Yaklaşık 100 yıllık tarihi 
ve oturmuş gelenekleri olan Azerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesinde son iki 
yılda daha da önemli çalışmalar yapılmış, 
eğitimin içeriğinin değiştirilmesi yönünde 
başarılar elde edilmiş, Azerbaycan eğitim 
tarihi için başarı dolu yeni sayfalar açılmış-
tır. Üniversitenin yeni atanan rektörü Prof. 
Cafer Caferov’un önemli girişim ve katkı-
larıyla stratejik planlamalar gerçekleştiril-
miş, kesintisiz eğitim ve öğretmen eğiti-
mi kavramına uygun çalışmalar yapılmış, 
üniversitenin mevcut durumu analiz edile-
rek belirlenen hedefe ulaşmak için reform-
lar gerçekleştirilmiştir.

 Belirtmeliyiz ki, Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesinde yönetim siste-
minin geliştirilmesi ve gelişmiş uluslararası 
tecrübeye dayalı olarak düzenlenmesiyle, 
üniversitemiz kısa zamanda eğitim-öğ-
retim-inovasyon merkezine dönüştürül-
müş, yüksek uzman hazırlığını sağlayan 
standartlar oluşturulmuş ve eğitimin, 
bilimin içeriği önemli ölçüde değişmiştir.

Günümüzde üniversite yönetimi-
nin etkili çalışmaları modern düşünceye 
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tedir. Cumhuriyetin insan onuruna en yakın 
yönetim biçimi olduğunu, kula kulluk anlamı-
nı reddettiğini, insan karakteri ve hayatı için 
vazgeçilmez bir değer olduğunu" ifade etti.

Kırlı'nın konuşmasının ardından düzenle-
nen Cumhuriyet Konseri programının birinci 
bölümünde Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu'nun günün anlam ve önemine uygun 
seçilen dokuz eserle dinleyicilere unutulmaz 
bir gece yaşattı. 

Programın ikinci kısmında ise Şef Hakan 
ÖZLEV yönetiminde TRT sanatçısı Serap 
KUZEY'in de solist olarak katıldığı konserde 
Cumhuriyet Dönemi bestekarların eserleri 
seyircilerin de katılımı ile ayrıca bir heyecan 
kazandırdı.

 Konser Prof. Dr. Selçuk Kırlı'nın Hakan 
ÖZLEV, Serap KUZEY ve Songül ÖZLEV'e çiçek 
takdiminin ardından son buldu.

sahip ve uluslararası ihtiyaç-
ları karşılayan yüksek nitelikli 
öğretmenlerin hazırlanmasını 
sağlamıştır. Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesinde yeni 
bir manevi-psikolojik ve bilim-
sel-pedagojik ortamın oluşma-
sı, üniversitenin kalitesinin 
amaçlanan stratejik hedeflere 
ulaşmasına tesir etmiştir.

 Rektörümüz Prof. Cafer 
Caferov’un uluslararası ilişki-
lerinin genişletilmesi, uluslara-
rası karşılıklı değişim program-
larının yapılandırılması yönün-
deki çalışmaları, kısa zamanda 
üniversitelerarası ilişki ve ortak 
çalışmaların oluşturulmasını 
sağlamıştır. Bugün Azerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi-
nin Türkiye, Rusya, Danimarka, 
Kazakistan, Bosna Hersek vd. 
ülkelerle kurduğu uluslararası 
ilişkiler, Üniversitesinin strate-
jik, bilimsel-yöntemsel planlan-
masında tam olarak uygulan-
maktadır. Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi tarafın-
dan yabancı ülke üniversitele-
riyle imzalanan 30 anlaşmadan 
14’ü kardeş Türk Üniversitele-
ri iledir. Eylül 2018’de Türki-
ye’nin Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi ve Atatürk Üniversitesi ile sözleşme-
ler imzalanması, uluslararası eğitim deneyi-
mine gösterilen ilginin bir göstergesidir. 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-
nin Türkiye üniversiteleriyle iş birliği yapma-
sı, bazı devlet, bilim ve kamu kurumlarıy-
la da işbirliği yapmasına öncülük etmiştir. 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinin 
2018 yılı içinde 5-6 ay gibi kısa bir sürede 
TİKA ile birlikte düzenlediği Yunus Emre’ye 
adanmış “Yukarı ellerde seyyah bir derviş”, 
Niğde Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “IV. 
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim 
ve Sosyal Bilimler Sempozyumu”, TÜRKSOY’la 
hazırladığı “Mağcan Cumabay – 125” ve buna 
benzer diğer bilimsel ve pratik konferanslar, 
Üniversitesinin uluslararası bilimsel işbirlikle-
rine gösterdiği yüksek ilginin yansımalarıdır. 
Kardeş Türkiye’nin devlet ve bilim kurumla-
rı ve donanımlı üniversiteleri ile kurulmuş 
olan ilişkilerin uluslararası eğitim, öğretim 

ve bilimsel araştırma ilkeleri kapsamında 
geliştirildiğini güvenle söyleyebiliriz. Türki-
ye’nin en saygın üniversiteleri ile iş birliği-
nin varlığının ve Azerbaycan’daki Bakü Türk 
Büyükelçiliği, TİKA, Türk Ocakları, TÜRKSOY, 
Anadolu Aydınlar Birliği vd. ile bilimsel ve 
kültürel iş birliğinin olmasının, Azerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesinin uluslararası 
imajını önemli ölçüde artırdığı şüphesizdir. 
Üniversitede Türk halkları edebiyatı sorunla-
rını inceleyen “Türk araştırmaları” laboratu-
varı, Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzen-
lenmiş olup bilimsel-kültürel alanda faaliyet 
gösteren “Türk Odası” ve TÜRKSOY’un açtığı 
“TÜRKSOY” bölümünün faaliyetleri, Azerbay-
can Devlet Pedagoji Üniversitesinin modern 
uluslararası talepler doğrultusunda şekillen-
mesinin olduğu kadar üniversitedeki ilim ve 
eğitimin kalitesi ile yeni içeriğinin de göster-
gesidir. Üniversitedeki bölümlerin, bilimsel 
merkezlerin, dersliklerin, kütüphanelerin, 
okuma salonlarının ve diğer alanların yeni 

onarılmış olmaları ve modern donanımla-
ra sahip olmalarının da öğretimin kalitesi-
ni doğrudan etkileyen faktörler olduğunu 
belirtmek gerekir.

Yeni başarıların başlangıç noktasında 
bulunan Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniver-
sitesinin stratejik eğitim planlanması çerçe-
vesinde, eğitimde daha yüksek verimlilik 
elde edeceğine ve Azerbaycan yükseköğre-
tim sisteminde yeni imzalara sahip olacağı-
na inanıyoruz.

Prof. Dr. Elman Guliyev
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Merkezi
“Türk Araştırmaları” Akademik 

Laboratuvarı Başkanı  
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(solda) TÜRKSOY Başkanı Prof. Düsen Kaseinov ve (sağda) Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü 
Prof. Cafer Caferov



3KASIM 2012EKİM 2018 3BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Z
iyaretimize Bursa Türk Ocağı 
Hanımlar Kurulu da katıldı.
Servet Somuncuoğlu'nun Karaca-
bey'de bulunan kabri başında 

Ruhuna Fatihalar okuduk.. Ardından 
yine Karacabey'de bulunan baba ocağı-
na geçerek ailesinin tertip etmiş olduğu 
kahvaltıda buluştuk. Somuncuoğlu'na 
ait eserleri, sayısız kaya resmi ve bu 
resimlerin çözümlemelerini içeren 
belge kitaplarını inceledik. Kahvaltı 
sonrası Servet Somuncuoğlu'nun okul 
arkadaşları olan Ayhan Tayfur, Sadet-
tin Salman, Selahattin Doğan yapmış 

oldukları konuşmalarda Servet Somun-
cuoğlu ile ilgili anılarını, onun gurur 
verici azmini bizlerle paylaşarak eski 
günlerini yâd ettiler. 

Ziyaretimiz Somuncuoğlu'nun anısına 
baba ocağının önüne yaptırılan çeşme 
önünde ve Karacabey'de adına ithaf 
edilmiş olan parkta çekindiğimiz hatıra 
fotoğrafları ile son buldu.

Ruhu şâd, mekanı cennet olsun.

Haber: Kübranur DEMİRER

SERVET SOMUNCUOĞLU’NUN ÖLÜM YIL 
DÖNÜMÜNDE MEZARINI ZİYARET ETTİK
Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları olarak 13 Ekim 2018 Cumartesi günü araştırmacı - yazar Servet 
Somuncuoğlu'nun Bursa Karacabey'de bulunan kabrine ve baba ocağına ziyarette bulunduk.

T
ürk Ocakları Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Uludağ 
Üniversitesi ve Bursa Teknik 
Üniversitesi öğrencileri ile 21 

Ekim 2018 Pazar günü Saat: 10.00 
da Heykel- Ünlü Cadde üzerinde ki 
LALEZAR RESTORANT’ta kahvaltı da 
bir araya geldiler.

Gençlik Kollarının organizasyo-
nu İle Fakültelere yeni kayıt olmuş 
olan öğrencilerin yoğunlukta olduğu 
kahvaltıya 104 öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof.Dr. 
Mehmet Zarifoğlu, Hamit Saraç, 
Dr. M. Mete Ateş ve Eray Yüceyurt 
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; Prof. 
Dr. Mustafa Cemiloğlu Hars Heyeti 
Başkanı olarak Türk Ocağını temsil 
ettiler.

Uludağ Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce , 
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Nurettin Acır ve 
Minyatür Resim Kurs Öğretmeni-
miz Emekli Hakim, Araştırmacı yazar 
Suzan Çataloluk’ta misafirlerimiz 
oldular.

Selçuk Kırlı, Mehmet Yüce ve 
Nurettin Acır’ın Açış konuşmala-
rından sonra Suzan Çataloluk Türk 
Sanatlarının önde gelen önemli 
çalışmalarından Minyatür sanatı 
İle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Eğer isterseniz sizlere karşılıksız 
olarak yardımcı olabilirim diyerek 
konuşmasını sonlandırdı. Kahvaltı 
sonrası bütün katılımcılar Bursa Türk 
Ocağına 1913-1931 yılları arasında 
mekanlık yapmış olan Setbaşı’nda ki 
MAHFEL önünde bir hatıra fotoğra-
fı çektirdiler.

Mahfel önünden Ocak binası-
na geçen gençler Yıllık Çalışma 
Programları ile ilgili bilgi alışveri-
şinde bulundular.

GENÇLER İLE KAHVALTI
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Mesul Müdür
Hamit SARAÇ 

hamitsarac@gmail.com

Görsel Yönetmen
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site 
Apt. No:8/1 Yıldırım / BURSA 

Tel: 0224 329 73 23
Belgegeçer: 0224 329 73 24

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

STÜDYO STAR AJANS TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Nilüfer Ticaret Merkezi  
634. Sk. Ayaz Plaza No: 24 

Nilüfer /  BURSA

Tel.: +90 224 249 33 20
www.starmatbaacilik.com

Kürşat GENÇ

80 yıldır Türkiye ve KKTC'deki ilköğretim 
okullarında her sabah öğrenciler derse girme-
den okutulan "Öğrenci Andı" dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazır-
lanarak, 10 Mayıs 1933 tarihli Milli Talim ve 
Terbiye Heyeti kararıyla uygulamaya konulan 
"Öğrenci Andı", Milli Eğitim Bakanlığının 8 
Ekim 2013 tarihli İlköğretim Kurumları Yönet-
meliğinde yapılan değişiklikle kaldırılmıştı. 
Yönetmeliğin iptali için yapılan başvuru çeşitli 
aşamalardan sonra iptal edildi. Danıştay’ın bu 
kararı üzerine tartışma başladı. Danıştay’ın 
kararına destek verenler ve karşı çıkanlar. 

Olaya karşı çıkanlar ve destek veren-
ler iki yönü ile değerlendirme yapmakta-
lar. Bunlardan birincisi: Danıştay’ın yetki-
sini aşarak hukuki denetim yerine yerinde-
lik denetimi yapması; ikincisi ise Andımızın 
ırkçılık söylemleri içermesi. Tabi ki bu ırkçı-
lık söylemleri içermesi ifadesi ile birlikte 
öğrenci andının yazarı, dönemin bakanla-
rından olan Reşit Galip’in uygulamaları temel 
alınmaktadır. 

Elbette ki Anayasa, idarenin eylem ve 
işlemlerinde, yürütme organına bir takdir 
yetkisi vermiş; mahkemelerde idarenin bu 
eylem ve işlemlerinde, yerindelik denetimin-
den ziyade hukukilik denetimi yapması gerek-
tiği belirtilmiştir. Ancak Anayasa’nın yürütme 
organına verdiği takdir yetkisi sınırsız değil-
dir. Tıpkı Anayasanın değiştirilmez maddeleri-
ni belirtilen, ‘’Anayasanın 4. maddesi hakkın-
da değiştirilemeyeceği yönünde bir Anaya-
sa maddesi yoktur. Önce 4. madde değiştiri-
lir, sonra da diğer değiştirilemez maddeler 
değiştirilme yolu açılır’’ ifadesini kullanan 
hukukçuların düştüğü hataya düşülmekte-
dir. Hukukun evrensel ilkelerini ve Anaya-
sanın ruhunu anlamadan, hukuk felsefesini 
ve bakış açısından uzak,  hukuk teknikeri 
kafasıyla hareket edilerek eksik ve hatalı 
yorumlar yapılmaktadır.   

Andımıza karşı çıkışta ki bir diğer nokta ise, 
Türklük ve de özellikle milliyetçilik kavramla-

rından yola çıkılmaktadır. Olaya milliyetçilik 
ve Türklük penceresinden bakışta sıkıntılar 
bulunmaktadır. Milliyetçilik tanımının çıkış 
noktasında ise millet kavramının tanımlan-
masında problem olmaktadır. 

Her ne kadar Türkler geçmişten bugüne 
milliyetçi duygulara sahip olsa da milliyetçilik 
kavramı Batı Avrupa kökenli bir kavramdır. 
16. yüzyılda ortaya çıkan ve bütün dünyayı 
etkileyen ve etkilemeye de devam eden bu 
kavram, Türkiye’de tam anlamıyla sağlam 
bir zemine oturtulamamıştır. Milliyetçilik 
kavramının sağlam zemine oturtulamama-
sının sebeplerinin başında farklı disiplinler 
arasında millet kavramı farklı şekilde tanımla-
maları, insanların kafalarında da farklı millet 
tanımları ortaya çıkarmış ve milliyetçiliğe 
olumlu ve olumsuz yaklaşımların ortaya 
konmasına sebep olmuştur.

    İslami yani dini literatürde, " inananlar 
bir millettir" ifadesi ile millet kavramı tanım-
lanmaya çalışılmış, buna karşın,  tarih alanın-
da ise, " aynı soydan gelen, aynı dili konuşan 
topluluklar" olarak ifade edilmesi ırksal bir 
zemine çekilmesine neden olmuştur. Sosyo-
loji alanında ki tanımda ise, " geçmişse birlik-
te yaşamış, gelecekte de birlikte yaşamayı 
düşünen; acı da ve mutlulukta ortak duygu-
yu paylaşan topluluk" olarak ifade edilmiştir. 
Hukuksal tanım olup aynı zamanda moder-
nizmin kabul ettiği tanımda ise; " vatandaşlık 
bağı" ölçü olarak alınmıştır. Zaten hali hazırda 
ki duruma bakıldığında da karşımıza hukukun 
yani modernizmin getirdiği tanımın geçerli 
olduğu görülür.

Almanların bir bölümü ile Fransızların 
bir bölümü aynı soydan geldikleri, aynı 
ırka dayandıkları halde farklı millet olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. Hırvatlar, Sırplar ve 
Boşnaklar aynı ırk olmalarına rağmen farklı 
dini ve mezhepsel durumlarından dolayı 
farklı millet olarak kabul edilmektedirler. 
Burada da görüldüğü gibi millet kavramında 
ırksal bir tanımlamadan ziyade farklı özellik-
ler ön plana çıkmaktadır. 

 Özellikle Fransız ihtilâlı sonrası yenidün-
ya düzeninde imparatorlukların yerini ulus 
devletlerin alması nedeniyle millet kavramı 
ortaya çıkmıştır. Maalesef modernite dönüşü-
münü sağlayamayan Türkiye, millet kavramı 
üzerinde sağlam bir zemine oturtulamamıştır. 
Bu sıkıntının temelinde ise Osmanlı devletinin 
çok farklı etnik yapıya ve farklı dini inanca 
sahip vatandaşının olması yatmaktadır.

Osmanlı Devletinin son döneminden başla-
mak üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu 
millet kavramı üzerinde durulmuş ve ortak 
paydalar ön plana çıkarılmaya çalışılmış-
tır. Aliye İzzet Begoviç’in; ‘’-inancımızdan 
dolayı Sırplar bize Türk derlerdi’’ ifadesinde 
de belirttiği gibi, Osmanlı Devletinde farklı 
etnik yapıda insanlar olsa da, Avrupalılar 
tarafından Müslümanlar Türk olarak nitelen-
dirilmiştir. Ancak yeni Cumhuriyetle birlikte 
etnik köken ve dini inançtan ziyade, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve vatan-
daşlık bağı ile devlete bağlı olan herkes Türk 
olarak kabul edilmiştir. Burada ki Türklük, 
ırksal bir zeminden ziyade kapsayıcı bir tanım 
olarak ön plana çıkarılmıştır.

20.yy başlarında millet kavramlarını oturt-
maya çalışan devletlerin yaptığı gibi, Türki-
ye Cumhuriyeti de, Cumhuriyetin ilk yılla-
rında bu millet kavramı üzerine bazı mit’ler 
yerleştirmeye çalışmıştır. Bunların başında 
milli marşlar, milli bayramlar, tören şekilleri, 
bayraklar, giyim kuşam tarzları ve destanlar 
ile daha birçok protokol kuralları gelir. Ve 
andımızda bunlardan birisidir. Yani andımız 
millet oluşturma sürecinin bir parçasıdır ve 
dönemin gereğidir.

     Ancak, kafasında bu modern dönüşümü 
anlamayan ve değişime ve yeniliğe karşı çıkan 
bu kesim olanı anlamaktan ziyade tamamen 
tutucu bir yaklaşımla karşı çıkmaktadırlar. 
Andımız ile bir kürde,"- varlığım Türk varlığına 
armağan olsun" dedirtilmesine karşı çıkmak-
tansa olayın tarihsel ve sosyolojik süreçle-
rini doğru algılatmak yerine, tarihsel süreç 
içerisinde yapılan bazı yanlış uygulamalarda 
kullanarak siyasi oy devşirme amaçlanmıştır.

 2009 yılında, okullarda öğrenci andının 
okutulması uygulamasının "ırkçı söylemler 
içerdiği" gerekçesiyle kaldırılması istemiy-
le dava açılmıştı. Açılan bu dava da Danış-
tay’ın kararında, öğrenci andında geçen "Türk" 
kelimesinin bir ırkın değil, Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içinde yaşayan dili, ırkı, rengi, 
cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşla-
rın bir araya gelerek oluşturdukları, herkesi 
kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adı 
olduğu belirtilmişti.

Bütün bunlarla birlikte milli şuur ve bilinç, 
önce aidiyet ve mensubiyet temelinde oluştu-
rularak bilgi ve bilinç yerleştirilmelidir. Gerekli 
bilgi ve bilinç oluşturulmadan sadece ‘’öğrenci 
andının’’ okutulması, art niyetli bölücü grupla-
rın girişimleriyle nefret ortaya çıkmaktadır. 
Yıllarca aynı hata Atatürkçülük fikrinin yerleş-
tirilmesinde de yapıldı. Atatürkçülüğün bilgi 
ve bilinç boyutu oluşturulmadan Atatürkçü 
yapılmaya çalışıldı, sonuçta ortaya sempati 
kadar antipati oluştu.

Andımızı, milli bilgi ve bilinç oluşturma-
dan okutursanız sonuç da sıkıntılı alanlar 
oluşur ve nefretleri tetiklersiniz. Geleceğin 
büyükleri olacak bugünün çocuklarına milli 
bilicin oluşturulması elbette ki önemlidir. 
Bu bilincin oluşturulması kadar bilgilendiril-
mesi de gerekmektedir. Akıl ve ruhu uyum 
içinde yetiştirilen gençler bu devletin yegane 
teminatıdır. Ne mutlu Türküm diyene.
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