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ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE 
ÖZDEYİŞLER VE ATASÖZLERİ - 3

Dr. Behçet DEDE
SELÇUK KIRLI 

AS TV’DE

TANIŞMA KAHVALTISI

TÜRK OCAKLARI ŞUBE 
BAŞKANLARI İSTİŞARE

 TOPLANTISI SONUÇ 
BİLDİRGESİ 

“Genel Merkez Yönetimi ve Türk Ocakları 
Şube Başkanları, 15 Ekim 2016 tarihinde An-
kara’da toplanarak ülke ve dünya gündemi 
ile ilgili konuları, Fırat Kalkanı Harekâtı’nı 
ve Musul Operasyonu’nu görüşmüş; aşa-
ğıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmayı 
kararlaştırmıştır:

 
1. Türk Ocakları; Türkiye Cumhuriye-

ti Devleti ve Türk milletinin 15 Temmuz 
2016’da maruz kaldığı hain darbe girişimi 
karşısında, devletin ve demokrasinin ya-
nında kararlı bir tavır sergilemiştir.

2. 1990’lardan beri Türk-İslam Coğrafya-
sına yönelik olarak yeniden tanzim plan-
larının gerçekleştirilmesi gayretlerinin bir 
aşamasında ortaya çıkan, Türk Devleti ve 
Türk Ordusu’nun zayıfl atılmasını amaçla-
yan bu girişim, Türk milletinin yekvücut 
olmasıyla akamete uğratılmıştır.

 3. Darbe sonrasında oluşan millî mu-
tabakat ve millî birlik ruhu, milletimizde 
büyük ferahlama meydana getirmiştir. Bu 
ruhu zaafa uğratacak eylem ve söylemler-
den kaçınılması, bekamız açısından hayati 
önem taşımaktadır.

 4. Devlet kurumlarının uğradığı tahriba-
tın düzeltilmesi çalışmalarında, konunun 
uzmanı kişi ve kuruluşların görüşleri alın-
malı; devletimizin kuruluş felsefesi, ge-
lenek ve teamülleri çerçevesinde hareket 
edilmelidir.

 5. Görevden alma ve işten çıkarmalarda 
hukuk devletinin gereklerine uyulmalı, ile-
ride telafi si imkânsız sosyal problemlerin 
doğmasına sebebiyet verilmemelidir.

6. Suriye ve Irak’taki gelişmelerde, baş-
ta Türkmenlerin varlığı olmak üzere Türk 
Devletinin bekası dikkate alınarak inisiyatif 
kullanılmalıdır. Bizi etkisiz kılma adımları-

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

DEVAMI 2’DE

Aramıza yeni katılan arkadaşlarla ta-
nışmak münasebetiyle düzenlemiş 
olduğumuz kahvaltı ve devamında 
tertip ettiğimiz, yönetim kurulundan 

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu  , Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu , Av. Nadir Ülker ve Hamit Saraç ho-
calarımızın iştirak ettiği; Gençlik Kolları başka-
nımız Eray Yüceyurt ’ un da konuşma yaptığı 
Türk Ocakları tarihi ve fi kri yapısının anlatıldığı 
bir toplantı düzenlendi. Yeni katılan arkadaş-
larımızın programımıza ilgileri takdire şayandı.

Toplantımızda ilk olarak Prof. Dr. Yusuf Oğu-
zoğlu hocamız üniversite yönetim sistemi ve 
öğrencilerin bu sistemden mağdur olmaması 
için alması gerektiği önlemlerden bahsetti. 
Ardından Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu hocamız 
Türklerde aile yapısından , Türk ocaklarının 
bunun en güzel örneği oluşundan ve ailemi-
ze sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti. Av. 
Nadir Ülker Bey Türkiye de hukuk sistemi ve 
eğitimine değindi.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi olarak 2016-2017  eğitim 
öğretim yılı münasebetiyle Gençlik Kollarımız ve aramıza yeni 
katılan arkadaşlarımız ile tanışma kahvaltısı gerçekleştirdik.

DEVAMI 2’DE
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na karşı, millî beka ve menfaatlerimizi esas 
alan bir siyaset ustalıkla izlenmelidir. PYD-YPG 
ihanet koridoruna kesinlikle izin verilmeme-
lidir.

 7. Fırat’ın doğusu da en az batısı kadar 
önemlidir. Burası, Suriye nüfusunda bir değer 
ifade etmeyen nüfusa terk edilemez. Bu ba-
kımdan Sayın Başbakan’ın “Gerekirse Fırat’ın 
doğusuna da müdahale ederiz.” sözlerini des-
tekliyoruz. 

8. PKK’ya karşı verilen kararlı mücadelenin, 
FETÖ’ye yapıldığı gibi bütün alanlarda derin-
leştirilerek sürdürülmesini talep ediyoruz. 

9. Emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki 
planlarını gerçekleştirmek için son hamlelerini 
yaptığı bu günlerde, sistem tartışmaları ile yeni 
iç çatışmalara sebebiyet verilmemeli; böyle bir 
tartışmanın zaruret olması hâlinde ise her me-
seleyi istişare ve uzlaşma kültürü çerçevesinde 
müzakere etmeliyiz. Millî devlet, üniter yapı 
ve kuvvetler ayrılığını teminat altına alarak 
demokratik cumhuriyeti güçlendirmeliyiz.

10. Devlet yönetiminin temel ilkesi olan ada-
lete riayet edilmesi, mevki ve makamlara ata-

malarda liyakatin esas alınması şarttır. Grup, 
vakıf, cemaat ve tarikat mensubiyetleri, hiçbir 
şekilde avantaj teşkil etmemelidir.

11. Türkiye’nin tarihindeki en kritik dönem-
lerin birinden geçmekteyiz. Devletin bütün 
kurumları ve topyekûn millet olarak bu sürecin 
hassasiyetine uygun bir şekilde, yeni bir mu-
tabakatla birlik ruhunu korumalıyız. Unutma-
yalım ki, Türk-İslam coğrafyasının kurtuluşu, 
Türk milletinin güçlü olmasına ve devletimizin 
bekasına bağlıdır.

 
Allah yâr ve yardımcımız olsun.”

TÜRK OCAKLARI ŞUBE BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

TANIŞMA KAHVALTISI
Gençlik Kolları Başkanımız Eray Yüceyurt 

katılımcıların Türk Ocakları hakkında zihin-
lerinde oluşan soruları cevapladı. Toplantı 
sonunda Türk Dünyasından gelen arkadaş-
larımıza Türk bayrağı ve kitap hediye edildi.
Toplantımız toplu fotoğraf çekimleri ile sona 
erdi. 

Bursa Türk Ocağı olarak programımıza ka-
tılım sağlayan tüm hocalarımıza  ve arkadaş-
larımıza canı gönülden teşekkürü borç biliriz. 
(Burak KÜÇÜK ve Elif KAYA)
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Şube Başkanımız Prof. Dr. Sel-
çuk KIRLI 15 Ekim 2016 Cumarte-
si günü Saat: 21.00 de AS TV.de 
“BURSA’DA ZAMAN”progra-
mında Sayın Ahmet  ERDÖN-
MEZ’ in  konuğu oldu.

Türk Ocakları’nın  mazisi, hali 
ve geleceği ile ilgili bilgiler veren 
KIRLI  Bursa Şubesinin 7-8 Ka-
sım tarihlerinde yapılacak olan 
ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ 
ile de açıklamalarda bulundu. 

SELÇUK KIRLI AS TV DE Türk Ocakları Derneği Bursa Şu-
besi  Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı 
17 Ekim 2016 tarihinde Uludağ Üni-
versitesi Türk Dünyası ve Kültürü 
Topluluğu’na ‘Milletlerin Oluşma 
Süreçleri Penceresinden  Güncel  
Ortadoğu Olayları konulu konfe-
rans  gerçekleştirdi.

Hocamız konferansına Orta-
doğu coğrafyası üzerinde yapılan 
planların neticesi olan haritaları ve 
bunların amaçlarını, nedenlerine 
yönelik anlatımla başladı. Milletle-
rin oluşum süreçlerinin temelinde 
yatan ve çevresinde gelişen unsur-
lara açıklık getirdi. Bu unsurların 
oluşum süreçlerinde birleştirici et-
kisini açıklığa kavuşturdu.

Günümüz konjonktüründe Bü-
yük Ortadoğu Projesi ‘ne dahil edil-
miş ve edilmek istenmiş devlet-
leri , projeyi kuran devletlere göre 
nasıl sınır değişikliğine uğradığına 
ve ne gibi menfaatlerin ön planda 
olduğuna değindi. Dinamik dün-
yanın bu koşullara ne denli imkan 
sağlayıp sağlamadığına ve şartla-

rın hangi koşullarda değişeceğine 
parmak bastı.

Sık şekilde dile getirilen Büyük 
Ortadoğu Projesi ‘nin parçası olan 
ve Türkiye’yi de yakından ilgilen-
diren sınırdaki çatışmalarda dev-
letimizin takındığı tavra, devleti-
mizi bekleyen tehdit unsurlarına 
ve bu unsurlara yönelik alınması 
gereken tedbirlere değindi. Nedene 
yönelik analizleri sonucunda ho-
camız, dünya dinamiklerinin yıllar 
öncesinden planlanan bu projede 
sınırların istendiği şekline şu anki 
şartlarda ulaşamayacağı kanısına 
varmamızı sağladı.

Sonucu değil nedeni düşünü-
lerek yapılan eylemlerin geleceği 
değerlendirmekte yapılması ge-
reken hamle olarak değerlendiren 
hocamız, tek bir pencereden değer-
lendirmenin sağlıklı olmayacağını 
fakat yapılan planın bu çerçeveden 
görünen kısmına değinerek ufuk 
açıcı bir konuşma yaptı. (Fatih 
Gök-Süleyman Yanar)

PROF.DR. SELÇUK KIRLI 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE 

KONFERANS VERDİ

Türk Ocağı’nda düzenlenirdi daima Türk Milleti’ne hizmet şöleni. 
Hiç bir Türk evladı unutamazdı asla  bu eşsiz ve muhteşem töreni. 
Asil Türk Milleti çok yüceltirdi kendini daima Türk olarak göreni. 
Aziz vatanın toprağında“Türk”gençlerini yetiştirir Türk Ocakları!

Memleketin en ücra köşelerinde,tüter yüreklerde bir  Türk Ocağı. 
Bir aşık misali daima dalgalanır kalplerimizde aziz vatan sancağı.
Türkiye Cumhuriyeti’dir, asil Türk Milleti’nin tek  ve şanlı bucağı.
Aziz vatanın toprağında“Türk”gençlerini yetiştirir Türk Ocakları!

Sonsuza dek aydınlatır yüreklerimizi,Türk’ün şu medeniyet  ışığı.
Tükenmezdi yeryüzünde asla,bizleri seven milyonlarca Türk aşığı.
Yüreği cömerttir bu asil milletin,hibe ederdi  kalplere sevgi bağışı.
Aziz vatanın toprağında“Türk”gençlerini yetiştirir  Türk Ocakları!

Türk’e sevdalı her gönül canını seve seve feda ederdi aziz vatana. 
Kökün mazidedir senin ey Türk evladı!Sahip çık her zaman atana.
Daima bir teşekkür borcun vardır, senin için toprak altında yatana. 
Aziz vatanın toprağında“Türk”gençlerini yetiştirir Türk Ocakları!

Orhan Bingöl Yalova / Merkez
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu 

Aziz Vatanın Toprağında 
Türk Gençlerini Yetiştirir Türk Ocakları

Kadına değer verirdi Türk Ocağı’nın her ferdi.
Kadınları topluma kazandırabilmekti tek derdi.
İşte bu yüzden ,Türk Ocağı onlara değer verdi.
Her kadına kapısını daima açar Türk Ocakları!

Yeryüzünde niçin bitmezdi,kadınların şu çilesi.
Bu dünyada hiçbir kadın olmaz kimsenin kölesi.
Bu kıymetli mekanlar kadınların gür ve hür sesi.
Hakkını arayan kadınların yeridir Türk Ocakları!

Türk Ocağı  maziden atiye değer verirdi kadına.
Hiçbir zaman leke sürmemiştir o kıymetli adına.
Bu örnek davranışlar çok yakışır Türk Ocağına.
Kadını yücelten anlayışa sahiptir Türk Ocakları!

Gönüllerden asla çıkmayacak kadınların önemi.
Kapatmıştır bu ocaklar kadını hor gören dönemi.
Değerini bana O öğretti,daima hatırlarım annemi.
Daima kadınlara değer verecektir Türk Ocakları!

Kıymetli Hanımefendilerin 
Özgür Fikirlerini Beyan Ettiği Yerdir Türk Ocakları 

Orhan Bingöl Yalova / Merkez
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu 



TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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Üyemiz Ercüment 
KARTAL’ın  babası Cemil 
KARTAL 30 Ekim  2016  
pazar günü vefat etmiştir. 
Merhuma Allah’tan  
rahmet ailesine
başsağlı dileriz.
 
Bursa Türk Ocağı Derneği 
Yönetim Kurulu

VEFAT

ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE ÖZDEYİŞLER VE ATASÖZLERİ - 3
Dr. Behçet DEDE

“Kusur denilecek en küçük bir kusur 
bulunmayıp, Ay ve yıldızdan ayrıl-
mış gibi olduğunuz için, Diğer bütün 
faziletler arasında,Her şeyden üs-
tün, seçkin olarak, siz övülürsünüz.”
…

Siz hiçbir yer ve zamandan beri gel-
miş değilsiniz,
Hiçbir zaman hiçbir yere de gidecek 
değilsiniz,
Hiçbir yerde de bakıp, gözetleyerek,
Ey babacığım, bilgelere tapanlardan değilsiniz.”
     (s.159/30,50)

“sizin seçkin, seçme, tatlı, üstün köklü olma-
nızdan,Nâmlı, şanlı, keskin ve derin olmanız-
dan,Kuvvetli nüfûzlu, iyileştirme gücüne sahip 
bulunmanızdan dolayı,Bütün görmek –görme-
mekten seçilip-ayrılırsınız.”
…
    

DUA
“Diğer bütün memleket ve halka da, 
Açlık, sıkıntı ve hastalıklar gibi, afetlerden kurtulup,
Rüzgâr ve yağmur her vakit zamanında olup,-
Mahsûller iyi gelişip, huzur içinde yaşamak nasip olsun.
İyi iyi   (s.231/10)

BİR BAŞKA DUA ŞİİRİNDEN
“Açlık, sıkıntı başta olmak üzere, üç türlü fena âfetler
Şu anda derhal gidip, sükûnet bulup,
Diğer beş âlemdeki mahlûklar da,
İstisnasız, hepsi birden huzûra kavuşsunlar.”

Annem ve babam başta olmak üzere, bütün canlılar 
Her vakit töre nimetlerinden istifade ederek,
Bütün törelerin devamlı olmadığını bilip,
Göçerken burkan saâdetini bulsunlar.”(s .235/5,10)
                                                                       30.şiirden

“……………………………………..
…………………. Kadrini bilir;
Arkadaşı için aziz canını
Ve kanını kurban eder.”

“Arkadaşın için her vakit iyilik düşün,
Ondan da sana daima iyilik gelir;
Arkadaşın için kötülük düşünürsen,
Tanrı sana lâyık olduğun cezayı verir.

Cömertliği kendisine âdet edinen
Her iki dünyada nimetini bulur.
Hasisliği âdet edinen kimse ise,
………………………………..ölür.(s.257/1,5,10)
                 31.şiirden
  
Bilgi bilin ey beyim!
Bilgi sana eş olur,
Bilgi bilen insana
Bir gün devlet yar olur.
Bilgili insan beline
Taş kuşansa, kaş olur:
Bilgisizin yanına

Altın konsa, taş olur.   (s.259/1,5)
               
32.şiirden
  
Bir çok ağaçlar dimdik ayakta durur,
Fakat pek azının meyvesi var;
Bütün işler Allahtandır,
Kulun ne düşüncesi var!

İyi arkadaşı eş edinmeli,
O insana doğru yolu gösterir;
Eğri dalı kesmeyiniz,

Tepesinde meyvası var!

Mârifetli kara laçın da
Mârifetsizi de, hiç biri aç kalmaz;
Güzellik tacını giyerseniz,
Tepesinde …………var!
….

ELİ KALEME HÂKİM OLURSA,
ONUN (DA) BİR ZEVKİ VAR!   (s.263/1,5,10,15)
Not: Bu şiirin son dörtlüğünde “EBÜLFAYZ” adı 
geçmektedir.
                                                                      33.şiirden
  
Yapılmayacak hareketleri
Önceden düşünmek gerek;
Düşünmeden, yaptıktan sonra,
Nalsı inkâr etmek gerek.
…

Kirlenen elbiselerin kirini
Su ile yıkamak gerek;
Sözün kiri yıkansa (da) gitmez,
Bunu nasıl yapmak gerek.
  
Ne hoş bu ayıpsızlık,
Ayıpsız olmak gerek;
Ayıpsız olduktan sonra,
Ne yapsa…  … gerek.

Ayısız kadına erkek
Boynunu eğmek gerek;
Öyle dürüst bir insan ile
Hayatı sürmek gerek.

TÜRK ATASÖZLERİ
Reşit Rahmeti Arat, bu atasözleri hakkında şu 

bilgiyi vermektedir.”Buraya alınmış olan ata-söz-
leri aş.-yk. aynı devrin mahsûlü olmakla bera-
ber, islâm muhitinin henüz dışında bulunan bir 
türk zümresine ait bulunmaktadır. Berlin Turfan 
yazmaları arasında T II Y 19 işaretini taşıyan bir 
tıp kitabının (…) boş kalan sahifelerinde yazılı 
bulunan bu ata-sözleri ayrıca bir başlık altında 
sıralanmıştır: yine türk savında bar(“yine türk 
ata-sözlerinde var”) . Burada “ türk” kelime-
sinin ayrıca kaydedilmiş olmasının  bir mânası 
vardı.”(age.s.272)

Buraya alınan atasözleri alındığı eserde 13 
tane imiş. 14. atasözü bir başka şiir mecmuası-

nın boş kalan yerine sonradan ilave edilmiş. Bu 
atasözlerinin 4 tanesi ikişer mısralık beyitler ha-
lindedir. Şiirin bütün özelliklerini taşımaktadır. 
Diğerleri ise tek tek mısralardan oluşmaktadırlar. 
Bu durum bize atasözlerinin ortaya çıkışında 
ileri sürülen, atasözleri büyük çoğunlukla şair-
lerin mısralarından  oluşmaktadır savını ispat 
etmektedir.

Büyük dil bilgini Reşit Rahmeti Arat, bu ata-
sözlerinden  6., 9. ve 10. atasözlerini Kâşgarlı 
Mahmut’un divanındaki atasözleri ile karşılaş-
tırmış ve “arslan karısar sıçgan ütin küzedür= 
(“arslan ihtiyarlarsa, sıçan deliğini bekler”)  
atasözü ile, 7. ve 8. atasözlerini yine Kâşgar-
lı’daki “künde irük yok begde kıyık yok”(“gü-
neşte eksiklik yok, beğde eğrilik yok.”) atasözü 
ile karşılaştırmıştır. Ayrıca 5.atasözünü Kazan 
Türkçesinde yer alan:”kün körmegen kün körse, 
kündüz çıra yandırır/ton körmegen ton körse,-
kağa-kağa tozdırır”=(“gün görmeyen kimse gün 
görse, gündüz ışık(çıra)yakar:elbise görmeyen 
kimse elbise sahibi olursa,vura- vura yıpratır”). 
atasözü ile karşılaştırır.

Biz bu atasözlerini bir başka yazımızla Türk 
dünyası atasözleri ile karşılaştırmak istiyoruz. 
Şimdi bu atasözleri muhterem Reşit Rahmeti 
Arat’ın tercümesi ile veriyoruz.

 
“1 Faziletli insan cevherle biridir,
faziletsiz insan çizme içindeki taban astarı 

ile birdir.”
“2  İyilik yapan insan burkanlarla birdir.,
İyilik yapmayan insan boş bakır ile birdir.”
“3  Kimin damarı kalın ise, onun kan aldırması 

kolay olur.”
“4  Yiğitin değeri korku zamanında, suyun de-

ğeri derinliğinde.”
“5  Bey olmayacak kimse bey olursa, her yol 

kavşağına sopa koyar;
Şöhrete lâyık olmayan kimse şöhret bulursa, 

her dağın sırtına işâret diker.”
“6  İt ihtiyarlarsa, yatıp havlar.”
“7  Koçu dağında kaplan yok, kuyu suyunda 

balık yok.”
“8  Dağda düzlük olmaz,düzlük yerde bel ol-

maz.”
“9  Deve ihtiyarlarsa, bunkal olur.”
“10 Sığır ihtiyarlarsa, murançın olur.”
“11 Kız ihtiyarlarsa,kıçın körgü.”
“12 Câriye ihtiyarlarsa,irçin olur.”
“13 Erkek ihtiyarlarsa,kerçin olur.”
“14 Yağmur yağarsa, kabın olsun, örtünmek 

gerek;
Kötü insan yakın gelirse, gizlenmek gerek.”
(age.s.272-73 ve 275)  
Bu atasözlerinde yer alan “bunkal”,” muran-

çın”, “irçin”, “kerçin” kelimelerinin anlamlarını 
Prof Dr. Ahmet Caferoğlu’nun  Uygur Sözlüğü’n-
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