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TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 
7.OLAĞAN GENEL KURULU 

GEÇEKLEŞTİRİLDİ

İş Konuşalım mı? 
Yapalım mı?

Kelimeler bedava ve konuşmak kolay. Mil-
let olarak yaptığımız en iyi işlerden bir de 
konuşmak. Kendi aramızda konuşmak, baş-
kaları ile konuşmak, konuşarak rahatlamak 
veya konuşarak başkalarını ikna ettiğimizi 
düşünmek, En azından kendi kendimize ko-
nuşup rahatlamak ya da başkalarını bir şey-
ler yapmadığını düşünerek söylenip durmak. 

Bunlar hep yaptığımız şeyler. Bunları iyi 
yapanlar söylediklerinin altında birikim olsa 
da olmasa da, daha fazla veya daha yüksek 
sesle konuşarak karşılarındakilere galebe 
çaldığında takdir edilmeleri de söz konusu. 

İyi de bunun faydası ne?
Her şeye çözüm olarak söyleyebileceği 

bir şeyleri olanlar, başkalarının yanlış veya 
eksiklerini düzeltebilecek veya tamamlaya-
bilecek yetenekte olduklarını sözleriyle ifade 
edenler, hatta konuştuklarına bakılırsa her 
konuda “bir bilen” oldukları tartışma bile 
götürmeyenler, eyleme geçmek ve bir şey-
ler üretmek ya da bir şeylere emek vermek 
gerektiğinde ne durumdalar. İşte sorulması 
ve bakılması gereken bu…

Kendi kendimize zaten hepimizin inan-
dığı şeylerin propagandasını yapma dönemi 
acaba geçti mi? O yüzden mi insanlarımız 
yaptığımız toplantılara yeterince ilgi göster-
miyor. Yoksa hayat gaileleri ilgi göstermele-
rine zaman bırakmayacak kadar yoğun mu? 
Ya da söylediklerimiz artık çok bilinen şeyler 
oldu veya çok da geçerli olmadıkları kanaati 
oluştu da bırakın başkalarını dâhil etmeyi, 
bizim gibi düşünenleri bile çekemez olduk.   

Bu ve bunun gibi yüzlerce soru sorulabilir. 
Cevaplar çeşitli hatta çelişkili olabilir ama 
değişmeyecek bir şey var konuşmayı bırak-
sak ta bırakmasak da bizi belirleyecek ve 
ileri ye taşıyacak olan sadece ettiğimiz laflar 
değil asıl olarak yaptıklarımızdır.

Bir şey yapmadık mı? Yaptık hem de iyi 
şeyler yaptık ama Mevlana’dan örneklemey-
le dün olan dünde kaldı, şimdi yeni bir şeyler 
yapmak lazım. 

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

DEVAMI 2’DEDEVAMI 3’TE

İki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapılması ge-
reken Genel Kurul  toplantısı  24 Ocak 2016 
Pazar günü Saat:14.00 de Heykel Dede Efen-

di Salonunda salt çoğunluğa bakılmaksızın 
gerçekleşti.457 üyesi bulunan üyelerin hava 
muhalefeti dolayısıyla katılım istenildiği gibi 
olmadı.

Gündem gereği açış konuşmasını  yapan 
Şube Sekreteri Dr.Mete ATEŞ  kendisine su-
nulan bir dilekçeyi okuyarak Divan Başkanlığı  
ve Katip üyelikler için oylama yaptı.Katılımcı-
ların tamamının oyları ile Divan Başkanlığına 
Prof.Dr.Zeki PALALI, Katip Üyeliklere de  U.Ü.
Türk Dili ve Ed.Böl.Öğretim Görevlisi Mahru 
SAKARYA ve Çekirge Temel Lisesi Kurucusu 
Faruk YÜCER getirildiler. 

Divan yerini aldı ve Gündem gereği Türkiye 
Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Türk mille-
tine hizmet etmiş bütün Türk büyükleri için  
Saygı Duruşu yapıldı ve Milli Marşımız İstiklal 
Marşı katılımcılar tarafından büyük bir coşku 
ile okundu.Divan Başkanı  PALALI teşekkür 
ederek  raporların okunması maddesine geç-
ti.Yönetim Kurulu raporlarını Şube Sekreteri 
Dr.M.Mete ATEŞ, Denetim Kurulu Raporları-
nı da Denetleme Kurulu Üyesi Mali Müşavir 
İrfan AY okudu.Raporlar okunduktan sonra 
mütalaa için konuşmak isteyen Prof.Dr.İsma-
il TATLIOĞLU  çalışmalarından dolayı bütün 
yönetimi kutladı ve teşekkürlerini ifade etti. 
MHP il başkanı Sayın Yüksel YILMAZ , Bal-Göç 
Genel Başkanı Doç.Dr.Yüksel ÖZKAN  ve Kamu 
Sen başkanı  Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU başarı 
dileklerini kısa konuşmaları ile ifade ettiler.

Gündemin  seçimler bölümüne geçildi.Ve-
rilen önerge ile tek liste halinde sunulan Yö-
netim, Denetleme, Üst Kurul Delegeleri, Şube 
Hars Heyeti ve Gençlik Kolu ile Hanımlar Ku-
rulu çalışma masalarını kapsayan bütün liste 
Katip üye Faruk YÜCER tarafından okunarak 
kurula sunuldu. Divan başkanı Prof.Dr.Zeki 
PALALI bu okunan listenin karşısında başka 
bir liste var mı diyerek Genel Kurula  soru yö-
neltti.Olmadığı görülünce o halde  listeyi açık 
oylarınıza sunuyorum dedi.



Bu yıl Ermenilere soykırım yaptığımız yö-
nündeki yalanın 101. yılı. 100. yıl bitti, çok da 
kötü bitmedi, problem yok diye düşünenler 
bize göre yanılıyorlar. Bu günün yakın ve uzak 
çevre şartları dikkate alındığında meselenin 
yeni aşamalarının daha yeni başladığı bile söy-
lenebilir. Bu yüzden bu yılki işlerimizden biri 
Ermeni meselesi üzerine iş yapmak olacak.

•   25.02.2016 tarihinde saat 13.30’da Ulu-
dağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi Büyük Salonunda Uludağ 
Üniversitesi’nin katkısıyla yakın tarihin 
en vahşi katliamlarından biri olan Hocalı 
katliamının yıl dönümü münasebetiyle 
bir panel düzenleyeceğiz. Konuşmacıla-
rımız Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı, Aslı Halil 
Kızı Aliyeva ve Aliye Bağır kızı Rıza-zade. 
Her üçü de Ermenistan doğumlu, Ermeni 
melesi hakkında onlarca kitap ve 100’den 
fazla bilimsel makale sahibi, Kayseri Üni-
versitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı bölü-
münde çalışan Türkler. Yüksek oranda 
öğrencilerin katılmasının hedeflendiği 
üniversitedeki bu panel aynı gün saat 
19’da Eğitim Araçları salonunda Azer-
baycan Kültür Derneği’nin de katkısıyla 
halka açık olarak tekrarlanacak ve bütün 

Ocaklılar ile Bursa halkının katılmalarını 
bekliyoruz.
•   25.04.2016 tarihinde Uludağ Üniversi-
tesi ile işbirliği içinde Osmanlı’nın Seçkin 
Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa 
Ermenileri konulu bir bilgi şöleni düzenle-
yeceğiz. 11 akademisyen ve araştırmacı-
nın davet edildiği bilgi şöleninde özellikle 
Bursa Ermenileri konusu tartışılacak. Bilgi 
Şöleni tüm öğrenciler, ocaklılar ve Bursa-
lılara yöneliktir.
•   Her iki toplantı ile ilgili kitaplar Bursa 
Türk Ocağının yeni yayınları olarak basıla-
caktır. Son 2 yıldır başarıyla yürüttüğümüz 
Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri dizi-
sinin üçüncüsü bir diğer işimiz.
•   Şölende işlenecek Büyük Türk, Turan 
coğrafyasının bir başka bölümü olan 
Güney Azerbaycan’ın büyük Türk’ü Mu-
hammet Hüseyin Şehriyardır. Uluslararası 
düzeyde olacak Bilgi Şöleninin konuşma-
cıları Türkiye’ye ek olarak Azerbaycan ve 
İran’dan katılacak akademisyen ve araş-
tırmacılardan oluşacak ve Bilgi Şöleni aka-
demik bilginin ötesinde edebi ve sanatsal 
gösteri ve tartışmaları da kapsayacaktır.  
Dünyada en fazla okunan ve bilinen Türk 
Edebiyatçısı olan Muhammet Hüseyin 
Şehriyarı tanımak ve anlamak için tüm 
öğrenciler, ocaklılar ve halk davetlidir.
•   Bilgi Şöleninde sunulan bildiriler ilk bilgi 

şölenimizden sonra yayınlanmış ve ikinci 
bilgi şölenimizden sonra yayına verilmiş 
olan Bilgi Şöleni Kitapları gibi bir kitap 
halinde düzenlenip gelecek nesillere baş-
vuru kitabı olarak bırakılacaktır.
Gençlere yönelik eğitim çalışmalarımız 
bu gün için belki de en önemli işimizdir.
•   Ocak binamızda düzenli ve belli bir 
müfredat çerçevesinde Orta Öğretim ve 
Üniversite gençliğine yönelik programla-
rımız devam etmektedir.
•   Gençlere yönelik olarak bu yıl Nevruz 
konulu bir yarışma düzenlenmiştir ve 
katılanların yazılarından seçilecek ya-
yınlanmaya değer örnekler yarışma so-
nunda geçen yıl olduğu gibi kitap olarak 
basılacaktır.
•   Tüm Türkiye’ye yönelik olarak yayın-
lanacak olan çocuk dergisi ile ilgili çalış-
malarımız sürmektedir.

Verdiğim örnekler yaptığımız ve yapmayı 
planladığımız işlerden bir kısmıdır. Yıllardır 
yürütmekte olduğumuz işlerimizi devam etti-
receğimizi söylemeye zaten lüzum yok.

Söz söyleyeceğiz, sadece söz söylemekle 
kalmayacağız, iş yapacağız, yaptıklarımızı ge-
lecek nesillere bırakacağız, kısacası olması ge-
rektiği gibi hiç durmadan ve yılmadan, karşılık 
beklemeden çalışacağız. 

Değerli Ocaklılar bütün bunları ancak katılı-
mınız ve desteğinizle yapabiliriz. Unutmayın 
ve kendi inancınız için destekleyin lütfen.
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MASAL
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Sayın Barutçu, Seyyid Ahmed Arvasi’nin 
hayatına dair önemli bilgiler verdi. Arvasi’nin 
nasıl bir insan olduğunu, neler yaptığını, amaç-
larını anlatarak dinleyici o döneme götürdü. 
“Şuan ki dönemde rol model diye tarif edi-
len, gençliğimizin birilerini örnek almakta çok 
sıkıntı çektiği doğrudur. Ama Avrasi Hoca o 
dönemde örnek alınan ideal bir insandı.

1970’li yıllar da biz büyük idealleri olan bir 
fikir ve gençlik hareketiydik. Biz kimseye düş-
man değiliz. O yıllar gençlerimizin, aydınları-
mızın sıkıntılı zaman dönemiydi. O buhranlı 
dönemlerde Seyyid Arvasi Hoca da Türk genç-
liğinin elinden tutmuştur.’’ “Seyyid Arvasi, 
Ağrı’nın Doğubeyazıd ilçesinde doğmuştur.56 
yaşındayken hayatının kaybetmiştir. Birçok 
gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. 

Darbenin ardından Mamak Cezaevi’nde 
işkencelere maruz kalmıştır.O, gerçekten bir 
ahlak ve gönül adamıydı. Gençliğinin büyük 
bölümünü fikri-kültürel şeylerle geçirmiştir. 
Daha o yıllarda bile öğrencilere Türk Dünyası’nı 
anlatıyordu. Henüz 17 yaşında yazmış olduğu 
bir özleyiş şiiri var. İdealistliğini görüyoruz. 
Son derece zeki, çalışkan, çok araştıran bi-
riydi. Farklı bir şekilde ders anlatırdı. Dersle-
rine çok iyi hazırlanıp gelirdi. Onun derslerini 
dinlemek için bütün talebeleri gelirdi. Dersleri 

bir fikir şöleni gibiydi. Kimseyi aşağılamaz, 
kibirlenmezdi. Soranlara kızmazdı. Dersini 
sadece Batı’da iktibasla değil Türk kültürüne 
de yer veriyordu. Talebelik hayatımızda etkisi 
altında kaldığımız yegane insandı. Karşısın-
dakilerini mantığı ile büyülerdi. Sınıfında hür 
bir fikir ortamı vardı. Bize hep iyiyi ve güzeli 
anlatırdı. Bizleri önemsediğini her vesileyle 
hissettiriyordu.

Gayet alçak gönüllüydü. Kendisine her 
zaman ulaşabilmek mümkündü. Bizim için 
ideal bir insandı. Şahsi övünmeyi sevmezdi. 
Konuşmalarında kendinden emindi. Sakin 
kişiliğiyle kendini çevresine kabul ettirirdi. 

Mütevazı bir hayatı benimsemişti. Kendine bir 
ev dahi almamıştı. Bu idealistliği ve samimiliği 
bizim neslimizi çok etkiliyordu. Ülkücü-mil-
liyetçi gençlikten büyük bir ümidi vardı. En 
bunalımlı dönemlerde bile asla karamsarlığa 
düşmüyordu.12 Eylül döneminin kahırlı za-
manlarında daima ülkücü gençlerle bir arada 
olmuştur. Onlara öğütler vermiştir.

Sadece o yıllarda Türk-İslam ülküsü ibaresini 
kazandırması bile onu rahmetle anmamıza ye-
ter. Kendisi Seyyid sülalesinden gelmiştir. Ama 
bunu hiç öne çıkarmamıştır. Gittiği her toplum-
da kendisine büyük saygı gösterirlerdi. “İşte 
Seyyid AVRASİ Hocamız, Türk-İslam davası 
için çaba sarf eden 
önemli insanlardı.
Sayın Barutçu’ya 
konuşması bittik-
ten sonra, Türk 
Ocaklar ı  Bursa 
şubesi tarafından 
hediyesi sunula-
rak hocaya teşek-
kür edildi. 

Haber: Neşe  
PEKER UÜ.öğrencisi

VEFATININ 27.YILINDA SEYYİD AHMED ARVASİ, SAYIN EFENDİ BARUTÇU’NUN ANLATIMIYLA  
2 OCAK 2016 TARİHİNDE TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİNDE RAHMETLE ANILDI.
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Ve yapılan oylamada aşağıda ki liste de isim-
leri geçen kişiler Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesini 2018 yılı Ocak ayına kadar  Genel Ku-
rulun bütün oylarını alarak  görevlendirilmiş 
oldular.

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ  
BURSA ŞUBESİ 7.OLAĞAN GENEL  

KURULUKURULLAR LİSTESİ
A – YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1- Prof.Dr.Selçuk KIRLI  
    Uludağ Ünv.Tıp Fak.Öğrt.Üyesi
2- Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU                         
     Uludağ Ünv.Tıp.Fak.Öğrt.Üyesi
3- Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU                           
     Uludağ Ünv.Türk Dili ve Ed.Öğrt.Üyesi
4- Prof.Dr.Ramazan DOĞAN                           
     Uludağ Ünv.Ziraat Fak.Öğrt.Üyesi
5- Hamit SARAÇ                                              
     Emekli Öğretmen
6- Dr.Mehmet Mete ATEŞ                                  
     Aile Hekimi
7- Av.Nadir ÜLKER                                          
    Emekli Hakim

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:
1. ERAY YÜCEYURT                                       
    ANESTEZİST
2. NİZAMETTİN GÖKBULAK                           
    ÖĞRETMEN
3. ÖZCAN ACAR                                            
    ELEKTRİK-ELEKTRONİKÇİ
4. ABDULLAH ÖZDEMİR                               
    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
5. MURAT KULAKOĞLU                                
    İŞLETME FAK.MEZUNU-HİLTON OT.                                                                                          
6. DR.BEHÇET DEDE                                    
    EMEKLİ ÖĞRT.GÖREVLİSİ
7. KERİM CAN                                                
    EMEKLİ ÖĞRETMEN                                          

B- DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER
1 – İRFAN AY                                                            
      MALİ MÜŞAVİR- DENETİCİ
 2 - HASAN NAZLI                                                     
       EMEKLİ VERGİ D.MÜDÜRÜ

 3- FARUK YÜCER                                                    
      ÇEKİRGE TEMEL LİSESİ KURUCUSU

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1-HÜSEYİN ÇALIK  
    ZİRAAT YÜK.MÜH.
2-NURİ BAYRAKTAR                                
    İNŞAAT YÜK.MÜH.
3-HASAN YAMAN                                     
    ZİRAAT YÜK.MÜH.

C- ÜST KURUL DELEGELERİ
1- PROF.DR.SELÇUK KIRLI
    Uludağ Ünv. Tıp Fak.Öğretim üyesi
2- PROF.DR.MEHMET ZARİFOĞLU             
     Uludağ Ünv. Tıp Fak.Öğretim üyesi
3- HAMİT SARAÇ   
     Emekli Öğretmen
4- METE TETİK
     Sanayici-İş Adamı  

D- ŞUBE HARS HEYETİ
1- PROF.DR.MUSTAFA CEMİLOĞLU          
    Uludağ Ünv. Emekli Öğretim üyesi
2- PROF.DR.YUSUF OĞUZOĞLU              
     Uludağ Ünv. Emekli Öğretim üyesi
3- PROF.DR.HATİCE ŞAHİN                       
     Uludağ Ünv. Fen Ed.Fak.Öğretim üyesi
4- Doç.Dr.Hülya TAŞ                                    
     Uludağ Ünv.Fen Ed.Fak.Dekan Yard.
5- Doç.Dr.KELİME ERDAL                         
     Uludağ Ünv. Eğitim Fak.Öğretim üyesi
6- Arşt.Gör.Hatice YURTSEVEN                   
     Uludağ Ünv.Eğitim Fak.Türkçe Böl.

F-ŞUBE GENÇLİK KOLU GÖREV  
YÜRÜTME KOMİSYONU

1. ERAY YÜCEYURT 
   Devlet Hastahanesi-Anestezist 
2. HATİCE KÜBRA GÜLER 
     Uludağ Ünv. Araştırma Gör.
3. DİLAY NAKIŞ                            
     Edebiyat Öğretmeni 
4. PINAR ÇAYLAK             
     Uludağ Ünv. Yüksek Lisans öğrencisi
5. KUBİLAY YILMAZ 
     Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi

6. FATMANUR NANELİ  
     Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi
7. ELİF KAYA 
    Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi
8. SÜLEYMAN YANAR 
     Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi
9. OSMAN YAŞAR 
     Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi
10. FATİH GÖK 
      Uludağ Ünv. Lisans öğrencisi 

G-  ŞUBE HANIMLAR KOLU GÖREV  
YÜRÜTME KOMİSYONU

1- MAHRU SAKARYA 
    Uludağ Ünv. Edebiyat Böl. Öğretim     
    Görevlisi
2- ÜLKER METİN ESGİN 
     Emekli Öğretmen 
3- NEVİN GÜVEN                        
     Ev hanımı
4- BÜNYAN BULUT 
     Ev hanımı
5- PERİHAN YILMAZ ZARALI 
     Ev hanımı
6- HATİCE GÜLESER ÇELİK 
     Ev hanımı
7- SEMRA BİLGİN 
     Emekli Öğretmen
8- GÜLTEKİN ŞENTÜRK 
      Emekli Öğretmen
9- FEZİHA ÖZEN 
     Ev hanımı
10- NURTEN  SÜMER 
      Ev hanımı
11-BAHAR KORKUT 
     Ev Hanımı
12- FATMA DEMİRTAŞ                             
      Em.Öğretmen
13- MELEK EFE 
      Ev Hanımı  

 Sayın Palalı Prof.Dr.Selçuk KIRLI’ya söz 
verdi. KIRLI konuşmasında teşekkürlerini  ve 
tazelenen  bu güvene layık olmaya çalışacak-
larını ifade etti.

Toplu resim çekimlerinden sonra toplantı 
sona erdi. 
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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 24
Belgegeçer: 0224 329 73 23

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

F.ÖZSAN MATBAACILIK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Üçevler Mah. Tanay Cad. No:13
Nilüfer / BURSA

Tel   : (+90) 224 441 33 82
Fax  : (+90) 224 441 33 81
e-mail: grafik@fozsan.com.tr

ÇÖZÜM SÜRECİNİN GELDİĞİ NOKTA
B u g ü n .  g ü n e y d o ğ u 
Anadolu’da adı konul-
mamış bir isyan yaşa-
nıyor. Bunun sebepleri, 
bu noktaya nasıl ve niçin 
gelindiği, devleti yöne-
ten hükümetlerinin 
cevaplaması gereken 
hususlardır. Her neden-
se herkes, bu olayların 
başlangıcını 1984’lü yıl-

larda, görmektededir. Hastalığa doğru teşhis 
konulmadığı sürece, yapılan tedaviler ancak 
geçici rahatlama ve ağrı kesici sonuçlar vere-
bilecek, hastalığın sebebi olan mikro, virüs, ur 
büyümeye devam edecektir. Uzun uzun tarihi 
gelişimi anlatmak da istemiyorum.

“Çözüm süreci” adı altında Oslo görüşmeleri 
denilen tutanaklar hala açıklanmamıştır. Bu 
görüşmelerde neler kararlaştırıldı, kime ne ka-
dar taviz verildi bilinmemektedir. Bilinmediği 
sürece de, belirsizlikler, dedikodular devam 
edecektir.

Devlet, dedikoduya sebep verilecek şekilde 
yönetilemez.

Habur’da, sözüm ona silah bırakacak PKK’lı 
teröristler, kendi özel kıyafetleri ve silahları ile 
geldiler ve adeta resmi geçit yaptılar. Habur’da 
yaşanan adli rezaletin boyutları, ayrı bir yazı 
konusu olacak hacimdedir.

Kobani’de, aynı teröristler, birebir, bugün 
Diyarbakır Sur’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Şır-
nak’ta yapcaklarının, o günlerde provasını 
yaptılar.

129 sayılı, 11.12.1962 kabul tarihli Milli Gü-
venlik Kurulu Kanunu 2.maddesi ile, bu kurula; 
milli güvenlik politikasının esaslarının hazır-
lanması, plan ve programlarının hazırlanması 
ve bunların tahakkuku için nihai ve ara hedef-
lerinin tespiti görevleri verilmiştir.

Medyada yayınlandığı ve yalanlamadığı şe-
kilde, PKK’lı teröristlere, askerin ve polisin, çö-

züm süreci döneminde, müdahaleleri olama-
mıştır. Bu teröristler, kimlik kontrolü yaparken, 
vergi toplarken, hendek kazarken kendilerine, 
güvenlik güçleri müdahale edemedikleri için, 
bu günkü noktaya gelinmiştir. Her ne kadar 
bu eylemleri KCK’ lılar yapıyor denilse de, PKK 
ile KCK.nın bir farkının olmadığını artık herkes 
bilmektedir.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 4. Maddesin-
de,MİT.’in görevleri belirtilmiştir.

Burada sadece 4/a ’ maddesinde belirtilen 
görevlerin ne olduğunu belirtiyorum.

“Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti 
bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, gü-
venliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü 
meydana getiren bütün unsurlara karşı içten 
ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel fa-
aliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını 
Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Kurmay Baş-
kanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 
gerekli kuruluşlara ulaştırmak.”

Son derece açık bir şekilde ve detaylı olarak 
yazılan bu madde hükmüne göre, şimdi MİT.’e;

“Açılım süreci içinde, hendeklerin kazılması, 
evlerde birbirlerine geçmiş şekilde tünel ve 
benzeri bağlantı alanlarının oluşturulmasın-
da, KCK militanlarının vergi toplaması, kimlik 
kontrolü eylemlerinde, istihbarat çalışması ya-
pılmış mıdır, bu çalışma Cumhurbaşkanı, Baş-
bakan, Genel Kurmay Başkanı, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ve gerekli kuruluşlara 
ulaştırılmış mıdır? Sorusunu sormak, bu ülke-
de yaşayan herkesin en demokratik hakkıdır.

Demokrasi, en kısa ve Abraham Lincoln ta-
rafından tarif edildiği şekilde; “ Halkın, halk 
tarafından, halk için idaresidir.”

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde, ida-
re edilenlerin, denetim görevi, bu rejimin asli 
unsurudur. Bu sebeple de, MİT.na, yaklaşık üç 
yıl süreyle devam eden çözüm süreci içinde, 

bölgedeki bölücü, yıkıcı faaliyetlerle ilgili is-
tihbarat bilgileri, kanunda belirtilen kuruluş-
lara iletilmiş midir, sorusunu sormak herkesin 
hakkıdır.

Bu istihabari bilgiler iletilmiş olmasına 
rağmen, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel 
Kurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin, gerekli tedbirleri almamış 
olmalar durumunda da, bu olaylardan zarar 
gören bütün vatandaşların ilgililer hakkında 
maddi ve manevi tazminat davaları açma hak-
ları bulunmaktadır.

Hukuk devleti ilkesi bunu gerektirir.
Selahattin Demirtaş, son beyanatların-

da, çözüm için PKK ile masaya oturulması, 
PKK’nin çözüme dahil edilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir.

PKK.nın muhatap kabul edilmesi, hukuk 
sistemimize göre mümkün değildir. Artık, 
ilkokul öğrencileri bile PKK.nın amacının en 
azından özerk bir federe devlet olduğunu bil-
mektedirler.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 302/1. Mad-
desi şu şekildedir;

“Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs-
mını yabancı bir devletin egemenliği altına 
koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıf-
latmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin 
egemenliği altında bulunan topraklardan bir 
kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik 
bir fiili işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile cezalandırılır.”

Yapılmak istenilenin, Devlet egemenliği al-
tında bulunan toprakların bir kısmını Devlet 
idaresinden ayırmaya yönelik olmadığını hiçbir 
akıl sahibi ileri süremeyecektir.

Özetle şunu belirtmek istiyoruz;
-Güneydoğuda PKK ve KCK.nın yaptıkları, 

yapmaya çalıştıkları Türk Ceza Kanunu 302. 
Maddesi kapsamına girmektedir.

a- Buna rağmen, yaklaşık üç sene süren 
çözüm süreci içinde Milli İstihbarat Teşki-
latı, kanunun kendisine verdiği istihbarat 
bilgilerini toplamış mıdır,
b- Toplamışsa da, bu bilgileri Cumhurbaş-
kanı, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, 
Milli güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile 
ilgili kuruluşlara ulaştırmamış mıdır?
c- Ulaştırmışsa da, bu kuruluşlar görevle-
rini yapmışlar mıdır?
d- Yapmışlarsa, bölgede özerklik faaliyet-
lerinde bulunma noktasına nasıl gelinmiş-
tir?
Bütün bu soruların cevabını beklemek, 
vatandaş olarak en tabii hakkımızdır.

NADİR ÜLKER
Emekli Hakim
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