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BURSA TÜRK OCAĞI

BÜLTEN
Füze kalkanının asıl amacı!

2010 yılını uğurlarken

Türkiye Uluslararası İlişkiler 
ve Stratejik Analizler Merkezi 
(TÜRKSAM) Başkanı Dr. Sinan Oğan, 
Bursa Türk Ocakları’nın davetlisi 
olarak geldiği Bursa’da Dede Efendi 
Salonu’nda Türk Dış Politikasında 
Yeni Gelişmeler; Sıfır Sorun Politikası 
ve Komşularla İlişkiler” konusunda 
konferans verdi. Enerjiden jeopolitiğe, 
çevre ve iklim değişikliğine dek geniş 
alanda tematik çalışma yürüten ve 
özellikle dış politikayı ilgilendiren 
konularda referans kuruluş olarak 
kabul edilen TÜRKSAM’ın başkanlığını 
yürüten Sinan Oğan, Türkiye’nin 
savunma hattını dışarıda kurması 
ve sırtını Türk dünyasına dayaması 

gerektiğine dikkat çekti. Osmanlı 
ve Rusya’nın 5 asırlık geçmişinin 25 
yılının savaşla geçtiğini anımsatan 
Oğan, 1990’larda hasım olan 
Rusya’nın bugün de Türkiye’nin önünü 
kesmeye çalıştığını belirtti. Siyasi 
dengelerin konjüktüre göre değiştiğini 
belirten Ogan,  füze kalkanlarının ise 
aslında İsrail’i korumak için yapıldığını 
belirtti. İran’ın füze menzilinin sadece 
İsrail’i tehdit ettiğini bildiren Ogan 
“Füzeler ateşlendikten sonra kalkan 
yüzde 97’sini imha ediyor, kalan yüzde 
3’ü isabet ediyor. Geniş coğrafyalar 
için sorun olmayan bu durum, İsrail 
gibi küçük bir ülkeyi haritadan 
silebilir!” dedi. 

Türk Ocakla-
rı Bursa Şubesi ta-
rafından düzenlenen 
geleneksel Cuma 
Sohbetleri’ne konuk 
olan Uludağ Üniver-
sitesi (UÜ)  Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bi-
limleri Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Rahşan Siviş Çe-
tinkaya, “Etkili Aile 
İçi İletişim” konusunu anlattı. Ailenin toplumsal hayatın en ufak birimi oldu-
ğuna atıfta bulunan Çetinkaya “Aile bir sistemdir, alt sistemleri ise ailenin her 
bir üyesi, eşler ve kardeşlerdir. Sorunlar da çözümler de bireyler arasındaki 
iletişimin niteliğiyle belirlenir” diye konuştu. 

Acısıyla tatlısıyla, eğrisiyle doğrusuyla 
bir yılın sonuna daha geldik. Koskoca bir yılı 
daha geride bıraktık. Hatırlarsanız, 2010 yı-
lına İktidarın bir önceki yılın ikinci yarısın-
da başlattığı meşhur açılım politikalarını uy-
gulama kararlılığı ile başlamıştık. Muhalefet, 
özellikle MHP bu bir ihanet projesidir ülke-
yi bölünmeye götürür derken, iktidar barış 
ve kardeşlik bu projenin uygulanmasından 
geçer, sonuna kadar bu projenin arkasında-
yız diyordu. Hakikaten arkasında da durdu-
lar. Sayın Başbakan Türk milletine sövmekle 
meşhur bölücü Şivan Perver’i yanına aldı, Di-
yarbakır Mitingine götürdü, onun vatan has-
retinin(!) hesabını sordu. Türkiye’den kaçıp 
Fransa’yı yurt tutan Kürtçü Ahmet Kaya’nın 
yasını tuttu. Örgüt içi anlaşmazlık sonucu 
öldürülen bölücü Musa Arter’i halk kahra-
manı ilan etti. 

Bölücüler de hakikaten kadirbilir insan-
larmış, Başbakana çok iyi yardımcı oldular. 
Sınır kapısından girer girmez, ellerinde bö-
lücü örgüt  bayraklarıyla, İmralı canisine se-
lam durup bağlılıklarını bildirdiler. Diyarba-
kır Belediye Başkanı herkesin önünde Hükü-
mete s..tir çekti. Bölücü başı hükümete teh-
ditler savurup süreler verdi. 

Maaşları Türkiye Cumhuriyeti tarafın-

Prof. Dr. Ali BAHADIR

bahadir@uludag.edu.tr

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı

“Türk Ocaklarının siyasi partilerle ilgisi yoktur. Türk Ocakları bir kültür ocağıdır. Türk Ocakları münevverlerin bir kalesidir.” H. Suphi TANRIÖVER

DEVAMI 2. SAYFADA

Aile içi iletişim
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Türk milletinin milli birliğinin güç-
lendirilmesi ve Türklüğün yüceltilmesi-
ni amaçlayan, millet olarak  “bir ve be-
raber yaşamanın” ifadesi olan Türk mil-
liyetçiliğinin savunucusu  bir asra yak-
laşan tarihi geçmişe sahip olan  Türk 
Ocakları Derneği  Bursa Şubesi olarak; 

87 yıllık Cumhuriyetimizin bekasını 
ve milletimizin varlığını tehdit eden, “Tek 
bayrak, Tek Dil, Tek Millet” ilkesini orta-
dan kaldırmaya yönelik son gelişmeler 
karşısında;

1. Görevlerine başlarken Büyük Türk 
Milleti önünde “Namusları ve Şerefleri” 
üzerine yemin ederken;

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, 
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü-
nü, milletin kayıtsız ve şartsız egemen-
liğini koruyacaklarına Büyük Türk Mil-
leti önünde and içerek” söz veren Sayın 
Cumhurbaşkanımızı, Sayın Başbakanı-
mızı, başta Sayın Meclis Başkanı olmak 
üzere bütün Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi mensubu milletvekillerimizi, ettik-
leri yeminin gereği olan görevlerini yap-
maya,

2. T.C. Devletinde memur olarak gö-
reve başlarken;  “Türkiye  Cumhuriyeti  
Anayasasına  ve  kanunlarına  sadakat-
la bağlı  kalmak  ve  milletin  hizmetinde 

Türkiye Cumhuriyeti   kanunlarını sada-
katla uygulamak”,

 yeminini eden, en üst düzeyden baş-
lamak üzeren bütün devlet memurlarını 
varlık sebeplerini oluşturan devletimize 
ve millete sahip çıkmaya;

3. İnsan olmanın bütün değerleri-
ne sahip  Yüce Türk milletinin birer ferdi 
olan bütün vatandaşlarımızı,  engin hoş-
görüsü ve insan sevgisi ile Türk milleti-
nin bir arada yaşama ülküsüne sahip çı-
karken birlik ve beraberliğimizi zedele-
yecek düşmanlıkları körükleyecek tu-
zaklardan uzak kalmaya, ancak geçmiş-
te olduğu gibi bugün de dik durarak , 
hiçbir taviz vermeden “ülkemizin ve mil-
letimizin bölünmez bütünlüğüne sahip 
çıkmaya davet ederken, 

4. Bin yıldır bir arada yaşadığımız bu 
topraklarda, birlikte yaşama arzu ve is-
teğimizi zedeleyecek, aramıza  nefret 
ve düşmanlık tohumları ekecek davra-
nış ve tutumlarda bulunan veya bilerek 
veya bilmeyerek bu yönde amacı olan-
ları destekleyen bütün kişi ve kurumları 
uyarıyor sonucu olmayacak bu hevesler-
den vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz.

“Türkiye Cumhuriyeti’nı kuran Türki-
ye halkına Türk Milleti denir.

Ne mutlu Türküm Diyene.”

dan ödenen bir takım sapkınlar mecli-
se girerken ettikleri bağlılık yeminlerini 
unutup, Talabani ve Barzani’yi pir edi-
nip her fırsatta Kuzey Irak’a koşmakta-
lar, her fırsatta bölücü başını müzakere 
sürecinin vazgeçilmez bir aktörü olarak 
beyan etmekteler. Belediye başkanla-
rı pazarlarda Kürtçe etiketler dağıttılar. 
Bunlar da kesmedi, şimdide Demokra-
tik toplum kongresi diye bir toplantı 
yapıp, demokratik özerklik adı altında 
Türkiye’nin federasyonlara ayrılmasını, 
bölgede Türkçenin yanında ikinci bir dil 
olarak Kürtçenin de resmi dil olması-
nı, kendi savunma güçlerinin kurulma 
hakkının federasyonlara verilmesini ta-
lep ediyorlar. Bunları da meydan oku-
yarak ilan ediyorlar. Özellikle iki dillilik 
konusunda çok da pervasızca “iki dilli-
liğin uygulanması için yasal ve anayasal 
düzenlemelerin yapılmasını bekleme-
yeceklerini” ilan ediyorlar. 

Çok üzücü ve vahim bir durumdur. 
Bu duruma Meclis Anayasa Komis-

yonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu 
bile “bu bir devlet tanımıdır, başkaldırı-
dır, yasalar ve anayasamız buna müsaa-
de etmez” demek zorunda kalıyor. 

Sözün kısası 2010 yılı Türkiye Cum-
huriyeti için kayıp bir yıldır. Hükümet 
bölücülere karşı yanlış bir strateji takip 
etmiştir. Hep taviz, devamlı taviz po-
litikasının Türkiye Cumhuriyetini bir 
yere taşıması mümkün değildir. Geli-
nen netice bellidir.

 Tavizler bölücüleri cesaretlendir-
miş, pervasızlaştırmıştır, İktidarın bu 
yumuşak tavrını teröristler devletin 
aczi olarak görmeye başlamışlardır. 

Biz bilmekteyiz ki Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti Ordusuyla, Polisiyle güç-
lü bir devlettir. Üç buçuk çapulcunun 
bağrışmasına pabuç bırakmaz. Hiç kim-
se bu görüntüye aldanıp sonu olma-
yan maceralara atılmaya kalkmasın. Bu 
günkü görüntü sadece iktidarın poli-
tik tercihinin yansımasıdır. Türkiye için 
haince planları olanlar, ne bu iktidarın 
ilelebet bu politikasını sürdüreceğini, 
ne de bu milletin buna daha fazla mü-
samaha göstereceğini düşünmesinler. 
Türk Milletini meşru müdafaa hakkını 
kullanmaya mecbur bırakmasınlar.

Bu vesileyle Bütün Türk Âleminin 
yeni yılını kutlar, 2011 yılının Türk 
Milletinin altın yılı olmasını dilerim.

2010 yılını 
uğurlarken

BAŞTARAFI 1. SAYFADA

Prof. Dr. Ali BAHADIR

DUYURU
Değerli gönül dostları, geleceğimiz olan gençlerimizin eğitilmiş bilinçli Türkçüleri 

olarak yetişmeleri için sizin maddi katkılarınıza ihtiyaç var. Bizler biliyoruz ki manevi 
katkılarınız bizlere moral olmakta ve çalışmalarımızdaki uyarıyı sağlamaktadır. Bu 

amaçlar doğrultusunda bizlere moral, gençlerimize maddi destek olmak istiyorsanız 
ocağımızın aşağıdaki burs hesabına katkılarınızı bekliyoruz.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Burs hesabı:
Hesap no: 81497884 - Iban:TR250006701000000081497884

Yapı kredi bankası 706 Uludağ Üniversitesi Şubesi

Bursa Türk Ocağı’nın
Aziz Türk milletine mesajıdır
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“-  Sen ne yapıyorsun peki?
- Programımı işliyorum.
- Yani Türkçe öğretiyorsun, asimile ediyorsun…”
Murtaza, Necati’nin tek bir kelime Kürtçe bilmediğini, 

Türkçe öğrenim yapmaktan başka istese de çıkar yolu ol-
madığını biliyordu. Buna rağmen, kendisini suçlamakta-
ki anlamı sezmişti. Muş’u, Varto’yu, Muradiye’yi, Çaldıran’ı 
bu defa sallayan zelzeleyi, ta gönlünde hissetti. Eskiler, “ 
Zarar kuldan gelsin yeter ki, Allah’tan gelmesin” demişler-
di. Ama bu defa zarar kuldan geliyor ve bütün bu yerleri, 
koparıp götürmeye hazırlanıyordu.

- Ne asimilesi .
- Yol yok, fabrika yok, okul var. Bu, buranın halkını 

Türkleştirmek değil de nedir?
Necati’ye baktı;
- Senin köyünde yol var mı? İhsaniye bu kazadan çok 

mu iyi? Köyüne İhsaniye’den öte, katır sırtında altı saatte 
gitmiyormusun? Tek bir fenni halı tezgahına hasret değil-
misin? Sen ki yörüksün, çekirdeksin, özsün. Okulla seni de 
eritmek istiyor bu devlet.”

Yukarıdaki satırlar, benim 1980 yılında, Van’a hâkim 
olarak tayin edildikten az sonra, ikisi de Afyonkarahisar-
lı olan Murtaza ve Necati isimli öğretmenlerin köydeki mü-
cadelelerini, yaşadıklarını, Kürtçülüğün daha o tarihler-
de eriştiği boyutları anlatan, Milli Eğitim ve Kültür Dergisi 
12. Sayısında yayınlanan Bayramınız Kutlu Olsun hikaye-
sinden alınmadır. 

Bu hikâye de, bölücülerin etkisinde kalan Afyon’lu Ne-
cati öğretmenin hemşerisi diğer öğretmen Murtaza’ya bas-
kıları, sonunda dövdürmesi, öldü diye yol ortasında bırakıl-
ması, jandarmalar tarafından tesadüfen kurtarılması anla-
tılmıştı. Derginin ekim 1981 sayısında yayınlanmıştır.

O zaman kim bilir kimlerce, ne kadar abartılı bulun-
muştu.

Bu yazılanları abartılı bulanlar sebebiyle, günümüzde-
ki noktaya gelindi.

Daha sonra kader, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın, avu-
katları ile İmralı’daki ilk görüşmesinde, bizi karşı karşıya 
getirdi. Ben o zaman, Mudanya hâkimi idim. Bakanlıkça, 
görüşmede hazır olmak için görevlendirilmiştim. 

Devlet arşivinde bulunan o görüşme tutanağına göre, 
Abdullah Öcalan’ın ana tarafından Türkmen olduğu söy-
lenmektedir.

Uğur Mumcu’nun eserlerinden öğrendiğimiz şekliy-
le, boşandığı eşi Kesire Yıldırım da, Tunceli kökenli alevi 
Türkmen bir ailenin kızıdır. Bunun böyle olduğunu, Kesi-
re Yıldırım’ın iki kız kardeşinin Elazığ, Karakoçan ortaoku-
lunda öğrencilerim olması sebebiyle de biliyorum.

Eşi Türkmen, kendisi ana tarafından Türkmen ol-
duğunu söyleyen bir kişinin illegal örgütünün, şu anda 
Türkiye’yi getirdiği noktaya bakalım.

Ülkemizin güneydoğu bölgesinde 14.12.2010 tarihin-
den itibaren mahalli idarelerin de izin vermesiyle, önce 
yerleşim merkezleri hem Türkçe, hem de Kürtçe isimleriy-
le, tabelalarda boy göstermeye başlamışlardır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, bütün esna-
fın işyerlerinin Kürtçe olarak belirlenmesi, üretilen ürünle-
re Kürtçe isimler verilmesini teklif etmiştir.

Kültürel açılım ve  
bölücülükte gelinen nokta (1)

BAŞTARAFI 4. SAYFADA

Nadir ÜLKER
Avukat – Türk Ocakları Bursa Üst Kurul Delegesi

Kuruluşunun 15. yılında Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi (1)

Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ
Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı

Türkiye, Başkurdistan, Tuva, Moğolistan, Uygur Eli, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Altay, Özbekistan, Hakasya, Çuvaşistan, Türkmenistan, Tataristan, 
Afganistan, Saha Eli gibi Avrasya’nın muhtelif köşelerindeki Türk Dev-
let ve Topluklarından ve akraba topluluklardan Manas Üniversitesi’ne ge-
len öğrenciler, yükselen Türk Dünyası’nın rönesansının ana cevheri  “Or-
tak Üst Kimlik Değerleri”yle teçhiz olmaktadırlar. “Manaslı Ruhu” ve “Ma-
naslı Kimliği”, Ortak Üst Kimliği yaratan değerler bütününü ve bilinci içe-
rir. Manas Üniversitesi çatısı altında, “Atatürk” ve “Manas Ata” adlı mo-
del millî insanların yetişmesini sağlayan derin ve zengin kültür değerleri 
ile, tarihin takdirine mazhar olmuş bu büyüklerimizin başarıları, vasiyet-
leri, ilkeleri ve mirasları işaret edilen üst kimliğin şekillenmesinde belir-
leyici değerlerdir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Gaspıralı İsma-
il Bey’in “dilde, fikirde, işte birlik” ilkesini ve idealini hayata geçirecek olan 
insanların yetiştiği bir bilim, fikir ve gönül ocağı olarak tarihi bir misyon 
üstlenmiştir. Bu büyük misyon, büyük milletimiz adına, iki devletimiz ta-
rafından “Manas”a verilmiştir.  

“Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta ol-
mak üzere, sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğren-
meleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgü-
veni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında Türklük bilinci, ahlaki il-
keler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağ-
daş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve baş-
ta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamak” üniversite-
nin misyonudur. 

Sevinerek ve memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, Manas 
Üniversitesi’nde bilimsel metodolojiden ödün vermeyen bir eğitim-
öğretim formasyonu içinde çağın bilgisiyle donanmış; Türk Dünyası’nın 
tasada, kıvançta ve kaderde birliği yolunda yürüyen gençler yetişmektedir. 
Kaynağını millî tarih, millî kültür, millî gelenek değerleri ile evrensel bilgi 
ve birikimden alan ortak bilinç, ortak inanç, ortak yol ve ortak amaç Türk 
Dünyası’na ve topyekûn insanlığa yepyeni ufuklar açacak bir sistemi vaat 
etmektedir.    

Üniversite, Türkiye’deki üniversitelerle aynı statüde özerk bir üniver-
sitedir. Üniversitede eğitim-öğretim parasız olup ihtiyaç sahibi öğrencile-
re “Gereksinim Bursu” ve ayrıca “Akademik Başarı Bursu” da verilmekte-
dir. Ders kitapları üniversite tarafından karşılanmaktadır. Ucuz ve kalite-
li yemek, spor alanları, standartları yüksek öğrenci yurtları öğrencilere su-
nulan imkânlar içindedir.

Üniversitede 8 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu’nda 
3500 civarında lisans ve ön lisans, 2 Enstitüde ise 300 civarında Yük-
sek Lisans ve Doktora öğrencisi öğrenimini sürdürmektedir. Üniversite-
nin eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızcadır. Ayrıca öğrenci-
lere İngilizce ve Rusça da öğretilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği, Çev-
re Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme, İkti-
sat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Türkoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Batı 
Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı), Eği-
tim Bilimleri, Biyoloji, Matematik, Grafik, Resim, Bahçe ve Tarla Bitkile-
ri, Bitki Koruma, Zootekni, Mütercim-Tercümanlık, Antrenörlük Eğitimi 
ve Spor Yöneticiliği, Beden Eğitim Öğretmenliği, Müzik, Sahne Sanatla-
rı, Radyo-TV, Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek İşlet-
meciliği bölümleri 4 yıllıktır ve lisans diploması ile mezun vermektedir. İki 
yıllık Büro Yönetimi, Muhasebe ve İnşaat Teknisyenliği Programları ön li-
sans diploması vermektedir. Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan Veteriner Fa-
kültesi öğrencilerini “Veteriner Hekim” unvanı ve “Yüksek Lisans Diplo-
ması” ile mezun etmektedir. 
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  07.Ocak. 2011 Saat:19.30 Yer:Ocak Binası

 Konuşmacı: Doç.Dr.Hasan VURAL
UÜ.Ziraat Fak.Öğretim Üyesi

 Konu: AB’ne Uyum Politikası ve Türk Tarımının Geleceği         
               

 15.Ocak. 2011  Saat:16.00 Yer:Dede Efendi Salonu
Yer: Eski Eğitim Araçları Salonu

Konuşmacı:Prof.Dr.Mustafa ERKAL .Aydınlar Ocağı 
Başkanı-Araştırmacı Yazar.

Konu: Türkiye’de Değişme, Değiştirme, Dönüştürme.

21.Ocak. 2011 Saat: 19.00   Yer : Ördekli Kültür Merkezi
Konuşmacı : Prof..Dr.Mustafa TAYAR

                    UÜ.Veteriner Fak.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Konu: Osmanlı Yemek Kültürü

 
28.Ocak.2011 Saat : 19.30 Yer :Ocak Binası

Konuşmacı: Prof. Dr.Mahmut YAVUZ
UÜ.Tıp. Fak.Nefroloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konu: Sağlıklı Hayat;Eklem Hastalıkları

Türk Ocağı 
Bültenimizin 34. Sayısının 

yayınlanmasında desteğini 
esirgemeyen Sayın Muhsin DEMİR‘e 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu

Uludağ Üniversitesi 
İİBF Dekan Yardımcısı 

Doç.Dr. Mehmet YÜCE 

Profösör kadrosuna atanmıştır. 
Denetleme Kurulu 

Başkanımızı kutluyor,
Sağlıklı başarılı bir 

ömür diliyoruz.

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu 

Üniversite, 30 Eylül 1995’te İzmir’de imzalanan “Türki-
ye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasın-
da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma”nın her iki ülke 
yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip 1997-1998 
eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Büyük Türk Milleti’nin ortak tarih, ortak kültür, ortak uy-
garlık ve ortak coğrafya mirası iki devletimizi, Türkiye’yi ve 
Kırgızistan’ı, ortak bir iradede buluşturmuş ve bu ortak irade 
de bu kutlu ocağın, Manas Üniversitesi’nin, kurulmasını sağ-
lamıştır. Ortak iradenin en müşahhas tecellisi olan ve kutlu 
Kırgız Yurdu’nda kurulan bu kutlu ocak, geçmişi birlikte yaşa-
yıp birlikte uygarlıklar kuran büyük Türk Milleti’nin evlatları-
nın geleceği de birlikte tasarlama, kurgulama ve yaşama niyet-
lerinin ve arzularının en belirgin ifadesidir. Üniversiteye adı-
nı veren “Manas”, büyük Türk Milleti’nin ortak destan kahra-
manı, adını Manas’tan alan destan ise bizim ortak kültür var-
lığımız ve Türk Dünyası’nın müşterek hafızası olan “Manas 
Destanı”dır. 

Destanlar, ancak ve ancak, köklü ve özgün kültür kaynak-
larına sahip milletlerin yaratabilecekleri “millî hafıza” kayıtla-

rıdır. Kendine has millî felsefesi, millî mitolojisi, millî tarihi, 
millî kültürü olmayan ve milletleşememiş toplumlara ait des-
tan örneği yoktur. Büyük destanları büyük milletler yaratır. 
Her millî destan, o milletin var oluşundan itibaren yaşamış ol-
duğu tarihi tecrübenin bir ifadesidir. Destanlarda ifade edilen 
olaylar ve destan kahramanları, destanın sahibi olan milletin 
müşterek şuurunu, vicdanını, hayata karşı tavrını, değerlerini, 
kutsallarını, yanılgılarını, karşılaştıkları ihanetleri, kusurları-
nı, kahramanlıklarını, ideallerini ve geçmişten gelen hatıraları-
nı milletin müşterek hafızasına nakşederek, sürekli bir biçim-
de kendisini yenileyen kolektif bir millî bilincin şekillenmesini 
sağlarlar. İşte bu noktada, millî destanlar ve millî kahramanlar 
millî kimlik inşasının en mühim unsurlarından biri olarak or-
taya çıkarlar.  

Ansiklopedik bir millî felsefe, millî kültür, siyaset, devlet 
ve millet tarihi; ve aynı zamanda da karşılaşılan bunalımlar-
dan çıkış için bir tecrübe, başvuru ve ilham kaynağı olan Ma-
nas Destanı’nda, Kırgız Türkleri örneğinden hareketle büyük 
Türk Milleti’nin bütün gelenek ve göreneklerini, törelerini, 
inanışlarını, evren algısını, başka milletlerle olan ilişkilerini, 
ahlak anlayışını, hürriyet anlayışını, kişi-devlet ilişkisini, dev-
letin varlık sebeplerini, görevlerini ve sorumluluklarını, Türk 
devletlerinin kuruluş usul ve gelenekleri ile çöküş nedenlerini 
bulmak mümkündür. 

Kuruluşunun 15. yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (1)
Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ

Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı

DEVAMI 3. SAYFADA


