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Kıbrıs Dersleri

İKİ KÜÇÜK GELİŞME
Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuv-

vetleri (TSK) Güney sınırımızın ötesinde 
sürmekte olan iç savaş-dış savaş karışımı 
çatışmaların halen ve gelecekte Türkiye’yi 
tehdit edecek nitelikler kazanması üzerine 
2016 yılının ağustos ayında ‘Fırat Kalkanı’ 
harekâtını başlattı. TSK ve desteklediği Öz-
gür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin 23 Şubat 
2017’de El Bab ve Çevresindeki Kabaşin ile 
Baza’da kontrolü tamamen sağlanması ile 
2.250 Km2’lik alan İŞİD’den temizlendi ve 
söylendiğine göre harekâtın başında amaç-
lanan hedefl ere ulaşılmış oldu. 

Türkiye’nin bir diğer hedefi  yine bilindiği 
üzere Fırat’ın batısına sarkıp Menbiç’i kont-
rol altına almış olan PYD/YPG’nin bölgeden 
çıkarılması idi. Türkiye’nin bu talebi PYD/
YPG’nin destekçisi ve hayat garantisi olan 
ABD’ye daha önce defalarca iletilmiş ve 
onlardan söz alınmıştı. Ancak terör örgütü 
söz edilen bölgeden çıkarılmadı ve Menbiç’e 
yönelik ikinci bir harekât zorunlu oldu. Tür-
kiye gerekirse bunu yapacağını tüm dünya-
ya zaten ilan etmişti. 

Bu noktada Türkiye’nin amaçları ile bu 
amaçları gerçekleştirmek için anlaşmak 
ya da en azından çatışma içinde olmamak 
durumunda olduğu diğer güçlerin amaçları 
arasında uyuşmazlık olmasından dolayı 
yeni girişim ve denge çabaları devreye gir-
di. Bu amaçlar nedir diye kısaca listelersek;
Türkiye için bu amaçlardan bir kısmı 

şöyle;
 Güney sınırının en azından bu bölgesini 
İŞİD’e karşı emniyet altına almak.
Güney sınırı boyunca oluşturulmaya 
çalışılan PYD/YPG yönetimindeki kuşağı 
engellemek.
 Kendisine yönelik göç dalgalarını dur-
durabileceği ve gelecek insanları yerleş-
tirebileceği emniyetli ve desteklenebilir 
bir bölge oluşturmak.
 Böyle bir bölgeye hâkim olarak Suri-
ye’nin geleceği için kurulacak pazarlık 
masasına güçlü kozlarla oturacak ülke 
olmak.

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

DEVAMI 2’DE

“ Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu” ve “Genç 
Kalemler Topluluğu “ Hocalı Katliamını andı

Uludağ Üniversitesi “Türk Dünyası ve 
Kültürü Topluluğu” ve” Genç Kalemler 
Topluluğu “ birlikte 27 Şubat 2017 Pazar-

tesi günü; 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a 
bağlayan gece; Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesindeki Hocalı kasabasında soydaşla-
rımıza yapılan katliamı Uludağ Üniversitesi 

Mediko Meydanında andı. Fotoğraf sergisi 
ve müzik dinletisi ile başlayan program, üni-
versite öğrencilerine elden bildiri dağıtımı ve 
yaşanan vahşetin canlı tanıklarının kaleme 
aldığı ve Bursa Türk Ocağımızın yayımladığı 
“Kurşunlanmış Çocukluk” kitabı dağıtımı ile 
devam etti.
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ABD’nin söylediği görünen amaçları şöyle;
 İŞİD’i yok etmek!
 Suriye’ye demokrasi getirmek!
 İŞİD’e karşı karada PYD/YPG’nin ana un-
suru olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 
de dâhil olmak üzere PYD/YPG’yi kullan-
mak. Dolayısıyla PYD/YPG’yi desteklemek.

 Rusya’nın söylediği görünen amaçları;
 Eski ve yeni üslerini kollamak ve bu sayede 
Akdeniz’deki köprübaşını sağlama almak. 
 İŞİD’i yok etmek!
 Suriye’deki rejimi ayakta tutmak.
 Suriye’nin kaderini Suriye halkının belir-
lemesine yardım etmek!

 İran’ın görünen amaçları;
 Suriye rejimini Şii hilalinin bir parçası ola-
rak sürdürmek.
  Lübnan, Afganistan, Pakistan, Irak vb. 
ülkelerden devşirilen Şii milis güçleriyle ve 
kendi ordusundan unsurlarla sahada olmak.
 Suriye’nin geleceği için kurulacak pazarlık 
masasında yer bularak, bölge ile ilgili gele-
ceğe yönelik gayelerine uygun düzenlemeler 
yapılmasına gayret etmek.
Bu listeye başka ülkelerin başka amaçla-

rını ya da söz edilenlerin farklı amaçlarını da 
eklemek mümkün ancak bu yazı için önemli 
olanlarla sınırlı kalmak daha doğru.

Amaçlar farklı olup bazı noktalarda birbiri 
ile çelişince denge kurma ve yapılacak hare-
ketler konusunda uzlaşmanın giderek güçle-
şeceği açık. Bunu daha iyi anlayabilmek için 
görünürde kimin kimi desteklediğine, kiminle 
çatıştığına bir bakalım.

Bu tabloda yazılanlara itirazlar olabilir ve bu 
itirazlar bir ölçüde de haklıdır. Çünkü ABD’nin 
İŞİD’i gerçekten bitirmek isteyip istemediği, 
Ruslar ve ABD’nin Türkiye ile gerçekten uz-
laşmaktan yana olup olmadıkları, Rusya ile 
İran’ın rejime verdikleri destek sonucu elde 
etmek istedikleri açısından kendi aralarında 
tam bir uzlaşmanın olup olmadığı vb. birçok 
konu çok tartışmalıdır ve sahadaki eylemler 
kafa karışıklığını giderek arttırmaktadır.

Çok bilinmeyenli denklemin karmaşıklığı 
ortada ancak konunun Türkiye’yi doğrudan 
ilgilendiren ve bu gün için en öncelikli olan 
kısmına odaklanmak gerekirse son günlerde 
gelişen bir iki olay hem dış politika gerçeklerini 
hem de ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerinin 
varlığı/yokluğu, sürekliliği/kesitselliği vb. açı-
larından çok anlamlı sonuçlara varılabilir.

Ne oldu? 
23 Şubatta El Bab konusunun tamamlan-
masından sadece 3 gün sonra Rejim güçleri 
(!) El Bab’ın güneyindeki Tarif’i ele geçirdi
 27 Şubat yani Tarif’in alınmasından sadece 

1 gün sonra ABD karşıtı (!), Rusya emrinde-
ki rejim güçleri daha önce bir türlü başarı 
kazanamadıkları İŞİD’in kontrolündeki 11 
km’lik alanı yıldırım hızıyla aşarak Menbiç’te 
ABD’nin kara ordusu durumundaki PYD/YPG 
ile sınırdaş oldu.
 28 Şubatta TSK destekli ÖSO Menbiç’in 
batısındaki 2 köyü ABD’nin kara ordusu ko-
numundaki PYD/YPG’den aldı.

Alarm zilleri çaldı
 ABD desteğindeki PYD/YPG Menbiç’in ba-
tısındaki 6 köyü Rusya desteğindeki Rejim 
güçlerine bıraktı. 

Bakın şimdi haritalar üzerinde durum ne 
oldu?

Bilindiği gibi Fırat Kalkanı harekâtının baş-
langıç günlerinde TSK destekli ÖSO güneye 
doğru hareket ederken bir takım ÖSO bileşen-
leri doğuya dönüp Menbiç yönüne hareketlen-
mişler ve buna karşı ABD bölgeye özel kuvvet-
lerini yerleştirmişti. Şimdi de güney doğudan 
Menbiç’e ilerlememizi önlemek için Rusya 
önümüze set oldu. Üstelik bunları yaparken 
ebedi ve ezeli rakipler Suriye coğrafyasında 

tüm dünyanın aksine birbirlerini hiç rahatsız 
etmediler. Ortak rahatsız ediciye yani Türki-
ye’ye karşı birleşmeleri hiç de zor olmadı.

Son olarak bu gün (7 Mart 2017) Pentagon 
ABD hükümetine Rakka harekâtını PYD/YPG 
ile birlikte yapmayı tavsiye etti ve Cuma günü 
Moskova’da yani ilginç bir şekilde İsrail ve 
muhtemelen İran’dan üst düzey siyasilerin de 
Moskova’da olduğu bir gün, Türkiye ile Rusya 
arasında en yüksek düzeyde görüşmeler yapı-
lacak. Haydi hayırlısı.

Şimdi uluslararası dostluk, müttefi klik, stra-
tejik ortaklık, yeni gelişen bahar havası, eksen 
sapması vb. kavramları bir gözden geçirelim 
ve bunların anlamı olup olmadığını bir daha 
tartalım. Bizim ebedi dostumuz zaten yok. Öğ-
renmemiz çok uzun sürdü ve çok şeye mal oldu 
ama alıştık. Üstelik bize dost görünmek için 

küreselden yerele bütün güçlerin bekleyebile-
ceği menfaatler var. Bu yüzden Fırat Kalkanı 
Harekâtına başladığımızda olduğu gibi sınırlı 
süre ve sınırlı amaçlara yönelik olsa da arada 
cici çocuk olma lüksüne sahibiz. Bu gün küresel 
güçlere dayanarak kendilerine gelecek oluştur-
maya çalışanların verebilecek neleri var merak 
ediyorum. Bu güçlerin birbirleri ile ilişkilerinde 
bile menfaat hesapları yaptıkları bu kadar do-
ğal ve açıkken, varlık ve geleceklerini nasıl olup 

da onlara bağlarlar anlayamıyorum. 
Söylediklerim hala anlaşılmadıy-
sa, geçmiş unutulmuş olsa bile şu 
anda Kuzey Irak’ta ABD’nin, k ısa 
süre öncesine kadar ve bir çokla-
rı için halen can dostu gibi görü-
nen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 
ve onun başkanı Barzani’ye karşı 
PKK’yı desteklemekte olmasının 
anlamını düşünmelerini öneririm. 
Tabii aynı Barzani’nin yaşatmaya 
çalıştığı yönetiminin devamı için 
muhtaç kaldığı asıl gücün Türkiye 
olmasını da dikkate alarak. 

Bizim açımızdan ise Suriye’de bir 
gün kurulacak yeni rejime doğal olarak terk 
etmek durumunda olduğumuz coğrafyada 
kalmak ve bu coğrafyayı daha fazla genişle-
tememenin fayda, gereklilik ve risklerinin iyi 
hesaplanması ve hayır burada ise böyle kal-
masının belki de daha doğru olduğunu düşü-
nürüm. Sınırımızın 90 Km’lik bölümü dışında 
kalan diğer yerlerin, gelebilecek saldırılara karşı 
güven altına alınması konusunda yapılması 
gerekenler ise bu düşüncemin istisnasıdır.

İKİ KÜÇÜK GELİŞME
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Destekledikleri Çatıştıkları Uzlaşmaya çalıştıkları

Türkiye ÖSO İŞİD, PYD/YPG ABD, Rusya

ABD PYD/YPG İŞİD Türkiye, Rusya

Rusya Rejim, PYD/YPG İŞİD, ÖSO, El Nusra Türkiye, ABD

İran Rejim İŞİD Rusya, Türkiye



3KASIM 2012ŞUBAT 2017 3BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Genç-
lik Kolları eğitim programı 2. dönemine 
Şube başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ nın 
16.02.2017 tarihinde gerçekleştirdiği 

‘Kıbrıs Meselesi 2’ semineriyle başlangıç yaptı.
Kıbrıs Meselesi’ ni anlamak için tarihini 

çok iyi bilmemiz gerektiğini belirten KIRLI, 
seminere ilk toplantıda anlattığı kısımları 
hatırlatarak başladı. Önceki seminerde M.Ö. 
7000’lerden başlayan ada tarihini, kültürünü 
ve adanın nasıl Osmanlı’ nın hakimiyetine gir-
diğini anlatan KIRLI, bu seminerde Kıbrıs’ ın 
Osmanlı yönetimindeki durumuna yoğunlaştı.

KIRLI Osmanlı’ nın ada halkına karşı tu-
tumunu, yönetim biçimini, vergi sistemi gibi 

konuları geçmiş yönetimlerle karşılaştırarak 
anlattı. Bu konularda Osmanlı’ nın geçmiş yö-
netimlere göre artılarını ve eksilerini değerlen-
dirdi. Daha sonra Kıbrıs’ ı hangi antlaşmalarla 
kaybettiğimizi ve adanın İngilizlerin eline nasıl 
geçtiğini izah etti.

Toplantının sonunda soru- cevap kısmına 
geçen Selçuk KIRLI, yöneltilen sorulara cevap 
vererek anlaşılmayan noktaların daha iyi ay-
dınlatılmasını sağladı. Bir sonraki seminerde 
Kıbrıs’ ın yakın tarihi anlatılmak üzere toplantı 
sona erdi.

Haber:  Serhat ÇAKIR
    UÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi

KIBRIS DERSİ-2

KIBRIS DERSİ-3
Türk Ocakları Derneği Bursa şubesi genç-

lik kollarının düzenlemiş olduğu akade-
mik seminer programının 23.02.2017 
tarihindeki konuşmacısı Türk Ocakları 

Bursa şubesi başkanı Prof. Dr Selçuk Kırlı, Kıb-
rıs meselesi konusunun üçüncü oturumunu 
gerçekleştirdi. Derse önceki iki oturumu öğ-
rencilere hatırlatarak başlayan Kırlı, devamın-
da Osmanlı’nın neden adada ilelebet payidar 
kalamadığını ve adanın sömürge devletleri 
için neden önemli olduğunu anlattı. Sözlerine 
Rumların tarihinden bu yana sömürge dev-
letleriyle sürekli çatışma halinde olduğunu, 
Yunanistan’a bağlanma düşüncelerinden hiç 
vazgeçmediklerini ve bu yüzden üzerlerine 
oturtulmaya çalışılan yeni kalıpları kabul et-
mediklerini anlatarak devam etti. Bir ülkeye 
katılma anlamına gelen Enosis fi krine yönelik 
adada gerçekleştirilen ilk hareketlere değindi. 
Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştir-
meyi hızlandırmak için kurdukları silahlı örgüt 
EOKA ve buna karşılık Kıbrıs Türklerinin EOKA 
ile mücadele etmek amacıyla kurdukları Türk 
Mukavemet Teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgi 
verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında-
ki en önemli özelliğinin iki eşit etnik cumhu-
riyeti olmasına vurgu yapan Kırlı, Türkiye Yu-
nanistan ve İngiltere garantörlüğünde kurulan 
Kıbrıs Cumhuriyeti için imzalanan antlaşmalar 
hakkında “ Bu antlaşmalar birlikte huzur için-
de yaşamak için değil, yan yana yaşamak ve 
iki milletin birbirine tahammül edebilmeleri 
için yapılmıştır. Adaya garantörler tarafından 
yapılan yardımlar bile sadece kendi soydaş-
larına yapılıyorsa ortada bir kutuplaşma söz 
konusudur” dedi.

Son olarak sözü yakın tarihteki müzakere-
lere getiren Kırlı, “Rumlar Türklerin hiçbir ye-
rinde olmadığı ve tamamen Yunanistan’a bağlı 
bir Kıbrıs istiyorlar fakat buna izin verecek bir 
dünya yönetimi yok. Bu yüzden hayır diyorlar 
ve kapıyı çarpıp çıkıyorlar. İngiltere de adada-
ki üsleri yerinde durdukça bu anlaşmazlığa 
dahil olmayacak çünkü onlar için önemli olan 
adadaki yaşam değil, adanın Süveyş Kanalı ve 
Suriye’ye olan stratejik konumu” diyerek dersi 
sonlandırdı.

Haber: İdil Su KESKEN
    Uludağ Ünv. İktisat Öğrencisi
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 CEZA KANUNLARININ 
UYGULANMASINDAKİ 

ESASLARDAN BİRİ 
OLARAK ZAMAN

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

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

BAŞSAĞLIĞI
Türk Ocakları Bursa Şubesi Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU’nun 
annesi Nazlı Hanımefendi Bursa 
Uludağ Üniversitesi hastanesinde 
tedavi görmekte iken vefat etmiş 
olup Kahramanmaraş- Elbistan’da  
defnedilmiştir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
hocamıza ve yakınlarına sabırlar 
diliyoruz.
Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu

TEBRİK
Bursa Türk Ocağımızın 100. Ku-

ruluş yıl dönümü olan 2013 yılında 
“BURSA TÜRK OCAĞI” (1913-2013)  
adlı eseriyle 2. Yayınımızı hazırla-
yan Dr.Celil BOZKURT 2014 yılında 
Düzce Üniversitesine Yardımcı Do-
çent olarak atanmış ve akademik 
çalışmalarında ki başarılarısonrası 
Şubat- 2017 tarihinde Doçentlik 
ünvanını almıştır.Değerli hocamızı 
tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyoruz. 
Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu

Kamuoyunda sık olarak 
gündeme getirilen, idam ce-
zasının yeniden getirilmesinin 
mümkün olup olmadığı, bü-
tün vatandaşları çok yakından 
ilgilendiren bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

 Siyasilerin bu konudaki gö-
rüşleri, bunu yapacak kişiler 
olması bakımından muhak-
kak ki çok önemlidir. Ne var 
ki, bu konuda bazı hususların 
bilinmesinde zaruret bulun-
maktadır.

 12.10.2004 tarihinde yürür-
lülüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
Zaman Bakımından uygulama başlıklı 7/1. 
Maddesine göre:

 ‘’İşlendiği zaman yürürlükte bulunan ka-
nuna göre suç sayılmayan bir fi ilden dolayı 
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik 
tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni 
neticeleri kendiliğinden kalkar.’’

 7/2 ‘’Suçun işlendiği zaman yürürlük-
te bulunan kanun ile, sonradan yürürlüğe 
giren kanunların hükümleri farklı ise, fa-
ilin lehine olan kanun uygulanır ve infaz 
olunur.’’

 Ülkemiz içinde bağlayıcı olan Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 03.05.2002 
tarihli 13 numaralı protokolüne göre, 1. 
maddesi ile:

 ‘’Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu 
cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.’’

 28 Nisan 1983 tarihinde imzalanan Ölüm 
Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 numaralı 
protokolde, savaş ya da yakın savaş teh-
likesi zamanında işlenmiş olan suçlar için, 
ölüm cezası konulabileceği ve bu her ülke-
nin kendi iç meselesi olduğu belirtilmişse 
de 3 Mayıs 200 tarihli 13. numaralı pro-

tokolün 1. maddesine göre, 
hangi şart altında işlenmiş 
olursa olsun, hiçbir fi il ve suç 
için ölüm cezası verilemeye-
cektir. 

 İdam cezasının geri geti-
rilebilmesi, hem bizim ceza 
kanunumuz, hem de bizim 
için de bağlayıcı olan Avrupa 
İnsan Hakları sözleşmesi ge-
reğince, artık, bu hükümleri 
bütünüyle reddetmediğimiz 
sürece mümkün değildir.

 Esasen idam cezası, sü-
rekli olarak tartışılmıştır.

 Kişiler suç işlerlerken, alacakları cezayı 
düşünmenin, özellikle kültür seviyesi dü-
şük toplumlar da pek önemi yoktur.

 Türk Ceza Kanunu 82/j maddesinde 
adam öldürme suçunun kan gütme sebe-
biyle, 82/k maddesinde de töre saikiyle 
işlenmesi halinde, verilecek cezanın mü-
ebbet hapis olacağı belirtilmiştir. 

 Bu açık hükümlere rağmen, maalesef 
ülkemizde ne kan gütme, ne de töre sai-
kiyle insan öldürmelerin sonu gelmemiştir.

 İslamiyetin, temel ilkelerinden biri ola-
rak kan davasının yasaklanmış olmasına 
rağmen de cinayetler devam edegelmek-
tedir.

 Bunun sebebi cehalettir. Bir fi kre körü-
körüne saplanmaktır.

 Okullarda ciddi şekilde eğitim verilme-
diği sürece de, bu suçların önünün alınabil-
mesi bizce mümkün değildir.

 Bütün bunlara rağmen, idam cezası-
nın geri getirilmesi, bizi Avrupa ülkeleri 
nezdinde izole edecektir. İzole etmenin 
sonuçları, belki de ekonomik ambargolar 
olabilecektir. Siyasi partiler bütün bunları 
gözardı etmemelidirler.

Av. Nadir ÜLKER


