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TÜRK OÇAKLARI DERNEĞİ
MARMARA BÖLGE TOPLANTISI
Türk Ocakları Genel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Öz:

“Bu coğrafyada
eğer ayakta duracaksanız,
Ordunuz güçlü olmalı”

Ali Eşref Uzundere

T

ürk ocakları Marmara bölge
toplantısı, Türk ocakları
Bursa Şubesinin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Ördekli Kültür merkezinde gerçekleştirilen bölge toplantısına; Balıkesir, Beykoz, Bilecik, Çanakkale, Gebze,
Kadıköy, Kocaeli, Pendik, Sakarya,
Turhal, Ümraniye ve Yalova Türk
Ocakları Derneklerinin şube başkanları ile Bursa Vali Yardımcısı İbrahim
AVCI, Bursa Türk Ocağımızın Kurucu
Başkanı Emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Zeki PALALI, Türk Ocağı Başkanlarımızdan Prof. Dr. Ali BAHADIR,
DEVAMI 3’TE

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün
Bursa Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı'ya
sertifika taktimi

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

İnsanlar palavra
dinlemekten hoşlanır,
gerçeği arayanlar
ise nadirdir
Başlıkta izlediğiniz söz Prof. Dr.
İlber Ortaylı’ya ait. "Hoca bu sözü
doğal olarak tarih konusundaki
belgeye dayanmayan ve birilerinin kendi amaçlarına hizmet
etmek için uydurdukları tarihi
şahsiyetler ve hayat tarzla rı ile ilgili belgeye dayanmayan
ve mantığa sığmayan hikayeler
için söyledi." Ancak bu söz aslında sınırlandırılamayacak kadar
geniş bir yelpaze için de geçerli. İnsanlar gerçekten hikâye
dinlemekten hoşlanır. Bu yüzden
çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz - bazı gerçeklere dayanıyor olmalarına rağmen tam olarak
ispat edilmeleri mümkün olmayan
- masallar, destanlar, menkıbeler;
aramızda konuşurken kendimiz ve
çevremizdekiler hakkında çok da
gerçeğe dayanmaksızın anlattıklarımız, başka insanlar hakkında
eksik bilgi ile vardığımız tahmini
sonuçlar; bir süre sonra bunlara
kendimizin de bunlara inanması ve inandıklarımızın arkasında
durarak başkalarını ikna etmeye
çalışması gibi süreçler ortalama
davranışımızın oluşmasına katkıda bulunur.

DEVAMI 2’DE

2

BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

ARALIK 2017

İnsanlar palavra dinlemekten hoşlanır, gerçeği arayanlar ise nadirdir
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Bu süreçler insanlar için çok doğal
ve normal kabul edilebilecek gelişmeler oldukları gibi aynı zamanda
çok kullanılabilir alanlar da oluşturur. Eğer bilinçli olarak kullanılırlarsa, tek tek insanların çok ötesinde toplumların gelişme ve kendini
tanımlama süreçlerinde de belirleyici bile olabilirler. Bu söylediklerime somut tarihi belgelere dayanmayan ve hatta somut tarihi belgelerle gerçek olmadıkları net olarak
ortaya konmuş birçok Ermeni iddiasını örnek gösterebiliriz. Hepimizin bildiği gibi biz tersini biliyor
ve inanıyor olmamıza rağmen bu
iddialar bizim dışımızdaki geniş bir
uluslararası kitle tarafından doğru
kabul edilmiş, bu kabul uydurulan
hikayeler ve sanatla süslenerek
anlatılıp kabul ettirilmiş ve gerçeklere dayanan karşı çıkışlarımız yayılmalarını önleyememiştir. Başkalarını inanmaları bir yana palavraları anlatanların önemli bir kısmı ve
onları aktardıkları sonraki nesilleri
de kendi yalanlarına inanmış ve bu
yalanları bu günkü toplumsal birlikleri ve geleceğe yönelik politikalarının da adeta temeli ve olmazsa
olmazı haline getirmişlerdir. Aynı
süreçleri bu kesitte yeni devletleşme süreçleri peşinde olan çeşitli
ülkelerdeki Kürt grupların uydurma tarih oluşturma gayretleri içinde
de görebilirsiniz.

mutlaka bu kadar ciddi sonuçlar
üzerinden tartışılması da gerekmiyor. Tarihte yaşamış, kendi milletlerine katkıda bulunmuş insanların
hayatları hakkındaki roman, film, dizi
film vb. gözden geçirilirse, anlatılanları önemli bir bölümünün mantıksal
olarak imkansızlığı açıkça ortadadır.
Yine de bu süslemeler romanların
okunabilirliğini, dizilerin izlenebilirliğini arttırır. Sonuçta bu yazınların - maksatlı olmasa bile - sanatsal açıdan taşıdıkları süslemeler,
emek verilerek öğrenilmesi gereken
gerçeklerin yerine konup kabullenilirlerse yanlış kanılar, yanlış yargılar,
yanlış sosyolojik tanımlamalar veya
yanlış tarihin yaygın düşünce haline
gelmesi kaçınılmaz olur.
Bir de geçmişe yönelik değerlendirmelerde baktığınız pencerenin önemi
vardır. Mesela Rus Çarı I. Petro’ya
bakalım. Bu kişi bize göre “Deli Petro”
dur. Ruslara göre ise “Büyük Petro”.
Neden büyük? Çünkü en azından
Rusya’da Avrupalılaşmayı başlatan,
ordu kuran, İngiliz gemi teknolojisini
örnek alarak Rus donanmasını oluşturan kişidir. Bu kişinin bize verdiği
zararlar da göz önünde bulundurularak Türkler tarafından “deli” olarak
nitelendirilmesi ne kadar normalse, Ruslar tarafından “Büyük” olarak
nitelendirilmesi de o kadar normaldir.

Palavralara inanmaya eğilimin

Bu ve bunun gibi birçok örnek
verilebilir ve destekleyici yorumlar
yapılabilir. Ancak söylemek istediğim kişisel ve toplumsal tanımlamalarımız açısından bizi geleceğe

DUYURU

GÜNDEM

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin 8.Olağan Genel Kurulu
14 Ocak 2018 tarihinde Saat:11.00’de Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad.
No:8/1 Yıldırım / BURSA adresindeki Dernek Merkezinde ;
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Ocak 2018 tarihinde Pazar
günü 10.00 – 13.00 saatleri arasında Haşim İşcan Caddesinde ki
Ördekli Kültür Merkezi Büyük Salonunda yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

yönelik yanlış düşünce ve yorumlara, dolayısıyla yanlış uygulamalara
götürecek yanlış inançlar oluşturmamak ve bu tür inançlar oluşturarak
yaymaya çalışanlara karşı çıkarken
yanlışa yanlışla karşılık vermemek
için hayatın her alanındaki düşüncelerimizde mutlaka bilime dayanmanın ve söylediklerimizi bilimsel
belgelerle ispatlayabilmenin gerekli
olduğudur.
İşte bu yüzden Bursa Türk Ocağı
“Her Yıl Bir Büyük Türk” Bilgi şölenleriyle Türkiye ve dışından gelen
Bilim İnsanlarıyla bu abide şahsiyetlerin niteliklerini ortaya koymayı ve
bunları gelecek nesillere aktarmayı
amaçlayan çalışmalar yapıyor ve
bunun dışında da Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalarımızda olduğu
gibi karşımıza çıkarılan yalanlarla süslenmiş çağdaş efsanelerle
mücadele için yine bilime dayanma yolunu seçiyor.
Kendimizi daha iyi tanımak içinde
yine Bilime Muhtacız. Bu yüzden
gerçek gücümüzü oluşturan tüm
motiflerin bizim olduğunu, farklılıklarımızın temeldeki birlikteliğimizi reddettirmemesi gerektiğini açığa
koyacak şekilde 15.02.2018 tarihinde de “Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası
ve İnanç Sistemi” konusunda Uluslararası bir bilgi şöleni düzenleyeceğiz.
Dünya Türklüğünün başka bir rengini yine bilimsel gerçeklere dayanarak tartışacağımız bu bilgi şöleninin
de Türk Milliyetçilerine yeni ufuklar
açacağına inanıyorum.

1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Teşekkülü
4- Şube Başkanının Konuşması
5- Protokol Konuşmaları
6- Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun Okunması ve İbrası
7- Denetleme Kurulu Faaliyet
TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ Raporunun Okunması ve İbrası
YÖNETİM KURULU 8- Tahmini Bütçe

9- Yönetim Kurulu Asil ve
Yedek Üyelerinin Seçimi
10- Denetleme Kurulu Asil
ve Yedek Üyelerinin Seçimi
11- Üst Kurul
Delegelerinin Seçimi
12- Şube Hars Heyeti
Üyelerinin Seçimi
13- Dilek ve Temenniler
14- Kapanış
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Bursa Türk Ocağı Hars Heyeti Başkanımız Emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa CEMİLOĞLU, Prof. Dr.
Nurettin ACIR (Bursa Teknik Üni.
Rektör Yardımcısı), Bursa İş adamları; Ahmet YAŞAR, M. Fikri ÜNAL ve
Muzaffer AKSU, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Yusuf
ALPER, Prof Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN, Prof. Dr. Cengiz ELMACI, Prof.
Dr. Bekir PARLAK, Prof. Dr. Ramazan
DOGAN, Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU, Doç. Dr. Kelime ERDAL, Yrd. Doç.
Minara Aliyeva ÇINAR’ misafir olarak
katıldılar.
Toplantının açış konuşmasını
yapan Türk Ocağı Derneği Bursa
Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı,
bölge toplantısında faaliyetlerimizi
değil, Sayın Genel başkanın konuşmalarını dinlemek için yapıldığını
bildirdi.
Bütün mesele: Bütün dünyada
olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti
coğrafyasında “Dilde, Fikirde ve İşte”
birliği sağlamaktan ibarettir” diyen
Prof. Kırlı, bunu sağlayabildiğinizde; dünyada var olduğunu düşündüğümüz 3 süper gücün dışında 4. Bir
süper güç var ise bunun Türkiye’den
başkası olmadığını söyledi.
Bu fikrini birçok televizyon programı ve birçok yerde dile getirdiğini
bildiren Prof. Kırlı, “Dikkat çekti mi,
çekmedi mi, bilmiyorum. Ama dünyada bu gün 3 tane süper güç olduğunu
düşünürsek, dördüncü bir süper güç
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adayı var ise, bu Türkiye’den başka
hiç kimse değildir. Biz 300 milyonluk Türk dünyasında dilde fikirde işte
birliği sağlayabilelim o zaman, bize
karşı duruyor veya duruyormuş gibi
görünen dünya güçlerini ve diğer
dünya güçlerinin ne yapacaklarını
görürüz. Tanrı bizim yardımcımız
olsun. Onların önünü keseriz inşallah” diye konuştu.
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Öz Konuşmadan önce
Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ya yaptığı
faaliyetlerden ötürü teşekkür belgesi sundu.
Başkan Prof. Öz bu gün yapılan
toplantıda Türkiye’nin genel meseleleri hakkında istişare yapacaklarını,
şube başkanlarının faaliyetleri ile
ilgili sunum yapmayacaklarını faaliyetlerini dosya ile verebileceklerini söyledi.
Şube başkanlarının “sıra dışı örnek
faaliyetlerine” bir cümle ile işaret
edebileceklerini belirten Genel
Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, toplantının esas amacının Türkiye’nin temel
meselelerini istişare etmek olduğu
bildirdi.
Bölgemizin ve dünyanın yeniden
şekillenmesi karşısındaki Türkiye’nin
“ beka, eğitim, Din-toplum” meselelerinin genellikle çok önemli olduğuna
dikkat Çek en Prof. Dr. Öz, maalesef
son dönemde Türkiye’de yaşanan
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bir takım gelişmeler ve değerlerimiz
konusunda bir aşınma bir tereddüt,
gençlikte bir takım sıkıntılar yaşandığını bunların üzerinde durulması
gerektiğini söyledi.
Türk ordusunun; hepinizin bildiği
gibi “Balyoz ve Ergenekon” süreçlerinden başlayarak çok büyük bir
operasyona tabu tutulduğunu, 15
Temmuz hayin girişiminden sonra
da ordumuzun içine fitne sokularak
ordumuzun güçsüzleştirildiğini ifade
eden Prof. Öz; “Bakın şu anda eski
pilotları önce gönüllü olarak orduya
çağırdılar. Gelmeyenler içinde başka
bir yöntem e başvurdular. Çünkü
ordumuzun içine bir fitne sokuldu.
Kurmay subaylarımızın bir kısmı
gitti, Askeri okullar kapatıldı. Bu
topraklarda ayakta duracaksanız,
ordu çok önemlidir. Bu coğrafyada
ordunuz güçlü olacak. Güçlü ordunuz
olmazsa sizi bu coğrafyada yaşatmazlar. Ordunun güçlü olması için
de ekonominizin güçlü olması lazım.
Ekonomik bakımdan hepinizin bildiği gibi bir takım sıkıntılarla karşı
karşıyayız, sıkıntılar yaşıyoruz.
Dolayısıyla bu meseleler üzerinde durmamız lazım. Bölgemizin ve
dünyanın yeniden şekillenmesi ve
beka problemi, Eğitim, Enerji, Din ve
toplum, Bilim ve teknoloji, Ekonomi
ve ordu Türkiye’nin temel meseleleridir. Bunların üzerinde durmalıyız. Türkiye’nin bu sıkıntılı sürecinde Türk Ocaklarına önemli görevler
düşüyor” diye konuştu.
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FİKİR ATÖLYESİ

Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları olarak; gençlerin kendilerine
güvenen, eleştirel düşünebilen,
farklı kültürleri tanıyan, yenilikçi ve üretken bireyler olabilmeleri
için Bursa' da Üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile birlikte
Fikir Atölyesi isimli akademik eğitim
programı başlattık.
17 hafta süren Fikir Atölyesinde;
Ekonomi, Sosyoloji, Siyaset, İlahiyat ve Tarih konularında seminer,
söyleşi, münazara, film izletisi ve
gezi çalışmaları yapılacaktır.

Atölye çalışmalarını başarıyla tamamlaya bilmek için; yüzde
yetmiş ( 12 hafta) devam zorunluluğu, katılımcıların belirlediği konuda
10 dakikalık sunum yapmaları ve
sundukları konuda 1500 kelimeden
( Times New Roman karakterinde,
12 punto) oluşan bilimsel makale
yazmaları gerekmektedir.
Atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan katılımcılar dönem
sonunda sertifika verilirken, şehir dışına düzenlenecek gezi ile ödüllendirilecekler.
Güz Dönemi 23 Kasım
2017 – 14 Kasım 2017
tarihleri arasında Perşembe günlerde aşağıda belirtilen programlar gerçekleştirildi.

TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Kamu
yararına
çalışır
dernek

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

REŞİTOĞLU OFSET MATBAACILIK
AMB. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Gülbahçe Mh. Vardar Cd. No:147
Osmangazi / BURSA
Tel: (+90) 224 888 00 10
e-mail: info@onderofset.com

Fikir Atölyesi 1 Program: 23 Kasım
2017 tarihinde Yüksek Lisans öğrencimiz Adil GÜRSES “ İslamiyet’ten
önceki Türklerde Kültür” başlığıyla
sunum yaptı.
Fikir Atölyesi 2 Program: 30 Kasım
2017 tarihinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr.
Cengiz ELMACİ “ Toplumsal Tahayyül” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi.
Fikir Atölyesi 3. Program: 7 Aralık
2017 tarihinde Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölümünden Okt. Dr. Halit EKEN
“ Türk Modernleşmesi” başlıklı
semineri gerçekleştirdi.
Fikir Atölyesi 4. Program: 14
Aralık 2017 tarihinde Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Bahar dönemi için yapılması
planlanan seminer, söyleşi konuları,
izlenecek olan filmler ve yapılması
gereken sunum başlıkları konuşuldu. Toplantı sonunda Gençlik Kollarımızın hazırlamış olduğu Çorba ve
Özbek Pilavı ikramı oldu.

