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TÜRK ORDUSU 
KAÇ CEPHEDE?

Kışın gelmesiyle beraber Türk ordusu-
nun aktif olarak hareketli olduğu cephe-
lerde kısmi bir sessizlik ortaya çıktı ve 
bu sessizlik muhtemelen gelecek bahara 
kadar sürecek. Ancak bu sessizlik çevre-
mizdeki ateşin söndüğü ve bölgede 
milli çıkarlarımızın çatıştığı diğer güçle-
rin emellerinden vaz geçtikleri anlamı-
na gelmiyor. Nitekim çatışma alanların-
da silah sesleri azalmış olmasına rağmen 
diplomatik alandaki savaş tüm hızıyla ve 
çeşitlenerek sürüyor. 

Çevremizde gerçekleşen ve bizim çıkar-
larımıza aykırı gayeler güden küresel ve 
yerel güçlerin ittifak halinde yürüttükle-
ri faaliyetlere karşı, hepimizin bildiği gibi 
ordumuzun görev alanı giderek genişliyor. 
İlk anda güncel sorunun sadece Suriye’nin 
kuzeyindeki alana sınırlı olduğu düşünü-
lebilir. Oysa bu alan tutulması gereken 
cephelerden sadece birisidir ve geniş-
lik olarak da aslında oldukça küçük bir 
parçasıdır. Bu yüzden bu ayın yazısın-
da ordumuzun kaç cephede savaşmakta 
olduğunu kısaca gözden geçirmeyi düşün-
düm.

     

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı

kselcuk@uludag.edu.tr
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TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTILARININ 
DÖRDÜNCÜSÜ BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİ

Program 10.45’te saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardın-
dan Bilecik Türk Ocağı başkanı 
Doç. Dr. Taner BİLGİN açılış konuş-
malarını gerçekleştirdi ve akabin-
de konuşmalarını yapmak üzere 
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Öz’ü kürsüye davet etti.

 Prof. Dr. Mehmet ÖZ, Türkiye’nin 
güncel meseleleri üzerine yaptığı konuşma-
sında, özellikle Suriye meselesinin üzerinde 
durarak devletin gelecekte yapacağı hamle-
ler için tavsiyelerde bulundu. Türk Ocakları-
nın görevinin ise Türkiye Cumhuriyeti’ni ileri 
taşıyacak genç kadroları yetiştirmek olduğu-

nu vurguladı. Genel Başkan Prof. 
Dr. Mehmet Öz’ün konuşma-
sının ardından, toplantı şube 
temsilcilerinin söz alması ile 
devam etti.

Bursa Türk Ocağı adına söz 
alan yönetim kurulu üyemiz Dr. 

Mehmet Mete ATEŞ, şube başka-
nımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ nın ve 

yönetim kurulumuzun selamlarını ilete-
rek ocağımızın faaliyet raporunu kurula 
sundu. Gençlik kollarımızın programından 
ve şubemizin hedeflediği akademik faaliyet-
lerden bahseden ATEŞ, görüş ve önerilerini 
dile getirdikten sonra sözlerine son verdi.

9 Kasım 2019 tarihinde, Bilecik Türk 
Ocağı ev sahipliğinde, sekiz şube ve bir 
temsilciliğin katılımı ile gerçekleştirilen 
bölge toplantısına yönetim kurulu üye-
miz Dr. Mehmet Mete ATEŞ ve gençlik 
kolları başkanımız Osman Yaşar USLU, 
şubemizi temsilen katılım sağladılar.

Bursa Türk Ocağı 2 Kasım 2019 Cumartesi 
günü, Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Halaçoğlu’nu ocak binasında ağırla-
dı. Konuşmalarına Ortadoğu özelinde başla-

yan Halaçoğlu; sığınmacı sorunundan Barış 
Pınarı Harekatına, Türklerin İslam anlayışın-
dan Ermeni tehcirindeki gerçeklere kadar bir 
çok önemli ve kritik açıklamalarda bulundu. 

BURSA TÜRK OCAĞI, TÜRK TARİH KURUMU ESKİ BAŞKANI 
PROF. DR. YUSUF HALAÇOĞLU'NU AĞIRLADI

DEVAMI 4’TE
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TÜRK ORDUSU KAÇ CEPHEDE?
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

1- Suriye’nin kuzeyi: Fırat Kalkanı, Zeytin dalı 
ve Barış Pınarları harekatları sonucunda 
Suriye’nin kuzyinde Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK) tarafından kontrol altına alınan 
ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlik-
te temizlenip savunulan bölge yakla-
şık 6.130 Km2 alana sahip. Şu ana kadar 
ilk iki alana Türkiye’de geçici sığınma-
cı statüsünde bulunan 350.000 kadar 
Suriyelinin geri döndüğü bildirildi. Barış 
pınarları harekatıyla temizlenen alana 
(2.200 Km2) ise Km2’ye 110 kişi hesabıy-
la 300-325.000 kişi daha yerleştirmek 
amaçlanıyor. Daha fazla Suriyelinin geriye 
dönebilmesi için yapılan ve daha geniş 
araziye ihtiyaç duyan planların gerçek-
leşmesi şimdilik bir başka bahara kalmış 
görünüyor. 

2-Irak’ın kuzeyi: Bilindiği gibi Irak toprakla-
rından gelen terörist tehdit uzun yıllardan 
beri TSK’nın uğraşması gereken önemli 
bir cephe oluşturuyor. Daha önceki sınır 
ötesi harekatlar, bu bölgelerde kurulan 
üsler ve son dönemde Kararlılık ve Pençe 
harekatlarıyla Kandil dağından gelen 
yolların mümkün olduğunca kesilme-
si, güney sınırımıza bitişik bölgelerde 
terörist üslenmelerin engellenmesi ve bu 
alanlarda da ileri üslerin kurulması açısın-
dan önemli mesafeler kat edildi. Bütün bu 
kazanımlar ileri vadede Sincar bölgesi-
ne yuvalanmış olan teröristlerin yardım 
almalarını engellemek ve zamanı geldi-
ğinden bölgenin temizlenmesini sağlama-
ya yönelik çok doğru hareketler.     

3- Akdeniz: Doğu Akdeniz’de karbon kaynak-
larının bulunmasından sonra bu bölgenin 
küresel güçler için öneminin çok arttı-
ğı ve çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya 
nasıl aktarılacağı konusundaki tartış-
malar malum. Stratejik önemi zaten çok 
büyük olan doğu Akdeniz’in kontrolü ve 
münhasır ekonomik bölgelerin kullanıl-
ması konusunda eskiden beri devam eden 
ve Türkiye’nin sürekli aleyhine işletilen 
planların olduğu da biliniyor. Ancak Libya 
ile yapılan son mutabakatla en azından 
şimdilik Mavi Vatan sorununda önemli 
bir ilerleme kaydedilmiş gibi görünüyor. 

Yalnız mutabakatın yapıldığı hükümetin 
BM tarafından tanınan hükümet olmakla 
birlikte, geçici vasfı taşıdığını ve Libya’nın 
sadece bir bölümüne hâkim olduğunu, 
batılı ülkeler tarafından desteklenen 
muhalif güçlerin çoğunluğu çöl olmakla 
beraber oldukça geniş bir alanda kontrol 
ellerinde tuttuklarını da unutmamak 
gerek. Bu durumda mutabakatın geleceği 
hemen tümüyle şu andaki Milli Mutabakat 
Hükümetinin yaşamasına bağlı ve Türki-
ye her şart altında bu hükümeti destekle-
mek durumunda. O halde Libya şu anda 
da öyle olmakla birlikte kısa gelecekte 
daha görünür bir cephe olacak.

4-Kıran Harekatları Bölgesi: Cepheler sadece 
Yurt dışı ile kalmıyor. Uzun süredir TSK 
içerdeki terör odaklarına karşı özellik-
le kış yapılanmalarının engellenmesi ve 
gelecek bahara kadar güçlenememeleri 
için harekatlar yürütüyor ve çok başarılı 
sonuçlar veren bu harekatların kapladığı 
alan oldukça geniş.

Şimdilik 4 cephe saydık ve bunların hepsi 
asker sayısı, teçhizat, organizasyon vb. birçok 
açıdan birbirinden farklı unsurların dikkate 
alınması gereken cepheler. Bu kadar cephede 
aynı anda aktif ve başarılı olmak dünyada 
kaç ordunun başarabileceği bir şeydir bilmi-
yorum. Bilmiyorum çünkü bunu başarabil-
miş ordu yok. 

Topyekûn klasik savaşlardan bahsedilir-
se birbirinden farklı cephelerde savaşmış 
ve başarılı olmuş ordulardan bahsedilebilir. 
Ancak bu günün savaşları hibrit ve asimet-
rik. Bir yandan gerilla taktikleriyle vuruşan 
terör çeteleriyle uğraşırken, diğer yandan 
onları düzenli ordu haline getirmeye çalışan 
küresel güçler arasında denge kurmak zorun-
dasınız. Bir başka cephede uluslararası ittifak-
ların üyesi olan ve düzenli orduları bulunan, 
yeri ve zamanına göre küreseller tarafından 
desteklenen ülkelerle çatışmayı göze almalı-
sınız. Karada işiniz bitse denizde vuruşmak 
gerekebilir, hava zaten baştan beri işin içinde 
vs. vs.

Hem taktik hem de stratejik yönden 
gereğinde küçük, gereğinde büyük birliklerin 
ve modern harplerin her türlü aracını kulla-
narak müdahil olması gereken çatışmalarda, 
bir ordunun erinden en yüksek komutanına 
kadar ne kadar eğitimli ve donanımlı olması 
gerektiği herhalde anlaşılabilir. İşte biz böyle 
biz orduya sahibiz ve bu sayede alnımız dik.

Bize böyle bir ordu nasip ettiği için Tanrı’ya 
şükür. Yolları ve bahtları açık olsun. Kazan-
mak zaten Türk’ün kaderinde var, yeter ki 
biz Türk olalım ve Türk kalalım. 

24 Kasım 2019 Pazar günü Gençlik ve Hanım-
lar Kolumuzun talebi üzerine ULUDAĞ eteklerin-
de Kadı Yayla-Süleymaniye arasında ki Gökde-
re vadisinde DAĞ YÜRÜYÜŞÜ gerçekleştirdik.
İki saatlik bir tırmanma sonrası, yöresel olarak 

Fahri’nin yeri olarak tanımladığımız bölgeye intikal 
ettik. Yakılan ateş sonrası ızgarada sucuk-ekmek 
, çay ve helva ikramlarımızdan sonra aynı bölge-
de vadinin diğer yakasından Maksem meydanına 
inerek gezimizi sonlandırdık.  

GENÇLİK VE HANIMLAR KOLU İLE DAĞ YÜRÜYÜŞÜ
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Gençlik kollarımız tarafından düzenle-
nen akademik eğitim programımızın 3. 
dersi 4 Kasım Pazartesi günü, Türk Dünya-
sı Ve Kültürü Topluluğumuzun tertiplediği 
ve Prof. Dr. İskender Öksüz'ün konuşma-
cı olarak katıldığı "Milletlerin varlığı ve 
milliyetçiliğin Sosyolojik temelleri" konulu 
konferans ile gerçekleşti.

AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

5 Kasım Salı günü, Türk Ocakları 
Derneği Bursa Şubesi, Uluslarara-
sı Türk Kültürü Teşkilatı, Kırgızis-
tan Kültür Enformasyon ve Turizm 
Bakanlığı, Kırgızistan Cumhuriye-
ti Ankara Büyükelçiliği ve Bursa 
Uludağ Üniversitesi paydaşlığın-
da bu yıl 15.’si düzenlenen Türk 
Dünyası Öncüleri programı kapsa-
mında “Kırgız Sanatının Sönmez 
İki Yıldızı Süymönkul Çokmorov ve 
Tattıbübü Tursunbayeva’yı Anma 
Etkinliği” düzenlendi. 

Sanatçıların hayatları, eserle-
ri ve yaşantılarına dair kesitle-
rin paylaşıldığı sergi ile başla-
yan organizasyona Türk Ocakla-
rı Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, Kırgızistan K ültür, Enformas-
yon ve Turizm Bakan Yardımcısı Nurcigit 
Kadirbekov, Kırgızistan Türksoy Temsilcisi 
Kocageldi Kültegin, sanatçıların yakınları, 
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve öğrenciler büyük bir ilgi 
gösterdi.

Sergiden sonra programın ikinci kısmı, 
İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı’nın 
okunması ile başladı. 

Ardından Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı açış 
konuşmasını gerçekleştirdi. Kırlı, hayatı 
boyunca görmek istediği tablonun ve gerçek-
leşmesini istediği hayalinin dünyadaki bütün 
Türklerin birlik ve beraberlik içerisinde 
yaşaması olduğunu ve gerçekleştirilen faali-
yetin bu hedefe hizmet ettiğini ifade etti.

Sözü alan Kırgızistan Türksoy Temsilcisi 
Kocogeldi Kultegin 14 yıldır Orta Asya’da 
sanat ve kültürel anlamda eserler vermiş 
kişilerin isimlerini verdikleri etkinlikler 
düzenlediklerini belirtti. 

Ardından sözü alan Kırgızistan Kültür 

Enformasyon ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nurcigit Kadirbekov; 
“Türk halklarının ana damar-
ları birdir. Bugün milli marşı-
mız çalındığı zaman tüm Türk 
kardeşlerimizin eşlik ettiğini 

gördüm. Bu beni çok etkiledi ve 
ülkeme döndüğüm zaman mutla-

ka herkese anlatacağım. Hepinize 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Kültüre emeği geçen faaliyet adamı aynı 
zamanda Tattıbübü Tursunbayeva’nın ağabe-
yi olan Nurkan Tursunbeyov çok duygulan-
dığını ve burada olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu dile getirdi. Konuşmasını Tursun-
bayeva’ya yazdığı şarkı ile sonlandırdı. 

Son alarak sözü alan Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 
“Orta Asya ülkelerinden gelip üniversitemiz-
de öğrenim gören öğrenciler iki ülke arasında-
ki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. 
Eğitim-öğretim hayatı boyunca Türk halkla-
rı arasındaki kültür alışverişinin artması ve 
gelişmesinin mümkün olduğunu, düzenlenen 
bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu vesileyle Türk Ocağımıza ve Türksoyumu-
za teşekkür ediyorum” dedi. 

Program hediye takdimi ve başrollerini 
Süymönkul Çokmorov- Tattıbübü Tursunba-
yeva’nın paylaştığı Kızıl Elma filminin göste-
rimi ile son buldu.

Haber: Hilal Nur Aydoğdu

KIRGIZİSTAN’IN UNUTULMAZ İKİ SANATÇISI BURSA 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE ANILDI

Sevgili okuyucu 
Türkistan Ceditçi-
lerini tanıtma-
yı amaçlayan 
yazımızın sırada-
ki kahramanı şair, 
yazar, muhabir ve 
siyasetçi Mirmuh-
sin’dir. Genellik-
le Mirmuhsin-
le ilgili kaynak-
lar çok kısıtlıdır. 
Oysa, ceditçilik 
hareketinin önde gelen fedailerinden biri 
olarak dönemin her türlü işkencelerine 
maruz kalmıştır. Ünlü yazar 1895 yılın-
da Taşkent’in Kesakkorgon mahallesinde 
çömlekçi (kulal) ailesinde dünyaya geldi. 
Mirhunsin ilk talimini Taşket’teki mektep-
te alır. Taşkent Dil Edebiyat Enstitüsün-
de eğitimini tamamlayınca 1916 yılın-
da Ufa’daki medresede kendini geliştirir. 
Eğitim aldığı dönemlerde aynı zamanda 
edebi ve siyasi faaliyetlerde aktif olarak 
yer alır. Fakat “Turan” gazetesinde yazdı-
ğı “Tarihi İki Vaka” adlı makalesi yazarın 
hayatını altüst eder. Acımasızca dövülür 
ve hükümet tarafından idam hükmü 
verilir. Çevresindeki kişilerin uğraşıyla 
idam cezası hapse dönüştürülür. Fakat çok 
geçmeden harbe Şark cephesine yollanır. 
1920 senesinde Taşkent’e geri dönünce 
“İştirokuyun”, “Kızıl Bayrak” ve “Türkis-
tan” gazetelerinin muharrirliğini üstlenir. 
700 mısradan fazla şiir toplamı, yüzlerce 
makalesi, çok sayıda hikaye ve romanla-
rı mevcut. Mirmuhsin ismi Özbek edebi-
yatında roman yazarlığının ilk sırasında 
yer almıştır. Dönemin zorlukları, hüküme-
tin yaşattığı hayal kırıklıkları, olumsuz 
koşullar, siyasi çatışmalar vb. sebeple-
rinden etkilenen yazar şiirlerinde neşe 
ve mutluluk yerini hüsran ve umutsuzluğa 
bırakır. Nihayetinde erken yaşta hayatını 
kaybeder. İntihar gibi görünen bu ölümün 
arkasında birçok sebep bulunmaktaydı 
belki ama milli mücadele için verilen savaş, 
sonsuz fedakarlık, manevi zenginliğimiz 
için verilen onca emek onu sonsuza dek 
yaşatacaktır. Günümüzde Mirmuhsin ismi 
Taşkent sokaklarından birine verilmiştir. 

MİRMUHSİN  
(ŞERMUHAMEDOV  

MİRMUHSİN)

Luiza HAMRABAYEVA
BUÜ Yüksek Lisans Öğrencisi
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Bursa Türk Ocağı 2 Kasım 2019 Cumar-
tesi günü, Türk Tarih Kurumu eski başka-
nı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nu ocak 
binasında ağırladı. Konuşmaları-
na Ortadoğu özelinde başlayan 
Halaçoğlu; sığınmacı sorunun-
dan Barış Pınarı Harekatı-
na, Türklerin İslam anlayı-
şından Ermeni tehcirindeki 
gerçeklere kadar bir çok 
önemli ve kritik açıklama-
larda bulundu. 

Konuşmalarını genel 
itibari ile Ortadoğu özelinde 
tutacağını söyleyen Halaçoğlu, 
Bursa Türk Ocağı'nda etkin ve 
yoğun bir konuşma yaptı. Sözlerin-
de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatın-
daki kararlı yapısını bozmaması gerektiğini 
vurguladı. Harekatın sebeplerini ve zorunlu-
luğunu belirten Halaçoğlu Türkiye'nin Ameri-
ka ve Rusya'ya karşı iradeli ve uzun soluklu 
bir politika izlemesi gerektiğini dile getirdi.

Halaçoğlu; "Suriye'nin kuzeyinde kurulacak 
olan bir uydu devlet en başta İsrail'in Ortado-
ğu'daki elini güçlendirecektir. Fakat denize 
açılmayan bir sözde Kürdistan projesi de 
ayakta kalamaz. Başarısız olur "dedi. Konuş-
masını Türkiye'nin Suriye'deki varlığının bazı 
devletler nezdinde yarattığı rahatsızlık üzeri-
ne devam ettiren Halaçoğlu, "Esad'ın, Türki-
ye'nin varlığı meşrudur açıklaması herkesin 
ağzını bağlar. Türkiye'nin elini güçlendirir." 
açıklamasında bulundu. 

Sığınmacıların vatanlarına dönmele-
ri gerektiği konusunda tavrını her zaman 
ortaya koyan Halaçoğlu, ülkemizde bulunan 
Suriyelilerin mülteci olmadığını, sığınmacı 
statüsünde olduğunu, sığınmacı ve mülteci-
lerin hukuki statülerinin farklı olduğunu ve 
bunların karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye gelen sığınmacıların artışıy-
la ve bölgesel sorunlardan ötürü Selefiliğin 
bölgede yaygınlaştığını fakat bunun Türk 

kültüründe karşılığının olmadığından bahse-
den Halaçoğlu; 

"Selefilik yaygınlaştı. Bunlar şirk, 
kültürümüzde de yok. Bakınız 

papaz da sakal bırakıp cübbe 
giyiyor, Hristiyan rahibeler 
de çarşafa dolanıyor. Bunla-
rın bunlardan ne farkı var!" 
sözleri ile Türkiye'nin bu 
konuda bir şeyler yapma-
sı gerektiğinden bahsetti 
ve tehlikeye dikkat çekti. 
Türk Kültürüne ve Türkle-

rin İslam anlayışına da kısaca 
değinen Halaçoğlu; "Anadolu 

Müslümanlığının kökeni Alevi-
liğe dayanır, bizim Sünniyim diyen 

insanımızla Aleviyim diyen insanımız 
aynı kültüre sahiptir. Bakınız yediler, kırklar 
gibi kavramlar İslam'da yoktur fakat kültürü-
müzde vardır ve Türk insanının yaşantısına 
tamamen geçmiştir." dedi.

Sözlerine, ülkemizin sahip olduğu zengin-
liklerden ve Türk milletinin istediğinde her 
şeyi başarabilecek güce sahip olduğundan 
bahseden Halaçoğlu; "Her kaos iyi yönetil-
diği takdirde iyi bir gelişmeyle sonuçlanır." 
sözlerinin sonrasında dinleyicilerin alkışları 
eşliğinde konuşmasını sonlandırdı. Program 
dinleyicilerin sorularının cevaplanması ile 
son buldu.

Haber: Ahmet Fırat EKİZ 
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi

SANDALI KURTARMAK

Tarık E. KARAGÜL 
Bursa UÜ Eğitim Fak. Öğrencisi

Hayat tamamlanması gereken bir 
yapbozdur. Yapbozun parçaları ise insanın 
elindedir. Parçalar bir araya getirilmeden 
hayat sonlanır ise bu sadece ömür tüket-
mek ya da ömrü geçirmek olur. Bizlere 
düşen görev ise parçaları tamamlamak 
yani yaşamaktır. 

Yaşamak nasıl olur? Elbette bunun 
üzerine yazılıp çizilmiş birçok yazı, beyan 
edilmiş birçok düşünce vardır. Aslında son 
yazılan cümlede parça arayışına başladık 
gibi.

Dediğim gibi hayatı yaşamak için bu 
yapbozu tamamlamamız gerek. Parçalarda 
bildiğimiz üzere elimizde. Peki bu parçalar 
nedir ve bunları nasıl göreceğiz?

Vurgulamamız ve bulmamız gereken 
ilk parça düşünmektir. Düşünmek ilk ve 
önemli parçamız olmasının yanında bir 
sonraki parçaların nereye oturtulacağı 
hakkında ipuçları gizler.

Hayatımız boyunca düşünürüz. Bunun 
daha iyi anlaşılması için bunu bir örneğe 
indirgeyelim. Düşüncelerimiz bir sandal 
gibi denizin ortasında savrulmaktadır. 
Bu sandalla ne yapacağız biz? Sandalı 
denizin ortasında kaderine mi bıraka-
cağız? Yoksa kürek mi çekmeliyiz? Evet! 
Sandalda kürek çekmemiz düşünceleri-
mizi hayata geçirmemiz ve yaşatmamız-
dır. Kürekleri çekmedikçe yani yaşatma-
dıkça sandal savrulduğu denizde batacak 
ve sahibinin de bir hiç uğruna ölmesine 
sebep olacaktır.

Düşüncelerimizi yaşatmak için çekmek 
zorunda olduğumuz bu kürekler yazmak-
tır. Yazacağız, yazacağız ki düşüncelerimiz, 
fikirlerimiz meydana gelsin ve yaşamı-
na devam etsin. Lakin bir şeyi unutma-
mamız gerek; yazı yazmak zannedildiği 
kadar basit bir iş değildir. Önce tecrübe 
gerek sonra emek. Kürek çekmek yani yazı 
yazmak için ihtiyacımız olan bu tecrübeyi 
nasıl kazanacağız? Şimdiye kadar ki parça-
ları bir birleştirmeye çalışalım. Düşünmek 
ve yazmak. Arada boşluğu fark etmişsi-
nizdir umarım. İşte bu parça okumaktır.

Son parça, insanın hayatının ömür 
tüketerek geçirmek yerine yaşayarak 
geçirmesi için ihtiyaç olan son parça; 
okumak. Çünkü okunacak olan, okunması 
gereken şeyler düşüncelerin yazıya 
dökülmüş halidir. Bizler bunları okurken 
bir nevi hareket etmekte olan sandalları 
izliyor olacağız. İzleyeceğiz ki nasıl 
yazıldığı, nasıl kürek çekildiği hakkında 
fikir edinelim ve sandalımızı götürmemiz 
gereken yönü iyi bilelim.

Bütün parçaları birleştirdik. Artık sanda-
lımız olduğunu, onu yönlendirmek ve 
hareket ettirmek için ne yapmamız gerek-
tiğini biliyoruz. Artık kürek çekebiliriz. 
Belki çektiğimiz küreklerden dolayı sanda-
lımızı görünmeyen kayalıklara vurabiliriz. 
Lakin bunun pek bir önemi yok. Çünkü 
ünlü düşünürlerimizden Meriç’in de dediği 
gibi; “Yaşamak yaralanmaktır, yaralan-
mak da güzel.”
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