
Ata mekân’dan Anayurdu uydu TV ler ve in-
ternet arac›l›¤›yla takip etme¤e çal›fl›yoruz. Türk-
milleti ad›na manzara hiç hofl de¤il. Bir
K›rg›zistan’›n asudeli¤ine bak›yoruz birde
Türkiye’nin kaotik ortam›na!
Nisan ay›nda ilk curcuna, Yüksek Seçim Ku-

lununun adayl›klar›n› reddetti¤i 12 ba¤›ms›z mil-
letvekili için koptu. Bildi¤iniz gibi Yüksek Seçim
Kurulu tamamen teknik sebeplerden ve Türk
Ceza Kanundaki de¤ifliklerin farkl› yorumundan
dolay› ço¤unlu¤unu BDP’li ba¤›ms›z milletvekili
adayl›klar›n› reddetmiflti. Vay bunu nas›l yapan

sen misin? Olay ç›kar-
mak için f›rsat
bekleyen fler odaklar›
ayakland›lar. Göster-
iler, protestolar ülkeyi
yang›n yerine çe-
virdiler. Bizim malum
medya da kraldan fazla
kralc› kesildi. Düfltü
bölücülerin pefline,
f›rsat bu f›rsat vur ha
vur abal›ya misali.
Türk Milletine,

Türk Devletine bütün
kinlerini kustular.

Sanki reddedilenler kar›nl›k suç denizinin en kirli
molozlar› de¤illermifl gibi. Sanki Türk devletine,
Türk milletine her gün küfreden, meydan okuyup
isyan bayra¤›n› çeken kifliler bunlar de¤illermifl
gibi. Bu modaya Ana Muhalefet Partisi lideri
Say›n K›l›çdaro¤lu ve demokrasi havarisi kesilen
baz› bakanlar da uydu. Say›n K›l›çdaro¤lu h›z›n›
alamad› meclisi özel olarak toplama¤a kalkt›.
Ve nihayet birileri devreye girdi. Kararlar›

kesin olan YSK çark etti, olay› eksik evraka çe-
virdi.
Evraklar›n› tamamlamak için gün verdi ve

büyük bir k›sm› adayl›k statüsünü tekrar
kazand›lar. Tabi olan bu millete ve bu devletin
itibar›na oldu.
fiimdi sormazlar m› adama? Ey Say›n YSK

madem bir karar verdin aç›klad›n, neden karar›n
tart›fl›lmaz oldu¤u halde karar›ndan döndün.
Madem eksik evraklar›n› tespit ettin neden evrak-
lar› teslim s›ras›nda zati muhteremleri uyarmad›n,
adayl›klar›n›n reddini kamuoyuna aç›klad›n.
Böyle bir hata yapma¤a hakk›n var m›? Türk Mil-
letini, Türk Devletini bölücüler karfl›s›nda diz
çöktürme¤e ne hakk›n var?
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DÜZELTME
Bursa Türk Ocaklar›’n›n düzen-

ledi¤i konferansta konuflan Prof. Dr.
Nadim Macit, “Dünya’n›n her
yerinde yükselen politik sosyal
görüfl muhafazakârl›kt›r” dedi.
Türk Ocaklar›’n›n Geleneksel

Kültür Programlar› kapsam›nda
düzenlenen konferanslar›na bu
hafta Ege Üniversitesi Türk
Dünyas› Araflt›rma Enstitüsü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nadim
Macit konuk oldu. AVP Tiyatrosu
Dede Efendi Salonu’nda gerçek-
lefltirilen konferansta “Dünya Sis-
temleri ve Din: Teostratejik
Yaklafl›m” konusu ele al›nd›.
Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n›

yapan Bursa Türk Ocaklar› ‹l
Sekreteri Dr. Mete Atefl Türkiye’nin
bulundu¤u co¤rafyan›n yeniden
flekillendirilmeye çal›fl›ld›¤›n› be-
lirterek “Baz› güçler Ortado¤u’nun
tarihini kanla yazmaya çal›fl›yor.
Bunu gerçeklefltirmek için ise, böl-
genin özünü oluflturan Türklük
kavram› ötekilefltiriliyor,
d›fllan›yor.” dedi.
Prof. Dr. Nadim Macit ise kon-

ferans›nda ilk olarak Türklerin
Anadolu’ya yerleflmesinden sonraki
misyonerlik faaliyetlerine de¤indi.
“Anadolu da¤lar›na ömürlerini
veren bu insanlar›n, 1800’lü y›llarda
Amerikan ‘Board’ teflkilat›
ile yaz›flmalar› tespit edildi.
Teflkilat bünyesinde yer alan
Amerikal› yöneticiler,
Anadolu’da görev yapan
misyonerlere ‘savaflta’
olduklar›n› söyleyip talimat-
lar gönderiyordu” dedi.
Anadolu’daki kurtulufl ve
cumhuriyet mücadelesinin
böyle bir ortamda verildi¤ini be-
lirten Nadim Macit, Gazi Mustafa
Kemal’in de ‘din kisvesi alt›nda
Anadolu’yu sarm›fl olan bir a¤’dan
bahsetti¤ini ve etraf›ndakileri s›k s›k
bu konuda uyard›¤›n› söyledi.
KUTSAL CEPHE STRATEJ‹S‹ 
Nadim Macit günümüz

Anadolu’sunun durumu hakk›nda

ise “Bir gönderilmifl olan din var,
bir de dönüfltürülüp içi boflalt›lm›fl
olan din. Türkiye’de herkes dinden
bahsediyor ancak h›rs›zl›k, yolsu-
zluk alm›fl bafl›n› gidiyor. ‹flte bu du-
rumdaki bir din, içi boflalt›lm›fl,
çürütülmüfl olan dindir. Mesele din
al›n›p din sat›lan ‘din marketi’ ha-
line getirilmifltir. Oysaki bizim
gerçek kayna¤›m›z yaln›zca
Kuran’d›r ve Hz. Muhammed’dir”
ifadesini kulland›. 
ABD’nin 1930’l› y›llardan

itibaren SSCB’ye yönelik din
merkezli çal›flma yürüttü¤ünü
an›msatarak “Üç dini birlefltirerek
bir güç oluflturmay› amaçlayan Kut-
sal Cephe Stratejisi ve Vatikan
taraf›ndan 1965 y›l›nda ortaya
ç›kar›lan Dinler Aras› Diyalog gibi
birçok çal›flma bu zihniyetin
ürünüdür. Dünyan›n her yerinde
görev yapan bat›l›lar, bu amaç

do¤rultusunda tamamen dini gru-
plar oluflturmay› hedeflemifllerdir”
dedi.
Radikal ‹slamc› gruplar›n da

bat›n›n projeleri do¤rultusunda
gerekli unsurlar olmalar› nedeniyle
sürekli bat›dan maddi destek
gördü¤ünü söyleyen Nadim Macit
“Radikallerin hiç biri Türkiye’de

yetiflmedi. Radikal ‹slamc›lar›n
tamam› Paris’te, Londra’da, New
York’ta yetifltiler. Neticede
Türkiye’de yaflay›p, Türklükle
alakas› olmayan tehlikeli tipler or-
taya ç›kt›” diye konufltu.

D‹N‹ ÇÜRÜTME HAREKET‹
“Yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren

sürdürülen çal›flmalar›n günümüze
yans›yan sonucu Bat›da da, Do¤uda
da yükselen sosyal politik görüfl,
muhafazakârl›kt›r” diye konuflan
Nadim Macit “Bu muhafazakârl›k,
Liberal Kapitalizmin rahminden
peyda olmufltur. Dolay›s›yla kapi-
talizmin bütün s›k›nt›lar› dinin içeri-
sine sokuldu. Kuran ve ‹ncil
harmanlanarak, insan›n nefsine hofl
geleni geçerli k›lmak isteyenler or-
taya ç›kt›. Bu insanlar bir insan›n iki
dini kimli¤i olabilece¤ini savunuy-
orlar” dedi.
Konuflmas›nda ‹mam Ma-

turidi’nin “Zulüm edene zalim de-
meyen dinden ç›kar” anlay›fl›na da
yer veren Nadim Macit “Sa¤da
solda aslan gibi kükreyenler, acaba
Irak’tan bize hayk›ran Müslüman
kad›nlar için neden ayn› fleyi
yapm›yor? Acaba onlar da m› Irak’a
demokrasi götürüldü¤üne inan›yor?
E¤er öyleyse, bu zulme adalet de-

mektir” ifadesini kulland›.
Demokrasinin bir kültür
hareketi oldu¤unu vurgulayan
Macit, “Türkiye 1923’te
bat›ya ra¤men Laik
demokrasiye geçti.
Cumhuriyetin k›ymetini
bilmeyenler, Cumhuriyeti
‘az›tma’ ve ‘sap›tma’ olarak
nitelendirip, bunu ebcede,

cifire dayand›rmaya çal›flt›lar. O
gün az›t›ld›¤›n› iddia edenler, bugün
Türkiye’nin ‹slam co¤rafyas›na
model olaca¤›n› söylüyorlar.
Amaçlar› ise muhafazakârl›k yük-
selirken bir yerlere yanaflmak” dedi.
Konferans sonunda Dr. Mete

Atefl taraf›ndan Prof. Dr. Nadim
Macit’e bir anmal›k hediye edildi.

Din market değildir!

Türklü¤ün feyiz ve gurur günü
Türkçülük günü Bursa Türk Ocak-
lar›’n›n düzenledi¤i bir programla
coflkuyla kutland›.
3 MAYIS 2011 Sal› günü saat
10.00’da Ulu Önder Atatürk’ün
an›t›na genifl kat›l›ml›
ülkü erlerinin
eflli¤inde çelenk
konulmas›yla
bafllayan
Türkçülük Günü;
akflam saat
20.00’de Uluda¤
Üniversitesi Rek-
törlü¤üne ait Fethiye
Kültür Merkezi’nde halk›m›z›n
da kat›l›m›yla kutlanmaya devam
etti.
Sunuculu¤unu Uluda¤ Üniversitesi
ö¤rencisi Aynur Turan’›n yapt›¤›
gecenin dili, güzel Türkçemiz dilinde
bir fliir gibiydi.
Sayg› duruflu ard›ndan Mehteran
eflli¤inde coflkuyla söylenen ‹stiklal

marfl› salonu inletti.
Bursa Türk Oca¤› Baflkanvekili Dr.
M. Mete Atefl’in konuflmas›n› ata
vatan K›rg›zistan’da görevli olan
ocak baflkan› Prof. Dr. Ali Bahad›r’›n

görüntülü olarak kutlama
mesajl› konuflmas› salon-

dakilere duygulu
anlar yaflatt›.
Uluda¤ Üniver-
sitesi T›p Fakül-
tesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr.
Selçuk K›rl›’n›n

Türk’ün hasletlerini
tan›mlar konuflmas› gec-

eye ayr› bir heyecan verdi.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Bursa
Devlet Klasik Türk Müzi¤i Korosu-
nun sazendelerinin eflli¤inde ‹stan-
bul’dan gelen Türk müzi¤inin yeni
seslerinden Ender Do¤an, serhat
türküleri, Anadolu türküleri ve Asya
türküleri ile Türk Ocakl›lara coflkulu
anlar yaflatt›.

Bültenimizin 38.
Say›s›nda ç›kan may›s
ay› konferans pro-
gram›ndaki Prof. Dr.
Nadi Macit’in konu
bafll›¤›n› “Dünya Sis-

temleri ve Din;
Teostratejik

Yaklafl›m’’ olarak
düzeltir, yanl›fll›ktan
ötürü özür dileriz.

TEŞEKKÜR

Bültenimizin
ç›kar›lmas›nda

katk›lar›ndan dolay›
Say›n Abdülkadir
Yücel’e teflekkür 

ederiz.

3 Mayıs 
Türkçülük

Günü kutlandıDUYURU
Değerli gönül dostları,

geleceğimiz olan 
gençlerimizin eğitimiş

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
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� Fuat UÇAR 
*SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora.

Girifl
E¤itim bireylerin oldu¤u kadar devletlerin

ve milletlerinde en önemli temel sorunudur.
Bu durum herkes taraf›ndan bilinen ve kabul
edilen bir gerçekliktir. E¤itim niteli¤i ve

misyonu gere¤i sosyal,
ekonomik, kültürel vb
alanlar› da kapsayan
bütüncül bir kalk›nman›n
en önemli itici gücü duru-
mundad›r. Yani hemen
hemen her türlü toplumsal
yozlaflman›n, siyasi
geliflmifllik düzeyindeki
yetersizli¤in, ekonomik

gerili¤in temelinde e¤itimin eksikli¤i ya da
yetersizli¤inin oldu¤u genel bir kabul
görmektedir.
Bu nedenle, e¤itim konusu Atatürk’ün de

en fazla önem verdi¤i konular›n bafl›nda
gelmifltir. Atatürk, Ulusal Kurtulufl Savafl›’n›n
zor günlerinde bile “Heyet-i ‹lmiye”
toplant›lar› yapm›flt›r. Yine Kurtulufl Savafl›
döneminde oluflturulan önemli kurumlardan
birisi de “Telif ve Tercüme Heyeti” dir.
Bakanl›k Merkez Teflkilat› bünyesinde 1921
y›l›nda kurulan Telif ve Tercüme Heyeti ilk
toplant›s›n› 25 Mart 1921 tarihinde yapt›. Bu
do¤rultuda Birinci Heyet-i ‹lmiye toplant›s›
15 Temmuz-15 A¤ustos 1923’de, ‹kincisi
1924 y›l›nda, üçüncüsü de 27 Aral›k 1925 tar-
ihinde yap›ld›.
Görüldü¤ü gibi Atatürk, Ulusal Kurtulufl

Savafl›’n›n en kritik günlerinde bir yandan
cumhuriyeti kurma çal›flmalar›n›
sürdürürken, di¤er yandan da milli e¤itim sis-
teminin esaslar›n› belirleme çal›flmalar›na
yönelmifltir. Atatürk daha sonra ulusal
ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› ve cumhuriyetin
ilan edilmesiyle en önemli sorun olarak
e¤itimi görmüfl, okullaflma, ö¤retmen
yetifltirme gibi e¤itimin temel konular›nda
“E¤itim Seferberli¤i” bafllatm›flt›r. Burada
Atatürk’ün esas amac› cumhuriyete, devrim
ilkelerine gönülden ba¤l› ve özverili yeni bir
kufla¤›n yetifltirilmesi olup e¤itimi ülkenin
kalk›nmas›nda en önemli itici güç olarak gör-
müfl olmas›d›r.
2011 milletvekili genel seçimi gibi bir

süreci yaflayan Türkiye, yo¤un gündem mad-
deleri içerisinde KPSS, YGS ve ALES gibi
s›navlarda yaflananlar tekrardan e¤itimi ve
e¤itim sistemini yeniden kamuoyunda yo¤un
bir flekilde tart›fl›l›r hale getirdi. Hatta bu
tart›flmalar›n seçim sürecine de tesadüf etmesi
ile meydanlarda da iktidar-muhalefet ve
toplumun çeflitli kesimleri taraf›ndan da birer

kan›t olarak kullan›lmaya baflland›. Ka-
muoyunda bütün boyutlar› ile yaflanan olgu
Türkiye’nin ileri ki dönemlerinde de gün-
demin en önemli ve öncelikli konular›ndan
biri olaca¤› özelli¤ini korumaktad›r.
Ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan

siyasi partilerin seçim bildirgelerinde e¤itime
ve e¤itimin sorunlar›na yönelik görüflleri,
projeleri gibi politikalar› bu çerçevede önem
kazanmaktad›r.   
2011 Genel Seçimleri ve E¤itim Sorunu
2011 milletvekili genel seçimlerinde siyasi

partilerin de¤iflik konulara iliflkin olarak or-
taya koyduklar› bildirgelerde ya da beyan-
namelerde ülkenin en önemli belki de temel
problemi olan e¤itim bir gösterge olarak ele
al›nmal›d›r. Bu çerçevede ilgili yaz›da mevcut
iktidar ve ana muhalefet partisi ile oy oran›
ve meclisteki temsil bak›m›nda ilk üç partinin
e¤itim görüflleri karfl›laflt›rmal› olarak ele
al›nd›.
Baflbakan’›n 16.04.2011 tarihinde “2011

Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nin Ka-
muoyuna Tan›t›m›nda Yapt›¤› Konuflman›n
Tam Metni”ne göre; e¤itim befl ana bafll›ktan
üçüncü ana bafll›k olan “Güçlü Toplum”
bafll›¤› alt›nda üç paragraf (21 sat›r) olarak ele
al›nm›fl. Parti vizyon olarak belirledi¤i 2023
hedeflerine do¤ru e¤itimin birkaç y›l içinde
81 ilde okul öncesi e¤itimi bütün illerde, ilçel-
erde okul öncesi e¤itimin gerçeklefltirilece¤i
ve bu çal›flmalar›n ilkö¤retimle birlefltirilerek
zorunlu e¤itim-ö¤retimin böylece 13 y›la
ç›kar›laca¤› hedeflenmektedir. Yine 2023’te
meslek liselerinin oran›n›n yüzde 65’e, düz
liselerin oran›n da yüzde 35’e indirilece¤i
ifade edilmektedir. Yüksekö¤retim ile ilgili
olarak, ö¤retim üyesi say›s›n›n k›sa ve orta
vadede ö¤retim üyesi bafl›na 20 ö¤renci düfle-
cek flekilde 80 bine ç›kar›laca¤›, 2023 y›l›nda
ise bu say›n›n 100 bine yükseltilece¤i belir-
tilerek, 2011 seçimlerinden sonra
haz›rlanacak yeni anayasa ile birlikte
YÖK’ün yap›s›n›n da yeniden düzenlenece¤i,
YÖK’ün üniversiteler aras›nda sadece koor-
dinasyonu sa¤layan, denetleyen ve belli alan-
larda akreditasyon sa¤layan bir kurum haline
dönüfltürülece¤i, geliflmifl üniversitelerin
yurtd›fl›nda yerleflke açmalar›n›n teflvik
edilece¤i ve 2023 y›l›nda birçok ülkede Türk
üniversitesinin kurulmufl olaca¤› belirtilmek-
tedir.
Ana muhalefet partisi CHP’de

Özgürlü¤ün ve umudun ülkesi. Herkesin
Türkiye’si adl› 134 sayfal›k seçim bildir-
gesinin 6 sayfas›n› e¤itime ay›rm›fl. CHP
bildirgesinde; okumaz yazmaz yetiflkinlerin
e¤itilmesi, her kademede ö¤renci bafl›na
yap›lan kamu e¤itim harcamalar›n›n
art›r›laca¤›, zorunlu e¤itimin 18 yafl›na kadar
geniflletilece¤i ifade edilmektedir. CHP ikti-

dar partisinden farkl› olarak okulöncesi
e¤itim için Aile Sigortas› kapsam›ndaki
ailelere “çocuk e¤itim deste¤i” verilece¤i ve
bu aileler için okulöncesi e¤itimin ücretsiz
olaca¤›n› da belirterek, okulöncesi e¤itimde
4-5 yafl›n zorunlu duruma getirilece¤i ifade
edilmektedir. Yine e¤itim bilimciler ve peda-
goglar›n kat›l›m›yla, okul öncesi e¤itim için
bir müfredat çal›flmas›n›n bafllataca¤›, belir-
tilmektedir. 
Yine CHP’nin bildirgesine göre; ‹lkö¤re-

timde tafl›mal› e¤itimin asgari düzeye indi-
rece¤i, Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›’n›n
(Y‹BO) ö¤renci say›lar› ve kapasitelerinin
giderek azalt›laca¤›, alan d›fl› ö¤retmen ata-
mas›n›n yap›lmayaca¤› belirtilmektedir.
Ortaö¤retimde; genel, mesleki ve teknik
liseler aras›nda yatay geçiflin uygulanaca¤›,
k›rsal kesimde devam› art›rmak için liselerin
bulundu¤u yerlere “pansiyon” kurulaca¤›,
bunlar›n bir bölümünün “K›z Yat›l›
‹lkö¤retim Okulu” olaca¤› ifade edilmekte-
dir.
‹kili e¤itimin kald›r›laca¤› ve “tam gün”

e¤itime geçilece¤i, birlefltirilmifl s›n›f uygu-
lamas›na son verilece¤i, ö¤retmenlik ve yö-
neticilik için Yüksek Lisans ve Doktora
ö¤reniminin özendirilece¤i, sözleflmeli ve
ücretli ö¤retmenli¤in kald›r›laca¤›, SBS (Se-
viye Belirleme S›nav›)’nin kald›r›laca¤› be-
lirtilmektedir. SBS’nin yerine somut bir proje
ya da öneri belirtilmemifl sadece ilkö¤retimin
daha sa¤l›kl› bir iflleyifle kavuflturulaca¤› gibi
belirsiz bir ifade kullan›lm›flt›r. Ortaö¤re-
timde; katsay› ve OÖBP’ (Orta Ö¤retim
Baflar› Puan›) n›n kald›r›lacak, ortak dersler
uygulamas›na geçilece¤i ifade edilmektedir.
Yüksekö¤retim ile ilgili olarak; üniversite

s›nav›n›n aflamal› olarak kald›r›laca¤›, ulusal
test merkezinin oluflturulaca¤›, dört y›l›n so-
nunda en az üç üniversitenin dünya s›rala-
mas›nda ilk 200’de olmak üzere 10
üniversitenin de ilk 500’e girmesinin
sa¤lanaca¤›, harçlar›n kald›r›laca¤›, yurt soru-
nun çözülece¤i, ö¤rencilere düflük faizli
“Yüksek E¤itim Destek Kredisi”nin ver-
ilece¤i ve uzaktan ö¤renme ile mesleki serti-
fika program›n›n oluflturulaca¤›
belirtilmektedir.
TBMM’nin temsilde üçüncü partisi olan

MHP’nin 2023’e Do¤ru Yükselen Ülke
Türkiye sözleflmesi adl› 205 sayfal›k 2011
seçim beyannamesinde e¤itime Bilim ve
Teknoloji bölümünde 5 sayfa, E¤itim ve
‹nsan Kaynaklar› bölümünde 12 sayfa
ayr›lm›flt›r. MHP’nin seçim beyannamesinde;
Bilime, bilim insan›na, bilimsel düflünceye,
yenilikçili¤e, teknolojik üretime önem ver-
ilece¤i, temel e¤itimden bafllamak üzere
e¤itim ve ö¤retimde akl›n ve bilimin
hâkimiyetinin sa¤lanaca¤› belirtilerek

� Baştarafı 1. sayfada
Nisan ay›n›n ikinci vukuat› flifre dedikodular›

ile büyük bir kargaflaya sebep olan ve milyonlarca
örgenciyi huzursuz eden YGS s›nav›. Biliyor-
sunuz ÖSYM’nin bu ilk vukuat› de¤il. Geçen y›l
KPSS de büyük bir kopya skandal› yaflanm›fl ve
o dönemin baflkan› Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ı
istifa etmek zorunda kalm›flt›. Yerine büyük iddi-
alarla kurumun bafl›na Prof. Dr. Ali Demir ve
ekibi getirildi.
Sözüm ona s›nav sistemi de¤ifltirilecek, kokufl-

mufl OSYM s›nav sistemi kökten de¤ifltirilecekti.
Ama ifller öyle geliflmedi. ‹lk ciddi s›nav› da

flapa oturdular. Bafllar›na baflkan›n da kabul
etmek zorunda kald›¤› büyük bir flifre skandal›
yafland›. Önce hükümet sonra savc›l›k olaya el
koydu.
Sonuçlar›n aç›klamalar› gecikti. Derken ALES

s›nav›nda yanl›fl ve eksik kitaplar skandal›
yafland›.
Nihayet hükümet savc›l›k ve OSYM ör-

geninde geliflen görüflmeler bir karara ba¤land›,
s›nav›n sa¤l›kl› oldu¤una karar verildi ve s›nav
sonuçlar› aç›kland›. Ama gelin görün ki kamuoyu
gene huzursuz, gene kuflkulu gün geçmiyor ki
gazetelerde s›nav sonuçlar›na itiraz eden ve
sonuçlar›n› düzelttiren birkaç aday olmas›n. Bu
skandallara sebep olan Kurum baflkan›n› m›
soruyorsunuz? O hala görevinin bafl›nda.
Bu ayki yaz›m› 1 May›s manzaralar› üzerine

birkaç söz söyleyerek bitirmek istiyorum. Ulusal
kanallara bak›yorum. Meydanlarda Türk
Bayra¤›ndan baflka her türlü paçavra renk, renk
doland›r›yor. Taksim’de bölücülerin bayra¤›
Atatürk an›t›na as›l›yor. Ermenice, Arapça,
Kürtçe pankartlar aç›l›yor. Kazara birkaç Türk
Bayra¤› asan varsa üzerlerine sopalarla
sald›r›l›yor. Yine sokak aralar› bölücüler
taraf›ndan savafl alan›na döndürülüyor. Ama sanki
o görüntüleri yay›nlayan o televizyonlar de¤ilmifl
gibi televizyonlar “1 May›s olays›z bayram
havas›yla geçti” diye anonslar yap›l›yor. Pes
do¤rusu!
Türk Milleti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin

düflürüldü¤ü duruma bak›n›z. 3 May›s 1944 olay-
lar›n› haz›rlayan sebepler eminim bu günlerin
yan›nda çok masum kal›r. Türkçüler, Türk Mil-
liyetçileri titreyin kendinize gelin. E¤er siz böyle
sinik, birbirinize böyle so¤uk kal›r, birlik beraber-
lik içinde olmazsan›z, üç may›s ruhunu
canland›ramaz, Ergenekon’dan ç›k›fl ateflini yaka-
mazsan›z ne Türklük kal›r, ne de Türkçülük kal›r.
Türkçülük yapmak için yapmak için solu¤u
Biflkek’te al›rs›n›z.
Biflkek’te olmak çok güzel ama unutmay›n›z

tarihe karfl› Anadolu’daki Türk Bayra¤›n› da dal-
galand›rma mecburiyetimiz vard›r. Türkçüler, si-
zleri birlik beraberli¤e, tekrar sizleri 3 May›s
ruhunu canland›rmaya davet ediyorum. 3 May›s
Türkçüler Gününüz kutlu olsun.

ATAVATANDAN…

Türkiye manzaraları
Prof. Ali BAHADIR

2011 Genel Seçimleri’nde partilerin eğitim
hakkındaki görüşleri üzerine bir değerlendirme

3 Mayıs Türkçülük Günü
� Dr. M. Mete ATEfi
Bursa Türk Ocaklar› fiube Baflkan V.

03 May›s 1944 ve onu izleyen olaylar
Türk milliyetçili¤i tarihinin önemli kilo-
metre tafllar›ndan biridir. O günü izleyen
günler ve y›llar, Türk milliyetçilerinin bir
cehennem hayat› yaflamas›na sebep
olmufl ve 1949’a kadar süren bu devlet

terörü günleri
T ü r k ç ü l ü k
hareketinde yeni bir
uyan›fl›n ›fl›¤› duru-
muna dönüflmüfltür.
Bundan dolay›, o

gün ‘Türkçülük
günü’ olarak kabul
edilmifl ve benimsen-
mifltir. Bütün

Türkçüler, tek bafllar›na da olsalar,
3May›s’› anmay› vicdanî bir görev
saym›fllard›r. 
03May›s 1944, gönülleri Türklük ve

Türkçülük ülküsünde birleflenlerin
büyük ac›lara, dayan›lmaz iflkencelere,
büyük s›k›nt› ve bunal›mlara, ak›l almaz
suçlama, tehdit ve afla¤›lamalara
u¤rat›ld›klar› u¤ursuz bir döneminin
bafllad›¤› gün idi. 
1944-1947 y›llar›na yay›lan o

karanl›k dönemde, Türkçüleri temsilen
tutuklan›p çeflitli maddî ve manevî
iflkenceler görenler aras›ndan seçilerek
mahkeme önüne ç›kar›lan milliyetçi
ayd›nlar, katlan›lamaz zindan flartlar›nda
yaflamaya çal›fl›rlarken, d›flar›da kalan
ülküdafllar› da toplumdan âdeta d›fllan-
man›n, horlanman›n, soyutlanman›n
ac›s›n› yafl›yorlard›.
Türkçüleri derinden etkileyen o

yaralar›n izleri on y›llar boyunca
varl›¤›n› sürdürdü; hâlâ sürdürüyor.
Burada ilk akla gelenler, “O günü

neden her y›l an›yoruz? Onu ve ard›ndan
gelen olaylar› niçin sürekli hat›rlama
gere¤ini duyuyoruz? Onlar› neden
belle¤imizde tutmal›y›z?” sorular› ola-
bilir.
Bunlar› yapmal›y›z; Çünkü 03 May›s

1944 Türkçülü¤ün ac› geçmiflini hat›rda
tutmam›za yard›mc› oluyor, bir yandan
da gelece¤imizi ayd›nlatmaya vesile
oluyor.
O günü anmal›y›z çünkü;
Türkler, Anadolu co¤rafyas›n› vatan

bellemifl, bu vatanda millet olmufl ve bu
milletin ad›na da Türk milleti demifltir.
‹flte bu ortak de¤erlerde buluflan, Ne

Mutlu Türküm Diyene ülküsünü kabul
edenlerin ac›lar›yla, sevinçleriyle, fikir-
leriyle buluflma yeridir Türk Ocaklar›.
Bir gençlik ve ayd›n hareketidir, t›pk›
3may›s 1944 gibi.

Bundan dolay› her y›l 3may›s
Türkçülük gününü kutluyoruz hep bir-
likte. 
Gerçekte Üç May›s olaylar› Türkçü

Hüseyin Nihal Ats›z ile komünist ve
vatan haini olarak suçlad›¤› Sabahattin
Ali aras›ndaki ‘hakaret davas›n›n ikinci
duruflmas› sonras›nda bafllam›flt›r. Bu
duruflmaya çok kalabal›k bir dinleyici
toplulu¤u kat›l›r.

Ankara’n›n milliyetçi gençli¤i Adliye
Saray›’n›n koridorlar› ile çevresini ve
Anafartalar Caddesini doldurur ve
y›llarca süren mahkemeler, iflkenceler,
tabutluklar zaman› da böylece bafllam›fl
olur. Sonunda beraat eden milliyetçi
ayd›nlar›m›z›n fikirleri, gençlerin yakt›¤›
meflale ile günümüze kadar tafl›nm›flt›r.
Biz de 100. Y›l›m›zdan itibaren

3may›s› anma günlerini gençlik
kollar›m›z›n organizasyonuna
b›rakaca¤›z.
Burada özellikle belirtmek isterim ki;

tüm bu kutlamalar›n yap›lmas›nda
katk›lar›n› esirgemeye ifladamlar›m›za
ve cansiperane çal›flan gençlerimize
flükranlar›m›z› sunar›z.
Türkçülük Davas›n›n birtak›m siyasî,

toplumsal ve davan›n san›klar› olan veya
olmayan Türkçüleri ilgilendiren
sonuçlar› da olmufltur. 
Türkçülük davalar›nda s›kça dile ge-

tirilen iflkenceler ve özellikle tabutluklar
konusu, 14 May›s 1950 seçiminde
muhalefetin bafll›ca propaganda
malzemelerinden idi.
Bu, ‹nönü’nün yönetimindeki

Cumhuriyet Halk Partisi’nin o seçimi
kaybetmesinin bafll›ca etkenlerinden biri
oldu. Özellikle seçimi kazanan
Demokrat Parti, bütün propaganda etkin-
liklerinde bu konuyu sömürürcesine kul-
land›.
Türkçülük davas›n›n ilk soruflturma

ve I. S›k›yönetim yarg›lamas› sürecinde
ortaya ç›kan en önemli toplumsal sonuç,
“yarg› güvenirli¤i” sorunudur. Bu
sürecin bafllang›c›nda, Üç May›s olay›
Ankara’da yafland›¤› ve ilk gözalt›lar
orada yap›ld›¤›na göre, buna yönelik
davaya hukuken Ankara
mahkemelerinden birinin bakmas› ve
dava konusunun “izinsiz yürüyüfl ve
gösteri” olmas› gerekirdi. Oysa dava,
hukuk ve yasa kurallar› gözetilmeden,
‹stanbul’daki S›k›yönetim Mahkemeler-
ine aktar›lm›fl; “Irkç›l›k ve Turanc›l›k”
yaftas› ile bir rejim davas›na
dönüfltürülmüfltü.
Bundan sonra, bir süre hiçbir Türkçü

dernek kurulamad›, hiçbir Türkçü dergi
ç›kar›lamad›. Bu durum o tarihlerde
bas›n özgürlü¤ü diye bir kavram›n



araflt›rmac› insan gücünün nitelik ve nicelik
yönünden gelifltirilece¤i belirtilmektedir.
MHP’ye göre; Bilim, Teknoloji ve ‹letiflim

Bakanl›¤›, Milli Yenilik Sistemi, “Teknoloji
Transfer Merkezleri”, Türk Dünyas›n›n bil-
imsel araflt›rma Merkezi niteli¤inde Ankara
Temel Araflt›rmalar Merkezi’nin kurulaca¤›
ve toplumsal geliflmelerin daha iyi
anlafl›lmas› için sosyal bilimler alan›ndaki
araflt›rmalar›n art›r›laca¤› belirtilmektedir.
Türkçenin d›fl›nda baflka bir dilde ana dilde

e¤itim yap›lmayaca¤›, din e¤itiminin
okullarda devlet eliyle verilmesinin esas
olaca¤›,  ikili e¤itime son verilece¤i, der-
shanelerin özel okullara dönüflmesinin de
teflvik edilece¤i ifade edilmektedir. Yine MH-
P’ye göre; okul öncesi e¤itim
yayg›nlaflt›r›lacak, zorunlu temel e¤itim iki
kademeli olacak, yaz döneminde camilerde
verilen Kur’an ö¤retimi için yafl s›n›r›
kald›r›lacak, manevi mimarlar›m›z›n felsefesi
seçmeli olarak okutulacak,  baflar›l› ö¤renci-
lerin üniversiteye s›navs›z geçifli
sa¤lanacakt›r. Yüksekö¤retim ile ilgili olarak
ta özel üniversite kurulmas› teflvik edilecek,
ö¤retim elemanlar› yurt içinde yetifltirilecek,
YÖK yeniden yap›land›r›lacak. Rektör
seçimleri iki kademeli olacak, üniversiteye
girifl s›nav› kald›r›lacak. Ö¤retmenlere,
araflt›rma görevlilerine, okutmanlara her ay
yaklafl›k 310 lira tazminat ödenecek, flehit ve
gazi çocuklar›n›n e¤itimini devlet üslenecek
gençlerin yurt sorunu çözülerek hiç kimse
aç›kta b›rak›lmayacak, ayl›k 100 lira bar›nma
kredisi verilecek ve yurt d›fl›nda yaflayan Türk
gençli¤i için gençlik kamplar› oluflturulacak.

Sonuç
Görüldü¤ü gibi iktidar partisinin e¤itim ile

ilgili en önemli projesinin a¤›rl›kl› noktas›n›
okulöncesi e¤itimin yayg›nlaflt›r›larak
zorunlu hale getirilmesi ve zorunlu ilkö¤reti-
minde okul öncesi ile birlikte 13 y›la
ç›kart›laca¤› hedefidir. 2023 hedeflerinde
a¤›rl›kl› proje okulöncesi kurumlar›n önceli¤i
oluflturmaktad›r.
Ana muhalefet partisi CHP’nin görüfl ve

hedeflerinin çerçevesi iktidara göre daha
genifl bir çerçevede olup e¤itimin çeflitli
konularda, ö¤retmen yetifltirilmesi ve ata-
mas›ndaki hedefler aç›s›ndan yap›sal sorun-
lara dönük bir özellik göstermektedir.
Y‹BO’lar›n say›s›n›n azalt›lacak olmas›n›n ve
ortaö¤retimde pansiyonlaflmaya gidilecek
olmas›, bir alandaki sorunun çözümü hede-
flenirken baflka bir alanda yeni sorunlar›n or-
taya ç›kmas›na neden olabilir.

MHP’nin görüflleri niceliksel olarak
di¤erlerine göre fazla yer tutmaktad›r. Türk
Dünyas› ile bilimsel ve araflt›rma düzeyinde
iflbirli¤inin öngörülmesi, din e¤itimi, Kur’an
ö¤retimi, manevi mimarlar›n felsefesinin
okutulmas› gibi muhafazakâr nitelikli hede-
fler ve kurumsal olarak e¤itimde özel ö¤retim
kurumlar›na öncelik ve önem verilmesi di¤er
partilerin bildirgelerde ifade edilen görüfller-
den farkl› olarak noktalar olarak görülmekte-
dir. Yine MHP’nin “Türkçenin d›fl›nda baflka
bir dilde ana dilde e¤itim yap›lmayaca¤›”
görüflü di¤er partilerden fark›n› somut olarak
ortaya koymaktad›r.

Son zamanlarda kamuoyunda s›kça

gündeme gelen “ana dilde e¤itim” konusuna
partilerin seçim bildirgelerinde yer ver-
ilmemesi (MHP d›fl›nda) ya da bundan uzak
durulmas› seçmenin oy tercihini etkileye-
bilece¤i düflüncesini akla getirmektedir. Bu
durumda e¤itimin ve sorunlar›n popülist bir
yaklafl›mla ele al›nd›¤› inanc›n›
güçlendirmektedir. Özellikle CHP’nin çeflitli
flekillerde savundu¤u “anadilde e¤itim”
kavram›na seçim bildirgesinde yer ver-
memesi bu aç›dan dikkat çekicidir.

2011 seçimlerinde, kamuoyunun
al›fl›k oldu¤u ve hemen hemen her seçim
dönemlerinde yo¤un olarak kullan›lan hatta
toplumsal kamplaflmalara da neden olabilen
“Atatürkçülük”, “Laiklik” gibi kavramlara
vurgu yerine projelerin, “vaatlerin” ön plana
ç›kt›¤› görülmektedir. 
Seçim sonuçlar› ne olursa olsun e¤itimin

acil olarak çözülmesi gereken yap›sal kronik
sorunlar›n›n oldu¤u iktidar ve muhalefet
taraf›ndan kabul edilmesi, bu konuda apolitik
bir ortak iradenin ortaya konulmas› ile
yak›ndan ilgilidir. Partilerin 2011 seçim
bildirgelerinde di¤er konularda oldu¤u gibi
e¤itime iliflkin görüfllerin de “kuvveden fiile”
mutlaka geçmelidir.  

FUAT UÇAR YAZI DEVAMI
Mete ATEŞ yazı devamı

tan›nmad›¤›n›n kan›t› olma yan›nda, milletin
bir kesimini istedi¤ini okumaktan yoksun
b›rakmaya yönelik olan bir toplum sorunu idi.
Kimi iktidar sahiplerinin, iktidarlar›n›

ve/ya siyasetlerini sürdürmek için birtak›m
ak›l almaz ifllere giriflmeleri ile zaman zaman
karfl›lafl›lmas› toplumlar›n hayat›nda
kaç›n›lmaz bir olgudur.
Bu uygulamada bütün suçlar› milletlerini

ve yurtlar›n› sevmek, onlar› yüceltme¤e
çal›flmak olan genç ayd›nlar› en afl›r›
iflkencelere u¤ratmaktan, bir buçuk y›l› bulan
bir süre zindan azab› çektirmekten geri durul-
mad›. Üç y›l süren bir dava süreci Türkçülerin
aklanmas› ile sona erse de, o sürecin manevî
s›k›nt›lar› ve y›k›nt›lar› on y›llarca sürdü.
03 May›s 1944’te bafllat›lan bu terör döne-

mini özetleyebilmek istedim ki Türk mil-
liyetçilerine büyük ac›lar tatt›ran o dönem bir
kez daha hat›rlans›n ve genç Türkçülere
anlat›ls›n! Böylelikle, Türkçülü¤e reva
görülen kötülükler unutulmas›n. Bundan
sonra olabileceklere karfl› haz›rl›kl› olunsun.
Bugün de Türkçülük tehlike alt›ndad›r.

Yaflad›¤›m›z zamanda güçlü görünen mevcut
dünya düzeni Türklü¤ü kendi devaml›l›¤›
noktas›nda engel olarak görmektedir. Bu ne-
denle dünyan›n egemen güçleri bu
engeli(Türklü¤ü) ortadan kald›rmak istemek-
tedir. Devletimizin ve milletimizin bütün öz
de¤erlerine sald›r›lar ac›mas›zca devam et-
mektedir. Ancak 3may›s s›radan bir olay
de¤ildir. Tek parti yönetimine ra¤men yi¤it
Türk milliyetçilerinin istibdada karfl›

demokratik baflkald›r›fl›n ve direniflin ad›d›r.
Burada ifade etmek isterim ki, nas›l

3may›s 1944’de o günün Türk milliyetçileri
zulme ve haks›zl›¤a karfl› direnifl hareketlerini
yapm›fllarsa bugün ve yar›nda 3may›s ruhu
ile vatan›n ve milletin bekas› tehlikeye
düfltü¤ünde ayn› tavr› tak›nacaklar›ndan dost
düflman hiç kimsenin kuflkusu olmamal›d›r.
Türk Ocaklar› tarihinde bu görevi nas›l yerine
getirdiyse, bugün ve yar›n da bunun için var
olacakt›r. De¤erli büyüklerimizin 3may›s
1944’de yakt›klar› meflale bizim ve gelecek
milliyetçi-Türkçü nesillerin yolunu ayd›nlat-
acakt›r.
3may›s 1944 milliyetçi ayd›nlar›n›n ruhlar›

flad olsun, hayatta olanlar› varsa Allah onlara
sa¤l›kl› uzun ömürler nasip eylesin.


