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Dr. Behçet DEDE

ATAVATAN’A ELVEDA, 
ANAVATAN’A MERHABA

Prof. Dr. Ali BAHADIR

BURSA TÜRK OCAĞI’NDA 
Kurban Bayram’ı BAYRAMLAŞMASI

Türk Ocakları Bursa Şu-
besi’nde bayramlaşma 
merasimi 14.09.2016 ta-

rihinde bayramın 3. gününde 
saat 14:00’da gerçekleşti.   

Bursa Türk Ocağı yönetimi, 
Türk Ocaklarına gönül vermiş 
üyeler, akademisyenler ve 
halkımız bayramlaşma için 
Setbaşı’ndaki Ocak binasın-
da bir araya geldiler. Musul, 
Kerkük ve Telafer Türkmen-
leri’nden bir grup da Kurban 
Bayramı vesilesi ile Bursa 
Türk Ocağı’nı ziyaret ettiler. 
Bursa Türk Ocağı eski başkanı 
Prof. Dr. Ali BAHADIR, Hars 
Heyeti Başkan’ı Prof. Dr. Mus-
tafa Cemiloğlu Akademisyen 
üyelerimizden 

Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU 
ve Prof. Dr. Ramazan DOĞAN 
Türkmen misafi rlerle yakın-
dan ilgilendiler.  

Ocak yönetim kurulundan 
Hamit Saraç’ın organize ettiği 
bayramlaşma merasiminde, 
gelen misafirlere kavurmalı 
pilav, ayran ve çay ikramı ya-
pıldı. Katılımın yoğun olduğu 
bayramlaşma töreni akşam 
saatlerine kadar sürdü.   

KİM KAZANÇLI
Türkiye’nin güney sınırının hemen öte-

sinde bulunan Cerablus ve Mare arasındaki 
90 kilometreye yakın uzunluktaki bir alanı 
terör örgütü İŞİD’ten temizlemek ve boşa-
lan alana diğer terör örgütü PYD/YPG’nin 
yerleşmesini engellemek için bir askeri gi-
rişimde bulunduğu biliniyor. 

Bu girişimde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK) doğrudan kullanılmadığı ve bunun 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) denilen çatı al-
tında birleşmiş Türkmen ve Araplardan olu-
şan bir güce destek harekâtı olduğu doğru. 
Ancak bu grupların Türkiye’nin destek, ko-
ruma ve kollaması olmadan bölgede bir şey 
yapamayacakları açık olduğu için sonuçta 
kar/zarar faturasının kime çıkacağı da belli. 

Suriye’de savaşan ve Suriye Rejiminin 
ordusu dışındaki herkes, sahada büyük 
ölçüde doğrudan askerleri ile değil de on-
lar adına savaşan taşeronlar vasıtasıyla 
bulunuyor. Bundan dolayı ÖSO tarafından 
yapıldığı söylenen bu hareketin olabilmesi 
ve başarısının sadece Türkiye’ye bağlı ol-
duğunu biliyor ve görüyorlar. O halde siyasi 
hesaplaşmaların ve dengelerin kurulması 
söz konusu olduğunda terazinin kefesinde 
kıymeti kendinden menkul ÖSO değil Tür-
kiye olacak. 

Türkiye de bunun farkında. Zaten bu 
yüzden böyle bir girişimde bulunulmasının 
hemen öncesinde hiç beklenmedik bir şe-
kilde İsrail ve Rusya ile büyük ölçüde barıştı. 
Bunun dışında ABD’nin doğrudan engelle-
mesini kıracak hatta küçük çapta da olsa 
desteklemesini sağlayacak adımları da at-
mış olması beklenir. Şu anda ulaşılmış olan 
960 kilometre karelik alanda İŞİD dışında 
bölge üzerinde düşünceleri olan her hangi 
bir gücün engelleme girişimi ile karşılaşma-
mış olmamız hatta koalisyon uçaklarının 
arada destek uçuşları yapmaları bunu dü-
şündürüyor. Ayrıca bizi tenkit etmeye çok 
meraklı olan Avrupalı müttefi klerimizden 
(!) bile ses yok.

Bu aşamada insanın sorası geliyor;
Türkiye’nin bu bölgedeki çatışmalarda, 

artık normalleşmiş olan taşeron bir örgütü 

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

DEVAMI 2’DE



…
-“Narayana Sri güçlü,kuvvetli
 nayaka rehber önünde hurmetle 
eğilirim.”
…
“bütün arzuları yerine geti-
ren,her kese yardımı dokunan 
Kusuma-Sri adlı doğru nüfûz et-
mişin önünde hurmetle eğilirim.”                                         

(s.95/170-175,180,190195)
…
“öncü sahibi önünde hurmetle eğilirim.”
…
“Dakşinaki din adamının önünde eğilirim.”
…
“büyük nüfûz edici Smrti-Sri adlı ilâhlar hukümdarı önünde 
hurmetle eğilirim.”
…
“her vakit aranılan bilge önünde hurmetle eğilirim.”
…
“Aslı-esâsı temiz hikmet olan, yükseklere çıkan tuğunu 
dikip yanlış düşünceli yabancı düşmanları  uzaklara kovup, 
kaçırmak sûretiyle iç bakımdan dürüst hareketli,  halkını, 
memlektini iyice koruyan
…
 mukaddes hukümdarın önünde  hurmetle eğilirim.
   (s.97/205,210,220,230,235)

“sayısız çok yabancı ve düşmanlarını, tâciz etmelerine im-
kân vermeden, yenmiş, sindirmiş,
-“savaşta üstün gelmiş diye bilinen en üstün er önünde 
hurmetle eğilirim.”
-“babacığım, sizin önünüzde hurmetle eğilirim.”
…
Aslı-esâsına kadar nüfûz etmiş olanın önünde hurmetle 
eğilirim.
     
(s.99/2505,260,270)
“umumun menfaati uğrunda her vakit didinen
-“doğru nüfûz etme hikmetine sâhip kütidmiş alevlinin 
önünde hurmetle eğilirim.”
…
-“ölçülmez, tartılmaz iyi törelerin dalı, budağı etrafı kapatıp 
yayılmış, 
“olduğu gibi” töre kökünde iyice yerleşmiş, hakiki  s a l a  
ağacı önünde hurmetle eğilirim.”
-“ ben de ümitsizlere ümit olan büyük nüfûz etmiş bulu-
nanlardan olayım.
 İyi iyi”                                                                                                       (s.101/295)
 

“TERCÜME”
-“Önce a ile başlayalım söz ve tabirleri bu yazıda biraz ya-
zalım;
-“ayağını, başını iyice bağlayıp getir,öylece çamura bulan-
ma.”
-“İnsan öyle sözlerin seçkinini bilirse,bilgide daha üstün 
olmaz mı?”                                                      (s.107/11.şiir/1,5)
-“kaygı iptilalarını sıkıca ele alarak, onları kepek gibi yapıp 
dağıt;”
-“memnûn olarak, kedersiz yaşa, her şeyden üstün bir yer 
vardır.”                                                                   (s.107/11.şiir/ 20)
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destekleme görüntüsü altında, güney sınırın-
daki 90 km uzunluk ve 40 km derinlikteki bir 
bölgeyi geçici olarak kontrol altına alması en 
fazla kimin işine gelir?

a)Türkiye
b)Avrupa Birliği
c)ABD
d)Rusya
e)Esat Yönetimi

Bu soruya farklı ülkelerde farklı cevaplar 
verilebilir;

Türkler için makul cevap a. Neden?
a) Bu derinlikten sınırımızın ötesinden ne işe 

yarayacağı belli olmayan top mermileri veya 
güdümlü roketler atılamaz. 

b)Güney sınırımızdaki insanlar zarar görmez. 
c) Yeni mülteci akınları olursa bu insanları bu 

bölgede misafi r edebilir Türk misafi rperverliği-
nin, insanlığın ve inancımızın gereği olan yar-
dımseverliğimizi onları içimize alıp düzenimizi 
bozmadan sürdürebiliriz.

d) Hatta halen ülkemizde olan Suriyelilerin 
bir kısmı kendi isteği, bir kısmı bizim teşviki-
mizle bu bölgeye yerleşebilir.

e) Türklerin kahramanlığı tüm dünyaya bir 
daha ilan edilmiş olur.

Avrupa Birliği için cevap b. Neden?
a) Türkiye’nin güneyinde oluşan ve Türkler 

tarafından kontrol edilen bölge gelebilecek göç 
dalgalarının önlenmesi için iyi bir kalkan olur. 

b) Mülteciler Türkiye’ye giremezse Avru-
pa’ya geçiş yolları çok daha uzar ve zorlaşır.

c) Mülteciler gelmezse Türklerin Avrupa bir-
liği ile pazarlıklarında kullandıkları önemli bir 
kart ortadan kalkar.

d) Avrupa Birliği bu konuda hem toplumsal 
hem de mali açıdan kara geçer.

ABD için cevap c. Neden?
a) Türkiye’nin güneyinde oluşan ve Türkler 

tarafından kontrol edilen bölgeye İŞİD’in tekrar 
girmesi Türkler tarafından engellenir. Böylece 
İŞİD PYD ile batıdaki komşuluğunu ve bu böl-
geden müdahale şansını kaybeder.

b) Türkler Suriye ile 800 km’yi aşan sınırla-
rının küçük bir bölümünde hâkimiyet kurduk-
larını hissederlerse, ABD’nin desteklediği PYD 
tarafından kontrol edilen asıl büyük kısmıyla 
yeterince ilgilenmeyebilirler.

c) Hatta Türkler ikna edebilirlerse PYD ile 
birlikte Rakka’ya yapacağım harekâtta aynı 
Membiç’te olduğu gibi tutmayacağım bazı 
sözler vererek destekleri bile alınabilir ve İŞİD’i 
kuzeyden baskılamaları sağlanabilir.

d) İŞİD ile yapılan her mücadele makbuldür 
ve ABD’nin yükünü azaltır.

Rusya için cevap d. Neden?
a) Türkiye’nin güneyinde oluşan ve Türkler 

tarafından kontrol edilen bölgeye İŞİD’in tekrar 
girmesi Türkler tarafından engellenir. Böylece 
İŞİD’in ikmal yolları tıkanır ve Esat rejimi üze-
rindeki tehdidi bir miktar geriler. Hatta kendi 
derdine düşüp Esat rejiminin hâkim olduğu 
bölgeler üzerindeki emelleri zayıfl ayabilir.  

b) 40-45 km derinlik El Bab’ın kuzeyinde 
sınırlandırabilirse Türlerin desteklediği gruplar 
buraya ulaşmaz, böylece Esat rejiminin Halep 
üzerindeki emelleri tehlikeye girmez.

c) Hatay’ın güneyindeki ve Rejimin hâkim 
olduğu bölgelerdeki Türkmen ve Arap güçler 

baskı yapılırsa kaçıp çekilebilecek güvenli bir 
yerleri olduğunu düşünerek dirençleri azala-
bilir.

d) İŞİD ile yapılan her mücadele makbuldür 
ve Rusya’nın yükünü azaltır.

Esat Rejimi için cevap d. Neden?
a) Aynı PYD’nin hâkim olmasına izin verileni 

alan gibi İŞİD dışında herhangi bir güç tara-
fından geçici olarak belli bir bölgenin kontrol 
edilmesi rejimin güçlenmesine kadar geçen 
dönemde Esat Rejimi için sorun değildir. 

b) Rusya’nın evet deme sebeplerinin hepsi 
benim Esat rejimi için de geçerlidir.

c) Türkler küresel güçler tarafından kontrol 
ettikleri yerden çıkarıldıklarında zaten oralar 
toprak bütünlüğü sağlanmış olan Suriye Dev-
letine ait olacaktır. 

Verilebilecek cevaplar söylediklerimle sınırlı 
sanmayın, daha onlarcasını yazabilirim ama 
söylediğim gibi bu sadece bir senaryo ama ger-
çekleşirse ne olur biliyor musunuz?

Türkiye kendi ve bir kısmı soydaşı olan des-
teklediklerinin kanı, canı ve gayretiyle, parasını 
da kendisi ödeyerek kâr bildiği amaçlara ulaşır. 
El Bab bölge içinde kalmazsa Ruslar ve Rejimin 
Halep üzerindeki, ABD’nin Rakka üzerindeki 
düşünceleri açısından bir problem oluşmaz. 
Avrupa birliği için ise bu arayıp ta bulamadık-
ları bir nimettir.   

Evet, bir şeyler yapmamız gerektiği açık ve 
yaptığımız da doğru, ama kâr/zarar dengesini 
ancak bundan sonra neleri ve ne kadar yapa-
bileceğimiz belirler. 

Şu andaki görünüm gerçekten kazan/kazan 
gibi işliyor ama en fazla kazanacak ile en az ka-
zanacak arasında büyük uçurumlar olduğu gibi 
maliyet ve risk sadece bir tarafa ait. Yani bize.

KİM KAZANÇLI
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Yönetim Kurulu 
Üyemiz Emekli Ha-
kim Av. Nadir ÜLKER 
beyin oğlu KÜRŞAT 
ÜLKER’in  09.09.2016 
tarihinde ALPASLAN 
ve ASYA  adı verilen 
ikizleri dünyaya gelmiş-
tir. Tebrik ediyor sağlıklı bir 
ömür diliyoruz. 

Bursa Türk Ocağı

TEBRİK

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
iken 2010 yılının Eylül ayında Kırgızistan’a 
gidip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesinde önce Öğretim Üyesi daha sonra Ve-
teriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve sonra 
da Üniversite Rektör Yardımcısı olarak görev 
yapan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.Ali BAHADIR 31 Ağustos 2016 tarihi 
itibariyle Atavatan’dan ayrılıp Anavatan’a dönmüştür.Hocamıza 
hoş geldiniz diyor görevinde başarılar diliyoruz.                                                                

                                                                                         Bursa Türk Ocağı

PROF.DR. ALİ BAHADIR TÜRKİYE’YE  
DÖNDÜ VE GÖREVİNE BAŞLADI ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE 
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“sayısız çok yabancı ve düşmanlarını, tâciz etmelerine im-
kân vermeden, yenmiş, sindirmiş,
-“savaşta üstün gelmiş diye bilinen en üstün er önünde 
hurmetle eğilirim.”
-“babacığım, sizin önünüzde hurmetle eğilirim.”
…
Aslı-esâsına kadar nüfûz etmiş olanın önünde hurmetle 
eğilirim.
     
(s.99/2505,260,270)
“umumun menfaati uğrunda her vakit didinen
-“doğru nüfûz etme hikmetine sâhip kütidmiş alevlinin 
önünde hurmetle eğilirim.”
…
-“ölçülmez, tartılmaz iyi törelerin dalı, budağı etrafı kapatıp 
yayılmış, 
“olduğu gibi” töre kökünde iyice yerleşmiş, hakiki  s a l a  
ağacı önünde hurmetle eğilirim.”
-“ ben de ümitsizlere ümit olan büyük nüfûz etmiş bulu-
nanlardan olayım.
 İyi iyi”                                                                                                       (s.101/295)
 

“TERCÜME”
-“Önce a ile başlayalım söz ve tabirleri bu yazıda biraz ya-
zalım;
-“ayağını, başını iyice bağlayıp getir,öylece çamura bulan-
ma.”
-“İnsan öyle sözlerin seçkinini bilirse,bilgide daha üstün 
olmaz mı?”                                                      (s.107/11.şiir/1,5)
-“kaygı iptilalarını sıkıca ele alarak, onları kepek gibi yapıp 
dağıt;”
-“memnûn olarak, kedersiz yaşa, her şeyden üstün bir yer 
vardır.”                                                                   (s.107/11.şiir/ 20)

-“… canlıların, dünyanın aslı-esası serâp gibi değil midir?”
-“hasislenme kirini düşüneningözü gittikçe sararır.” 
(s.109,35)

-“ağzında tuttuğunu karnına yatırma.
Câhil, bilgisizin gözü,(…)  sözü bana karışık gelir.” (s.109,45)

-“ke harfi nin sırası geldi,bilginin yularına ihtiyac gösterir.” 
(s.109,55)

-“sevabı sana nasip olmaz mı? 
nasip olur mu-olmaz mı diye ters düşünce câhil bilgisizin 
işidir.” (s.113,130)

GEVEZELİK BOYASI
(ÇISUVA TUTUNG)

-“akıllı insan her vakit, daha yanılmadan, dikkat eder,
Böylece en üstün nirvana’nın kapısını açar.” (s.121/12.şiir,1)

-“Dünyanın büyülü bir rüyâ gibi olduğunu anla,
Şeytanlara kendini ezdirmeden, iptilâlara hâkim ol,          
                                                                                         (s.121/12,10)
-“Gök yüzündeki ay tanrıya kendini kaptırarak,avucundaki 
cevheri bırakıverme;”
-“her vakit yalnız dış görünüşü arayarak,hâzır buza, su değildir 
diye, aldanıp kalma.”                                                                                                        (s.121/12,15)

-“Doğru muhâkeme etmek için, hikmet kullan, uyanık ol,
Gözü parlak azizlere yakın bulun,
Gönül ve dış varlık, her ikisinin aslını düşün,
Gönül dışında ne gibi töre var, dikkatle bak.” (s.121/12,20)
“- Yazın suyuna kış günüde buz derler,
-kışın buzuna yazın su derler;”(s.121/12,25)

“Nufüz etmedikçe, o kıyı bu kıyı olur,
Nufüz edene bu kıyı da o kıyı olur.
Nufüz edilecek şeyi varsa, insan nufüz etmiş olmaz,
Nufüz edilecek şey yoksa, nufüz etmek olmaz;
…
Sönme, sükûnet bulma kökünü her vakit bir tutarsa,
Küçücük deliğe gök yüzünü kolay ve rahatça sığdırır;
…
“Onun için hocalardan usûl, örnek ve kurtuluş iste,
Dâima olgunlar arasında çiğ, çiğler arasında olgun ol;
…
Çısuya Tutung  s.123/30,45,55)

“Sebep köküne inanmadan, uzun zamandan beri toplanmış,
Kir ve pislik gibi, üç zehirden geniş şekilde vücut bulmuş,
Kintsü kusurlu günahlarımızı açıkça itiraf edip,
Bundan sonra da bunları bir daha yapmamak için kilileşe-
lim.”                                                                                      (135/20)
“Şimdi bu gök yüzü, hırs ve hareketler,
Bütün canlılar nasıl ebediyete kadar ortadan kalkmazsa
Yine onlar gibi bizim saâdet arzularımız da o zamana kadar
Öylece ortadan kalkmasın.”                                         (s.137/B,45)

“Bir imiş gibi, tamamiyle benzer vücût, dil ve gönülle,
Olgunlaşmak için, Tolpı Tüzün’ün tavrını veren,
Bize yol gösteren bilge hoca ve iyi düşüneler ile
Birleşerek,bir yerde hep birlikte bulunalım.”         (s.139/C,80)

“Önce geçmiş evvelki uçtan son zaman kadar
Her köşe ve bucakta aynı şekilde
Cart-curtla yapılamayan memleket nizamını
Temeli, yerini her noktada hep birlikte tanzim ede-
lim.”s.141/100)
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Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Rektör-
lüğü işbirliği ile düzenlenen Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 
dizisinin üçüncüsünde Türk’ün mazisindeki büyük halk şairlerinden 
Muhammet Hüseyin Şehriyar’ın çalışılması uygun görülmüştür. 

Bilgi şölenleri ile ilgili tüm bilgilere www.birbuyukturk.org inter-
net adresinden ulaşılabileceği gibi önceki bilgi şölenlerinde olduğu 
gibi bu yıl da sunulacak bildiriler bir kitapta toplanıp yayınlanacaktır.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 
7-8 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan Bilgi Şölenimize 

katılan katılımcıların tüm ulaşım ve konaklama masrafları Bilgi 
Şöleni bütçesinden karşılanacaktır.

Sizlerin de düzenleyeceğimiz bilgi şölenine katılımınız ve hazırla-
nacak kitabı desteklemeniz bizi mutlu edecektir.

En kısa sürede müspet cevabınızı ve Bilgi Şöleninin Web sitesine 
koyulmak üzere kısa öz geçmişiniz ile bir fotoğrafınızı göndermenizi 
bekler saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENİNE DAVET
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09.30 - 10.10 Açılış Konuşmaları 
Büyük Salon Prof. Dr. Selçuk Kırlı - Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı / Prof. Dr. Mehmet Öz - Türk Ocakları Derneği Genel Başkanı / Prof. Dr. 
Adalet Muradov - Bakü; Azerbaycan Devlet İktisat Üni. Rektörü / Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay - Uludağ Üniversitesi Rektörü

10.10 - 10.30 Şehriyar’dan Şiirler - MA. Yousef Hosni Azami
Büyük Salon 

10.30 - 12.00 PANEL 1
Büyük Salon Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Yüce / Prof. Dr.Elman 
Haliloğlu Quliev - Muhammet Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında Milliyetin Tezahür 
Formları / Prof. Dr. Elhan Yurtoğlu Mehmedov - Muhammet Hüseyin Şehriyar 
Şiirlerinde Türk Medeniyetinin Ortak Değeri: Halk Edebiyatı Örnekleri Prof. Dr. 
Yavuz Akpınar - Şehriyarın Türk Kültüründeki Yeri / Prof. Dr. İsa Özkan - Ana Dili 
Türkçeye İran’da ve Türk Dünyasında İtibar Kazandıran  Şair: Mehemmed Hüseyin 
Şehriyar

12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI

13.30 - 15.00 PANEL 2
Büyük Salon Oturum Başkanı: Prof Dr. İsa Özkan / Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun Derya Êledim Şiiri Etrafında / Prof. Dr. Fikret Alizade - Muhammet 
Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında mantıksal-anlamsal bağlar / Doç. Dr. Esmira 
Fuad (Şükürova) / Üstat Şehriyarın Türk dünyası edebiyatında yeri-mevkii / Dr. 
Ali Asghar Aziz pour - Şehriyarın “sehndiye” adli şiirinde göğe çıkış mektubu

13.30 - 15.00 PANEL 3
Sinema Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Akpınar / Doç. Dr. Mümtaz 
Sarıçiçek-Büşra Boza -Şehriyarın Şiirlerinde Mevsim Olgusunun Mitsel/Arke-
tipsel Yönden Tahlili / Yrd. Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt - Şehriyarın Şiirlerinde 
Dağ Olgusu Dr. Hilal Akça - Şehriyarın Şiirlerindeki Bitkilerin ve Hayvanların 
Mitsel/Arketipsel Yönden İncelenmesi / Okt. Saliha Cömert - Türkiye’ye Hayali 
Sefer Şiirinde Arketipsel Yolculuk

15.00 - 15.15 KAHVE ARASI

15.15 - 17.00 PANEL 4
Büyük Salon Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun / MS. Ali 
Asgar Jamrasi - Şehriyardan Makul İlham Almuşam - Şehriyardan Çoklu İlham 
Almışam
Prof. Dr. Hatice Şahin - Şehriyarın Şiirlerine İkilemeler, Tekrarlar, Deyimler 
Üzerine Arş. Gör. Ebru Kuybu - Heyder Babaya Selam Şiirinde Yansıma Yoluyla 
Ortaya Çıkan Söz Varlığı / Doç. Dr. Özlem Ercan – Doç. Dr. Gülay Durmaz - Aynı 
Toprakların Yetiştirdiği Üç Büyük Şair: Hafız, Fuzuli, Şehriyar

15.15 - 17.00 PANEL 5
Sinema Salonu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Barış Özdal / Yrd. Doç. Dr. İkram 
Çınar - Bir Düşünür Olarak Şehriyarın Eğitim Anlayışı / Robabeh Taghizadezo-
nus - İran’da Şehriyar Hakkında Yapılan Yayınlar / Naser Alizade - 1990’dan 
Sonra İran’da yayınlanan Türkçe Dergiler / Kubra Saadun Jaafer - Heyder Baba 
Şiirine Yazılmış Nazireler Üzerine

17.30 - 19.00 Ankara TÜRK Dünyası Topluluğu Sanatçıları
Büyük Salon Çiğdem Gürdal - Cem Gürdal ve Arkadaşları

10.00 - 11.50 PANEL 6
Büyük Salon Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Şahin / Prof. Dr. Alev 
Sınar Uğurlu - Şiirlerinden Hareketle Mehmet Akif ve Şehriyar / Prof. Dr. Salim 
Çonoğlu Şehriyar’ın Şiirlerinde Kültürel Belleğin Yansıması ve Yurtseverlik Dili / 
Yrd. Doç. Dr. Saadettin Eğri - Şehriyarda Romantizm Etkileri / Arş. Gör. Zuhal 
Eroğlu Koşan
Yahya Kemal’in izinde Şehriyar / Okt. Ece Serrican - Şehriyarın Şiirlerinde 
Türk(iyeli) Aydınlar

10.00 - 11.50 PANEL 7
Sinema Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kazım Yoldaş / Prof. Dr. Mustafa 
Cemiloğlu - Haydar Baba Şiirinde Anadolu Moti� eri / Prof. Dr. Ali Duymaz 
- Şehriyar’ın Türkçe Şiirlerinde “Türklük” ve “Türkiye Algısı” / Doç. Dr. Esmira 
Fuad Şükürova Şehriyar İrsinde Kadın / Ülker Elman Kızı Baxşiyeva - Şeh-
riyar “Heyderbaba” şairi kimi

12.00 - 12.30 Kapanış Oturumu
Büyük Salon

12.30 Sosyal Program

7 Kasım 2016 / Pazartesi

8 Kasım 2016 / Salı
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ATAVATAN’A ELVEDA, ANAVATAN’A MERHABA
13 E y l ü l  2 0 1 0 -3 1 

A ğ u s t o s  2 0 1 6 
yaklaşık 6 yıllık 
bir süre. İşte be-

nim ata diyarı, Kırgızistan 
maceram. Bizi davet eden-
lere bir yıl için söz verdiğim; 
ailem, yakınlarım ve üniver-
sitemden bir yıllığına izin, 
fakat 6 yılda ancak dönebildi-
ğim, dolu dolu yaşanmış, hep 
mutluluk ve özlemle anaca-
ğım olağan üstü bir serüven. 

Hoş bu benim ata toprak-
larına ilk seyahatim değildi. 
1996 yılında Taşkent, Buhara ve Semerkant’ı 
kapsayan bir Özbekistan, 2004 yılında Alma-
tı’yla sınırlı bir Kazakistan ve takibinde Kırgı-
zist’ana geçip Bişkek ve Isık göl ziyaretlerim 
de olmuştu. Tabi bu ziyaretlerim hem gezip 
görme amaçlı, hem de kısa süreli ziyaretler 
idi. Dünyevi hac edasıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu geziler sonralarında aklımız ve gönlümü-
zün bir bölümünü bu diyarlarda bırakmıştık. 
13 Eylül 2010’da başlayan serüvenimiz sadece 
ziyaret için değil, aynı zamanda kutsal bir görev 
içindi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesine öğretim üyesi olarak gi-
diyordum. 

Bişkek Havaalanına indiğimde, kendilerini 
minnetle anıyorum, zamanın Veteriner Fakül-
tesi Dekanı, aynı zamanda beni Manas Üniver-
sitesi’ne davet eden Prof. Dr. Hüseyin KARA-
DAĞ ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim 
araştırma görevlisi Şamil SEFERGİL karşıla-
dılar. Havaalanında ilk dikkatimi çeken şey; 
çıkışta bizim Erzurum, Kars şivesiyle  “Taksi 
var, taksi, taksi lazım mı?” diye soran taksi 
şoförleri oldu. Kendi kendime bu Erzurumlu, 
bu Karslılar ne zaman gelip taksi servislerini ele 
geçirmişler diye sormadan edemedim. Daha 
sonradan öğrendim ki benim Erzurumlu, Karslı 
zannettiklerim Stalin döneminde Kırım Türk-
leri gibi yerlerinden yurtlarından acımasızca 
koparılıp bu bölgelere sürülen fakat dillerinden 
benliklerinden hiçbir şey kaybetmemiş, acıları 
bizim için hep yürek yarası olmuş olan Ahıskalı 
soydaşlarımız imiş. 

Kısa süre içinde Kırgızistan’a alıştık. Kırgız 
kardeşlerimiz gibi konuşamasak da sokak-
ta konuşulan dili anlamaya başladık. Türkiye 
Türkçesi ile Kırgız Türkçesi arasında büyük bir 
benzerlik olduğunu hemen fark ettik. Sayılar 
gibi, ekmek gibi, su gibi bizimkilerle bire bir 
benzer çok sayıda kelime vardı. Bazı kelime 
ve cümlelerin mantığı aynı, söyleniş biçimleri 
bizimkinden biraz değişikti. Mesela “adın ne? 
yerine, adın kim?, kaça? yerine, kanca?, baba 
yerine, ata, teyze yerine tayece, gene geliniz, 
yerine gelip turunuz, zamlandı, kıymetlendi 
yerine, kımbatlandı, hoşça kalınız yerine, cakşı 
kalınız, güle güle gidiniz yerine, cakşi varınız 
gibi. Hülasa ben onlar gibi konuşamasam da 

onları anlıyor, onlar benim 
gibi konuşamasa da beni 
anlıyorlardı.

İlk günlerde en çok zah-
met çektiğimiz okuyama-
mak, yazamamak da oldu. 
Kırgızlar Kril  Alfabesi  kulla-
nıyorlar. Şehirde tabelaların 
büyük bir ekseriyeti Kril Al-
fabesi ile yazılmış. Caddenin 
adını, bineceğiniz otobüsün 
güzergâhını okuyamıyorsu-
nuz, yemek seçeceğiniz za-
man menüyü okuyamıyor-
sunuz. Bu durum insanda 

büyük bir karamsarlık yaratıyor. Bir anda zır 
cahil kaldığınızı düşünür duruma geliyorsunuz. 
Çok az Latin harfl erle yazılmış İngilizce tabe-
lalar var. Kazara bunlardan birine rastlarsanız 
“Şükür Allah’ım benim de okuyabildiğim bir 
şeyler var” diye seviniyorsunuz. Üstelik de cad-
de ve sokaklar birbirine paralel ve birbirlerine 
çok benziyorlar. Bu da bizde şehirden üniver-
siteye gelip giderken büyük sıkıntı yaratıyordu. 
Bir gün iş dönüşü otobüsten indiğim yeri belir-
lemek için şöyle çevreme mihenk taşı olacak bir 
işaret baktım. CTOn yazan bir tabela gördüm. 
Benim gibi Bişkek’e yeni gelmiş yanımdaki bir 
arkadaşa bu tabelayı göstererek “Ben bundan 
sonra inecek yeri buldum, bu CTOn tabelasında 
ineceğim” dedim. Arkadaşım bana “abi o stop 
demek, ondan her cadde başında var” deyince 
durumun ciddiyetini anladım.

Zaman içinde çevreyi tanıdık, Bişkek’i öğren-
dik. Kırgızları ve Kırgızistan’ı sevdik. Binlerce 
insanla birlikte meydanlarda kılınan bayram 
namazlarının müdavimi olduk. Öyle ki tatille-
rimizde Türkiye’ye geldiğimiz kısa dönemler-
de arkadaşlarımızla konuşurken ağzımızdan 
“Bizim Bişkek’te” ifadeleri kaçmaya başladı. 
Manas Üniversitesi’nin sıcak ve samimi çeki-
ciliği ile oranın bir parçası haline geldik. Önce 
dekan yardımcılığı, ardından dekanlık ve rektör 
yardımcılığı derken bir baktık ki altı yıl dolmuş. 
Üstelik bu süre zarfında dünyevi haç görevimizi 
yerine getirmemizin yanında, bir umre ziyareti, 
bir haç farizasını yerine getirme fırsatı da bul-
duk. Bu güzel ve mutlu sürecin gelişmesinde, 
yaşanmasında başta rektörümüz Prof. Dr. Se-
bahattin BALCU olmak üzere bütün çalışma 
arkadaşlarımın, bizi misafi r eden Kırgız kar-
deşlerimin payını da inkâr etmek mümkün de-
ğil. Hepsine buradan şükranlarımı sunuyorum.

Kalbimizin, gönlümüzün bir bölümünü 
Atavatan ‘da bırakarak, 31 Ağustos 2016’da 
Anavatan’a intikal ettik. 1 Eylül 2016 itibariyle 
Anavatan Türkiye’de, Uludağ Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi’ndeki görevimizin başındayız. 
Elveda Atavatan, elvada Kırgızistan, elvada 
Bişkek, Elveda Manas Üniversitesi! Merhaba 
Anavatan, merhaba Türkiye, merhaba Bursa, 
merhaba Uludağ Üniversitesi, merhaba Bursa 
Türk Ocağı mensupları! 

Atatürk Üniversitesi Mezunu; 
Uludağ Üniversitesi Tarih 
Emekli Öğretim Görevlisi 
üyemiz Ahmet YEREBASMAZ 
kardeşimizin Mekanı 
Cennet olsun… Nur içinde 
yatsın. Değerli AİLESİNE  ve 
sevenlerine sabırlar diliyoruz.                                    
Bursa Türk Ocağı

Prof. Dr. Ali BAHADIR
U.Ü. Veterinerlik Fak. Öğrt. Üyesi

“Anlayıp-bilmemekten dolayı şaşırıp kaldık, 
Mâhirâne ettiği öğüt ve nasihatlerini unutu 
verdik; 
İşte bu sebepten dolayı ters çevrilip, 
Günah iptilâlarına aldatılıp, nasipsiz olduk.” 
Kendisininkileri övüp, yabancıları yerip, ölmigü 
azımsayarak, 
Öfke ile tâciz edip, öç ve kin bağlayarak,
Her vakit durmadan ters görüş izhar etmek, 
başta olmak üzere, 
Başka-başka fenalık, kötülük ve günahlara 
saptık.” 
“Rahatsız etmek, zahmet çekmekte acele 
edip, çabuk davranarak, 
Aşağılık işleri yapmak için, alçalıp yalvararak,
Gönülden sevinme işini bir tarafa atıp, 
İyi  kökü durmadan gittikçe azalttık.”  
(143/135,140,145)
  
“Zaman zaman ev-bark zindanında hapsedilip,
Birçok el ve rehin ile sıkıca bağlanıp,
Geçit hakkında hiç düşünmeden, sarılıp sap-
lanıp 
Çıkış yolunca tutulan davranışı koparıp kestik. 
(145/150)

“ilâhi zahid emrine uyup, gönülden hareket 
ederse,
Büyük insan adını alıp, faydalı karşılığı olan iş 
yapmış olur.”

“Onun için asillerim, bunu böyle biliniz,
“güçlükle bulunan bu vücuttan istifade ediniz,
Sorulan öğüt ve nasihatleri yerine getirip,
Tükenmez hazineyi elde edecek işler yapınız.
…
Şimdi işte bu kulluk ve temiz niyaz,
Bunları kim tutarsa, o hareketini temiz-
ler;(s.145/165,170)
    

G
Bundan dolayı ne gibi bir iyilik kazanıldı ise,
Bütün canlılar ailesi için de  bunu dilerim. 
(s.145/175)
…

14 A
“Başlangıcı olmayan bir zamandan beri bugüne 
kadar
Pek çok olan vücut, dil ve gönülden,
Aynı zamanda hırs, öfke ve bilgisizlikten dolayı
Ne varsa, bütün yaptıklarımdan nedâmet ede-
rim.”(s.151/10)
    

15
“Hikmet faziletinin saâdeti önünde hürmetle 
eğilirim.”
…
“Saf hikmet, senin önünde hürmetle eğilirim.”
…
“Kirsiz, temiz, gönül ile bir defacık olsun
Kimler sizi usûlünce gözetirse,
Doğru, dürüst, üstün büyük siddhi’yi tanıklar
Onun geniş, derin, iyi, tatlı ve üstün faydası 
(vardır B.D.) (s.157/ 1,5,20)

ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE ÖZDEYİŞLER VE 
ATASÖZLERİ - 2                    Dr. Behçet DEDE

DEVAMI 104 SAYIDA

VEFAT


