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TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 15.ULUSLARARASI 
BURSA TÜYAP KİTAP FUARINDA OKUR SEVERLERLE BULUŞTU

TÜRK OCAKLARI 105 YAŞINDA

Kurucu Başkan Prof. Dr. Zeki Palalı, görev 
başında ki yönetim 
kurulunun tamamı, 

hanımlar kurulu üyele-
ri, gençlik kolu üyeleri ve 
çok sayıda üyelerin katıl-
dığı törende ; sunuculuk 
görevini UÜ TÜrkçe Bölü-
mü öğrencisi Neşe Peker 
yaptı. Gençlik Kolu Üyesi 
Neşe PEKER “‘’Türk’ün 
ateşinin söndürülmeye 
çalışıldığı bir dönemde 
Türk olup, Türk’üm diyen-
lerin ve kendisini Türk hissedenlerin bir araya 
gelerek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ün de desteğini ala-
rak 1912 yılında kurulan 
büyük organizasyonun 
adıdır Türk Ocağı; Türk ol-
manın bilinci ile durmadan 
aydınlık günlere koşmak 
bizim yegane vazifemizdir. 
Bu yolda şartlar ne olursa 
olsun yılmadan ilerlemek-
ten vazgeçmeyeceğiz. 
Türk Ocaklı  gençler olarak 
her zaman Türklük bilin-
cini, birlik ve beraberliğini 

nesillere aktarmaktan gurur duyacağız diyerek 
hoş geldiniz dedikten sonra: 

Çelenk sunumu için Prof.Dr. Zeki Palalı ve 
Prof.Dr.Selçuk Kırlı davet edildi. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Zeki 
Palalı kısa bir konuşma yaparak katılımcılara 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 105. Yıl Pastasını 
kesmek üzere Türk Milliyetçilerinin ablası Ül-
ker Metin Esgin , Prof. Selçuk Kırlı ve Prof. Dr. 
Zeki Palalı çağrıldılar.

Hanımlar kurulunun veGençlik kollarının hiz-
metleri ile katılımcılara ikram edilen yaş pasta 
yeyişi ile program son buldu,

Haber: Neşe PEKER- UÜ. Eğitim Fak.Türkçe 
Böl.Öğrencisi

Türk Ocakları Bursa Şubesi Heykel'de Ata-
türk Anıtı önünde Üye ve gönül dostları ile 
birlikte 25 Mart 2017 günü Saat: 17.00 de bir 
araya gelerek Çelenk sunumu ve ardından 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı söyleyerek 
Türk Ocakları'nın 105 .yaşında bir kutlama 
Programı gerçekleştirdiler.

Bursa Türk 
Ocağı 09 Mart 
2017 Perşembe 
akşamı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
F a k .Ö ğ r e t i m 
Üyesi ve Ocak 
2. Başkanı Prof. 
D r.  M e h m e t 
Z A R İ F O Ğ L U 
ile İlmi Düşün-
ce konusuyla 
ikinci dersine 
devam etti.

İLMİ DÜŞÜNCE - 2

DEVAMI 2’DE

TÜRK DÜNYASINDAN ESİNTİLER

YAZAR SELCAN TAŞCI DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE

TÜRK-İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ VE DEVLET
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İLMİ DÜŞÜNCE - 2

Bursa Şubesi Gençlik Kolları öğrencilerinin 
Ocak binasında ki Dr.Fuat Sabit Ağacık 
dersliğinde bir araya geldiği toplantıya 
katılan arkadaşlara hocamız bilgi edin-

me ihtiyacımızın insan hayatının devam ettiği 
sürece zorunlu olduğunu söyleyerek başladı. 
ZARİFOĞLU, bilginin hayatta başarının anah-
tarı olduğundan hayatın daha rahat idame 
ettirilmesi için gerekli olduğundan bahsetti. 

Bilimin “Dünya’nın şekli nasıldır?”, “Elmas 
ne için serttir?” gibi soruları cevaplamaya ça-
lıştığını; bunların cevabını bulabilmek amacı ile 
gözlem, kıyas, ölçme gibi aşamalardan geçip 
sonuca ulaştığını dile getirdi. Einstein’ın:”Hayal 
bilgiden daha önemlidir.” sözüne binaen keş-
fetmenin hayalden geçtiğini yaşanmış olaylarla 
uzun uzadıya anlattı. Bilimsel bilginin değişik-
liğe açıklığını, bunun da yeni bakış açıları ve 
teknolojik gelişmelerin ışığında yeni kayıtların 
ortaya çıkmasıyla meydana geldiğinden hayat-
taki tecrübelerine dayanarak söz etti.

“Bilimsel bilgi değişmez.” ya da “Bilim adamı 
nesneldir.” gibi düşüncelerin yaygın yanılgılar 
olduğu buna karşın şüpheci yaklaşılması ge-
rektiğini Descardes’in sözleri ile destekleyen 
hocamız bilimin kendini içinde bulunduğu 
sosyal ve kültürel olaylardan soyutlayamaya-
cağına da değindi. Japonya’da alternatif tıbbın 
Avrupa’ya ya da Türkiye’ye göre farklı olduğu-
na dair somut örnekler verdi. Bilim adamının; 
evrensel, nesnel, ahlaki sorumluluğu yüksek, 
aydınlanmış kişi, öngörüsü yüksek gibi kişilik 
sahibi insanlar olması gerektiğini ve ayrıca iyi 
bir bilim adamının mutlaka farklı ülkelerde, 
farklı kültür ya da ortamlarda çalışması gerek-
tiğini, farklı hayatları da görmemiz gerektiği-
ni söyledi.“Bilgi medeniyet kurar. Bulunduğu 
toplumun kültüründen ve sanat seviyesinden 
faydalanır.” sözü ile bilginin kaynağına geçiş 
yapan ZARİFOĞLU, Avrupalıların 17. ve 18. 
yüzyıllarda “Yeni keşfettik!” ya da “Bulduk!” 
dedikleri birçok şeyin aslında İslam dünyasında 
7. ve 8. yüzyıllarda keşfedilmiş olduğunu an-
lattı. Türklerin takvim, onluk sayı sistemi gibi 
modern bilime önemli katkılarından bahsetti. 

Farklı bilim insanlarının tarih sahnesinde tıp 
üzerine çeşitli bilim konularını attığını, bunlara 
Akşemsettin, İbni Sina gibi bizden örnekler 
veren hocamız medeniyette Endülüs Emevi 
Devleti’nin katkısına değinmeden geçmedi.

Osmanlı’da bilimin gerilemesine Baron de 
Tott’tan Damat Ali Paşa ve II. Mahmut’a kadar 
örnekler dolu olan birkaç kesit verdi. İslam’da 
çöküşün Maturidilikten Eş’ariye geçilmesi, 
Ümit Burnu gibi nedenlerini açıklayarak söz-
lerine “Bilim, akan bir su gibi devam ediyor. 
Son yıllarda ise geçmişe oranla çok fazla hızlı 
ilerliyor. Bunun için teknoloji önemli. Askeri 
güç ayakta kalmak için tek başına yeterli değil.” 
diyerek son verdi. 

Büşra TÜKENMEZ
UÜ. Eğitim Fak.Okul Öncesi Öğrt. Öğrc.

Bursa Türk Ocağı 09 Mart 2017 Perşembe 
akşamı Uludağ Üniversitesi Tıp Fak.Öğretim 
Üyesi ve Ocak 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
ZARİFOĞLU ile İlmi Düşünce konusuyla ikin-
ci dersine devam etti.

VEFAT
Üyemiz Ali Arslanoba'nın Kızı 

Hatice Hanım vefat etmiş olup, 
cenazesi 26 Mart 2017 Pazar 
günü Ulu Camide kılınan ikindi 
namazından sonra Pınarbaşı 
mezarlığında defnedilmiştir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, 
yakınlarına sabırlar diliyoruz.

 Türk Ocakları 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu

VEFAT
Üyemiz Cevdet Yüce'nin oğlu 

Serhan Yüce vefat etmiş olup, 
cenazesi 27 Mart 2017 Pazartesi 
günü 1. Organize Bölgesi Sanayi 
Camisinde kılınan ikindi namazından 
sonra defnedilmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, 
yakınlarına sabırlar diliyoruz.

 Türk Ocakları 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu

Uludağ Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu'nun dü-
zenlemiş olduğu Çanakkale Şehitlerini anma prog-
ramı 16.03.2017 tarihinde gerçekleşti. Günün anlam 

ve önemine binaen açılış konuşmasını Genç Kalemler Top-
luluğu başkanı Atanur Özgünseven yaptı. Ardından Türk 
Ocakları Bursa Şubesi başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı kürsüye 
davet edildi. Kırlı konuşmasında Anadolu  coğrafyasında 
Türklerin Türk milleti olmasında Çanakkale'nin çok önemli 
bir rolü olduğuna dikkat çekti. Hatta Avusturalyalıların ve 
Yeni Zelandalıların da millet olmasına Çanakkale'de vesile 
olduğumuzu söyledi. "Türklerin tarihinde bu gibi örnekler 
çoktur. Sırp sındığı savaşında Sırpları millet yaptık, biz 
olmasak zaten Ermeni diye bir millet olmayacak zira her 
gece yaşayalım diye dua ettikleri ortada" diyerek sözlerine 
devam etti. "Çanakkale'de teknoloji ve insan eksikliklerine 
rağmen ve karşılarında 100 gemiden oluşan bir donanma 
varken canlarıyla kanlarıyla ve inançlarıyla bu savaşı kazan-

Çanakkale Şehitleri Anıldı
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dılar. Biz eğitimli bir nesli kaybettik ama onlar biz-
den daha fazla insan kaybettiler emin olabilirsiniz. 
Sadece insan değil itibarlarını da kaybettiler, hatta 
kendi ilan ettiklerine göre dünyadaki en başarılı 
tahliye harekatını Çanakkale'de gerçekleştirdiler 
ve bununla gurur duyuyorlar." dedi. Son olarak 
Atatürk'ün sözü olan "hattı müdafaa yoktur sathı 
müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözünü 
hatırlatarak sahneyi öğrencilere bıraktı.

Topluluk üyelerinden Ayberk Aydın, Halil İbra-
him Durmaz, Esra Demirkol, Yasin Özdemir, Fur-
kan Karahasanoğlu, Özlyam Shukurova, Hamza 
Arı, Sedef Gülyol ve Ferhat Salih Ceylan canlı 
müzik eşliğinde şiirler ve yazılar okuyarak Çanak-
kale ruhunu bizlere yaşattılar ve tüm izleyenleri 
duygulandırdılar. 

Kapanışı hep birlikte Hüseyin Nihal Atsız'ın 
Kahramanlık şiirini okuyarak yaptılar ve etkinlik 
son buldu.

Haber : İdil Su KESKEN UÜ İİBF Öğrencisi

18-27 Mart 2017 tarihleri arasında 
TÜYAP Kitap Fuarında ki, standında 
yeni yayımları ile okur severlerini bu-
luşturan Bursa Türk Ocağı 19- 21- 23 
ve 25 Mart günleri de imza günleri ile 
okuyucuları buluşturdu.

19 Mart günü Prof. Dr. Yusuf OĞU-
ZOĞLU ve Prof. Dr. Selçuk KIRLI Prof. 
Dr. HALİL İNALCIK kitabımızı; 21 Mart 
günü Dr. Behçet DEDE Mehmet Akif 
Ersoy-Safahat ve İstiklal Marşı kita-

bımızı; 23 Mart günü Şahika GASPI-
RALI ve Prof. Dr. Hanım HALİLOVA 
İsmail Bey GASPIRALI adlı kitabımızı; 
25 Mart günü de Prof. Dr. Alev Sınar 
UĞURLU da Muhammet Hüseyin 
ŞEHRİYAR adlı kitabımızı imzalaya-
rak standımıza renk kattılar.

Gençlik ve Hanımlar Kollarının 
organizede ki hizmetlerinin dikkat 
çektiği bu faaliyet Türk Ocaklılar tara-
fından yoğunlukla izlendi ve gezildi.  

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 15.ULUSLARARASI 
BURSA TÜYAP KİTAP FUARINDA OKUR SEVERLERLE BULUŞTU
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Medeniyet ışığını almışlardı ölümsüz olan atalarından.                                                    
Fedakarlık etmişlerdi kahramanlık dolu hayatlarından.                                                                          
Ey Türk evladı!Bak seni büyük Türk güneşi çağırıyor.                                                                          
Aslan evlatların yetiştiği ilim yuvası Türk ocaklarından.
Bu ocağın mensupları vazgeçmezdi asla vatan aşkından. 
Bağsızlığını elde etmişti bu millet azim ve kararından.
Ey Türk evladı! Bak seni büyük Türk güneşi çağırıyor.                                                             
Anadolu’nun umudu olan kahraman Türk ocaklarından.
Harama el uzatmazdı Türk Milleti Allah korkusundan.                                                                              
İmanı onu asla yalnız bırakmazdı vatan duygusundan.                                                                               
Ey Türk evladı!Bak seni büyük Türk güneşi çağırıyor.                                                                     
Kuva- yı Milliye ruhunu yaşatan şu Türk ocaklarından.
Mete Han,Alparslan ve Atatürk vazgeçmedi davasından.                                                                             
Büyük Türk Milleti daima koşacaktı onların arkasından.                                                                        
Ey Türk evladı! Bak seni büyük Türk güneşi çağırıyor.                                                                              
Vatanına aşık yüreklerin buluştuğu Türk ocaklarından.

Uludağ Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu 

Orhan Bingöl Yalova/Merkez

Türk Milleti’nin Yükselen 
Medeniyet Güneşidir Türk Ocakları

8 Mart 2017 tarihinde U.Ü. Genç 
Kalemler Topluluğu aracılığı ile günün 
anlamına binaen Uludağ Üniversite-
si’nde düzenlenen programa gazeteci 
yazar Selcan TAŞÇI konuk oldu.

TAŞÇI, konuşmasına Türkiye’de 
yıllara göre kadına yönelik şiddetin, 
tecavüzün, istismarın sayısal verileri-
ni ve bu değerlerin yüksek olmasının 
verdiği hayal kırıklığını dile getirerek 
başladı. Halkın içinden olup kalıp-
laşma yolunda giden, genç ihtiyar 
fark etmeksizin kadına yönelik dile 
getirilen hitapların bedbahtlığından 
bahsetti. Bu durumun okuryazarlıkla, 

ahlak eğitimi ile çözüleceğini söyle-
di. Türkiye’de kadın yazar olmaktan 
önce “kadın olmak” ve “Yazar olmak 
ne ifade eder, bizim ülkemizde ne an-
lam içerir?” konularına değindi. Ga-
zetecilerin artık ifade özgürlüklerini 
sınırlamaya zorlamak durumunda 
kaldığı bu çağda, kadın yazar olmanın 
üzerilerine çoğunlukla zorunluluktan 
doğan bir yük olduğundan bahsetti. 
Sıkıntının sadece Türkiye’de değil 
Batı medeniyetlerinde de aynı du-
rumun var olduğunu söyledi. Yine de 
umutlu olmamız gerektiğini, kadına 
çok iş düştüğünü, Türkiye’yi kadın 
eliyle geleceğe taşımamız gerektiğini 
dile getirdi. Mete Han’dan bugüne 
yurtta kadının ne tür konumlarda ol-
duğundan, günümüz Türkiye’sinde 
kadına, bununla birlikte kadın ya-
zarlara atfedilen değerden söz eden 
TAŞÇI, Fatma Aliye Hanımdan Emine 
IŞINSU’ya kadar pek çok kadın ya-
zar örneği verdi. Program güncel bir 
konu odaklı olduğu için dinleyiciler 
tarafından oldukça ilgi gördü ve soru 
cevap üzerinden diyaloglar sonucu 
Türk Ocakları Bursa Şubesinin misafi r 
konuşmacıya hediye takdimi ile son 
buldu.

Haber: Büşra TÜKENMEZ
UÜ Eğitim Fak.Okul Öncesi Öğret. 

YAZAR SELCAN TAŞCI DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE

Türk ocakları derneği Bursa 
şubesinin akademik progra-
mında 23.03.2017 perşembe 
günü ocak başkanı Prof. Dr. 
Selçuk KIRLI Kıbrıs konusuyla 
dördüncü kez gençlerle buluş-
tu. 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin 
kuruluşu ve 20 Temmuz 1974 
Kıbrıs Barış harekatına kadar 
olan kısmı anlattı. Gençlerin 
ilgiyle takip ettiği programda 
dikkat çeken bilgiler sundu.

Ne yapılmaya çalışıldı? Ne 
oldu? Neden oldu? Sorularını 
cevaplayan Prof. KIRLI yaşa-
nan olayları örneklendirerek 
sundu. Dr. Fazıl KÜÇÜK ve 
Rauf Denktaş’ın kahramanca 
mücadeledeki rolünü ayrıntılı 
bir şekilde anlattı.

Türkiye’nin yaşanan olay-
lar sonucunda harekata karar 
vermesini ve 20 Temmuz 1974 
yılında başlayan harekatın 14 
Ağustos 1974 de Türk askeri-
nin Lefkoşa’ya girmesiyle son-

landırdığını bu harekatın Tür-
kiye için zor olmasına rağmen 
çok ciddi başarılar gösterdiği-
ni sundu. Bir sonraki seminer 
programında birinci harekatın 
sonrasında yaşanacak olayları 
anlatacağını bildiren ve genç-
lerin sorularını cevaplayan 
sayın KIRLI  Kıbrıs Dersi-5 te 
buluşmak üzere dersini bitirdi.

KIBRIS DERSİ-4
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Konserin başında Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi araştırma gö-
revlisi Tayfun Barış günün anlam ve 
önemiyle alakalı konuşma yaptı. Barış, 

konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlü 
kişiliğinden ve kültürlü olmasından bahsede-
rek başladı. "Buhranlı zamanlar geçiren Türk 

milletinin böylesine zor 
bir zamanda "kork-
ma" sözüyle baş-
layan bir İstiklal 
Marşı'nın olması 
çok manidardır" 
"İstiklal Marşı 
imanın her türlü 
maddi şartlar-
da üstün olduğu 
fikrini ve hissini 
telkin eden bir şiir-
dir, bu yüzden savaşın 
kazanılmasında büyük 
rol oynamıştır." "Ça-
nakkale zaferi yük-
sek iradeli insan 

gücünün yüksek teknolojiye 
karşı aldığı zaferdir" ve "İstiklal 
Marşı sadece yazıldığı döneme 
ait değildir, şanlı Türk tarihinin 
tamamını kucaklar" sözleri ko-
nuşmasında dikkat çekti. Mar-
şın imparatorluğun küllerinden 
yeni bir devletin doğmasına yol açan 
milli mücadele sırasında şekillendiği-
nin ve bu nedenle aslında iki günde değil on 
senede yazıldığının altını çizdi. Konuşmasının 
devamında İstiklal Marşı'nın dizelerini ayrı ayrı 
ele alarak inceledi. Mehmet Akif'in, Faruk Nafız 
Çamlıbel'in, ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirle-
rinden alıntılar yaptı. Konuşmasının sonunda 
Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir 
daha İstiklal Marşı yazdırmasın" duasına tüm 
kalbiyle katıldığını söyledi ve sahneyi koroya 
bıraktı. 

Sahneyi devralan Bursa Devlet Kla-
sik Türk Müziği korosu, Mehmet 

Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirle-
rini, düzenlemeleri kendilerine 
ait şarkıları ve dillerden düşme-
yen marşlarımızı seslendirdiler. 
Gösteri bittikten hemen sonra 
koro şefi  Hakan Özlev'e Güzel 

Sanatlar Genel Müdür Yardımcı-
sı Necmettin Akben  tarafından, 

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi öğretim görevlisi Tayfun 

Barış'a ise Uludağ Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu ta-

rafından çiçek takdim edildi. Bursa 
Türk Ocağı başkanı Prof. Dr. Selçuk 

Kırlı da konuşma yaptıktan ve 
koro şefi ni tebrik ettikten son-
ra tüm salon hep bir ağızdan 
coşkulu bir şekilde "Çırpınırdın 
karadeniz" adlı şarkıyı söyledi 
ve etkinlik sona erdi.

Haber: İdil Su KESKEN
UÜ İİBF Öğrencisi

ÇANAKKALE’DEN İSTİKLALE ÖZEL KONSERİ
Türk Ocakları Bursa şubesi ve Bursa Devlet Klasik Türk müziği korosunun birlikte hazırlamış 

olduğu "Çanakkale'den,İstiklal'e" adlı özel konseri 14.03.2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

9.03.2017 13:30:04: 
UÜ Osman Ziraat: Ulu-
dağ Üniversitesi Türk 
Dünyası ve Kültürü Top-
luluğu'nun 6 Mart 2017 
tarihinde Bursa Türk 
Ocağı'nın katkılarıyla 
gerçekleştirmiş oldu-
ğu "Türk Dünyasından 
esintiler" adlı etkinliği 

öğrenciler ve akademisyenler tarafından yo-
ğun ilgi gördü. Karabük Üniversitesi Cengiz 
Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi öğrencilerinin muhteşem 
performanslar sergilediği etkinliğin açılış 
konuşmasını ATAM müdürü Doç.Dr. Cıldız 
İsmailova yaptı. 

Etkinlikte yedi ba-
ğımsız Türk devletinin 
milli marşları tek tek 
okundu. Akabinde çe-
şitli halk dansları gös-
terileri, kopuz eşliğinde 
geleneksel Türk ezgileri 
söylendi, kırgız desta-
nından bir bölüm mın-
çıka gösterisi ve koro 

eşliğinde şarkılar söylendi. 
Etkinlik sonunda Bursa Türk Ocağı başkanı 

Prof. Dr. Selçuk Kırlı teşekkür konuşması, 
Uludağ Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Yüce ise kapanış konuşması yap-
tı. Kırlı konuşmasında çok duygulandığını, 
eskiden Türkün bayraklarının bu kadar rahat 

dalgalanamadığını ve 7 Türk bayrağının yan 
yana dalgalandığını görmenin mutluluğunu 
yaşadığını dile getirdi.

Haber:   İdil Su Kesken
UÜ  İİBF Öğrencisi

TÜRK DÜNYASINDAN ESİNTİLER
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S
osyal, edebî, kültürel, dinî, siyasî ve askerî tarih hazinemiz, toplumun ideal-
lerini zenginleştiren, besleyen kahramanlık timsali alperen isimlerle, tevazu 
örneği sessiz kahramanlarla doludur. İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif 
de destansı hayatıyla, örneğine zor rastlanır çok yönlü eşsiz kahramanla-

rımızdan birisidir. Onun için olmalı ki; gerek istiklâlimizin destanı olan “İstiklâl 
Marşı”nı yazmak gerekse de Türk tarihinin en parlak zaferlerinden biri olan ve 
Türk milletinin istiklâle olan aşkını somut bir şekilde ortaya koyan Çanakkale Sa-
vaşları’nı unutulmaz bir şekilde şiire dökmek yine çağdaşı onlarca şair arasından 
O’na nasip olmuştur. 

İşte bu akşam Türk Ocağı’nın düzenlemiş olduğu bu program, böylesine kıy-
metli bir şahsiyetin ve onun ürettiği kıymetli eserlerin anılmasına vesile olmuş 
olmasından dolayı da son derece önemlidir. Bu nedenle bizleri burada buluşturan 
Türk Ocağı’nın tüm gönüllülerine başta Sayın Başkan Selçuk Kırlı olmak üzere 
şükranlarımı sunuyorum. 

Mehmet Akif Ersoy, Türk toplumu için yüksek mana ve iman örneği olarak 
ifade edilebilecek “İstiklâl Marşı”nı kaleme alarak; milletimizin felaketleri “ateşten 
gömlek” gibi giydiği, memleketimizin kan ve barut kokusu içinde kaldığı yıllarda, 
milletimize ümit ve yeni bir ruh aşılamayı başarmıştır.

Son derece buhranlı bir süreçte yazılan Türk “İstiklâl Marşı”nın üstün ve öncelikli 
tara� arından biri, yazarının derin kültürlü, milletinin ıstırapları ile beraber ortak 
değerlerini de samimi olarak yaşayan büyük bir şair olmasıdır. Bizim millî mar-
şımız istiklâl mücadelemizi, o, tarihlere sığmayan destanı terennüm ettiği içindir 
ki “İstiklâl Marşı” diye adlandırılmıştır. Evet, bu marş Mehmet Âkif’in kaleminden 
çıkmıştır ama aynı zamanda bu büyük milletin “kollektif alt şuurundan” fışkırmıştır. 
Yani hepimizin, herkesin malıdır. Bu sebeple Mehmet Âkif  “İstiklâl Marşı”nı Safa-
hatı’na almamış, “Kahraman Ordumuza” ithaf ve “Türk milleti”ne hediye etmiştir.

İlginç bir tesadüf eseri olarak, peygamberimizin müşrikler tarafından takibi 
neticesinde hapsolduğu, kuşatıldığı mağarayla aynı adı taşıyan Sevr antlaşmasının, 
10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmasıyla birlikte vatan parçalanmış, yer yer 
işgale uğramış, güzel İzmir Yunan işgali altına girmiş, Türk milleti Orta Anadolu’da, 
tıpkı Hz. Peygamber’in sıkıştığı mağaraya benzeyen küçük bir alana hapsedilmek 
suretiyle yok edilmek istenmiş, bu kadarını yeterli görmeyen işgal güçleri vatanın 
namusuna da el uzatmış ve Ankara’ya doğru yürüyüşe geçmiştir. Bununla birlikte 
bu sıralarda Millet Meclisi’nde hükümet merkezinin Ankara’dan daha doğuya 
nakli meselesi tartışılmaktadır. İşte bu ağır tarihî şartlar karşısında millî heyecan, 
millî azim, millî bilinç ve imanı daha güçlü kılmak; toplumu millet yapan değerleri 
fertlerin ruhu ve hayatlarında daha canlı tutmak ve milleti tek yürek, tek yumruk 
haline getirmek için bir istiklâl marşının yazılması zarureti doğmuştur. 

Bu gereklilik üzerine açılan şiir yarışmasına 724 şiir gönderilmiştir. Ancak bun-
ların hiçbiri, Türk İstiklâl mücadelesinin ruhunu ve büyüklüğünü ifade edebilecek 
güçte ve değerde bulunmamıştır. Bir milletin İstiklâl Marşı’nın para karşılığında 
yazılamayacağını düşündüğü için açılan şiir yarışmasına katılmayan Mehmet Akif,  
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in özel ilgisi, yakın dostlarının ısrarı 
ve 500 liralık ödülü de almamak şartıyla yarışmaya katılmıştır. Komisyon sürecinin 
sonunda, meclisin 1 Mart 1921 tarihindeki, Mustafa Kemal Paşa’nın da başkanlık 
ettiği tarihî oturumunda Mehmet Âkif’in yazdığı “İstiklâl Marşı”, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver tarafından okunmuş ve şiirin her dizesi meclisteki milletvekilleri tarafın-
dan yoğun şekilde alkışlanmıştır. Sonrasında büyük heyecan ve alkış tufanı arasında 
4 defa daha okunan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihli oturumda oylanarak resmen 
Türk milletinin “ Millî Marşı” olarak kabul edilmiştir. 

“İstiklâl Marşı” en büyük değer ve manasını hiç şüphesiz tarihîliğinden, içinde 
vücuda geldiği devrin şartlarından alır. Bu marş yazıldığında ve meclis tarafından 
onaylandığında henüz İstiklâl Savaşı kazanılmamıştır. Zira “Büyük Taarruz” 26 Ağus-
tos 1922 sabahı başlar. “İstiklâl Marşı”nın kabul edildiği tarih ile bu tarih arasında 
geçen günler ve aylar son derece sancılıdır. Bu dönemde meclis ve onunla birlikte 
milletimiz korku, ümit, ümitsizlik, zafer ve sevinç haberlerini, duygularını, heye-
canlarını ardı ardına ve karışık bir şekilde yaşamaktaydı. İşte böyle bir dönemde 
yazılmaya başlanmış olan İstiklâl Marşı’na Mehmet Âkif’in “Korkma” kelimesiyle 
başlaması oldukça manidardır. İstiklâl Marşı’nın böyle bir hitap ifadesiyle başlama-
sından yola çıkarak, Âkif’i ve yazdığı şiiri eleştirenler olmuştur. Ancak bu eleştiriler 
tamamıyla haksızdır. Nasıl ki Hz. Peygamber, 622 yılında Hicret ettikleri esnada 
müşriklerden kaçarken korkuya kapılan Hz. Ebubekir’e  “Korkma! Üzülme. Allah 
bizimledir.” diyerek teselli verip, dayanma gücünü arttırmaya çalışmışsa; Âkif de, 
daha henüz şiirin başında kullandığı bu kavramla millete var olma azmini, imanını, 
iradesini kazandırmayı amaçlamış ve zor, sıkıntılı günler geçiren halka cesaret ve 
tahammül aşılamak istemiştir. Ayrıca Mehmet Âkif, yazmış olduğu şiire bu şekilde 
başlamak suretiyle kendisinin de millî varlığın devamına, milli mücadeleye, istiklâle 
olan inancını kuvvetle vurgulamış ve bu güvenini dosta düşmana ilân etmiştir. O, bu 
ihtiyacı hissetmiştir çünkü yaşanan kötü koşulların etkisiyle Ankara’da bulunan bazı 
aydınlar bile ümitsizliğe kapılarak, Amerikan mandasını düşünmeye başlamışlardır.  
Ancak Mehmet Âkif böylesine olumsuz şartlarda bile 

“ Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakk’ın

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın”

diyerek gelecekten ümidini kesmediğini ve Allah’ın Türk milletine göstereceği 
mutlu günlere olan inancını ifade etmiştir.  Yakın dostu Mithat Cemal Kuntay, bu 
dizelerden yola çıkarak Mehmet Akif için “ O ömründe bir tek defa, bir tek saadete 
gerçekleşmesinden evvel inandı: o da İstiklâl Zaferi idi.” yorumunu yapar ve bu 
sefer nasıl inandın sorusunu millî şaire yöneltir. Akif’in bu soruya verdiği cevap 
son derece manidar ve dikkat çekicidir: “Başımızdaki adamı kim görse inanırdı.” 

“İstiklâl Marşı” imanın her türlü maddî şartlara üstün olduğu fikrini ve hissini 
telkin eden bir şiirdir.  O devirde ruhları kötümserlik ile kararanlara muazzam bir 
“ manevi kuvvet” telkin ederek, savaşın kazanılmasında muhakkak ki büyük bir 
rol oynamıştır. Hiçbir tarihî hadise, “Türk İstiklâl Savaşı” kadar “iman”ın maddeye 
üstünlüğünü ispat edemez. Bu savaş kelimenin tam manasıyla imanın maddeye 
galebesini ispat etmiştir. “İstiklal Marşı” ise, o devirde doğru düşünenlerin inanç-
larını en kuvvetli bir şekilde aksettirmektedir. Mehmet Akif,

“ Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var,

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar ?”

dizeleriyle Batı medeniyetinin hâkim niteliklerinden biri olarak görülen “mad-
de”ye karşı manevî bir kuvvet olan imanı öne çıkarmaktadır. Batı medeniyetini 
“tek dişi kalmış canavar”a benzeten millî şairin, asla çağdaş medeniyete, ilme ve 
tekniğe karşı olduğu düşünülmemelidir.  Bu tip yorumlar ancak “İstiklâl Marşı”nın 
hangi şartlarda, nasıl duygularla yazıldığını bilmeyen ve Mehmet Âkif’i tam anla-
mıyla tanıyamamış bilgisizlerin vehimleri olarak kabul edilmelidir. Çünkü Âkif aynı 
zamanda bir bilim adamı olması hasebiyle de çağdaş medeniyete, ilme ve tekniğe 
düşman değil bilakis hayrandır. Fakat O, bunları âlet yaparak milletlere zulmeden 
ve sömüren zihniyete düşmandır. Bu dizeler aynı zamanda bize Mehmet Âkif’in bu 
konuda ne kadar objektif ve hakça bir bakış açısı geliştirdiğini de göstermektedir.

“İstiklâl Marş”ı sadece yazıldığı devre ümit ve iman aşılayan bir eser değildir. 
O, aynı zamanda taşıdığı ve dile getirdiği yüce değerler vasıtasıyla da bütün Türk 
nesillerinin millî ruhunu besleyip geliştirebilecek en ulvî bir rehberdir. Âkif eserine 
“İstiklâl Marşı” ismini tesadüfen koymamıştır. O, istiklâl ve vatan sevdası ile her 
şeyini fedaya hazır olan bir milletin millî marşında da “istiklâl” kelimesinin, hem 
lâfzen hem de mana olarak bulunmasını bilinçli olarak istemiştir. Çünkü daha 8. 
yüzyıla ait Orhun kitabelerinde gördüğümüz gibi, Türkler istiklâllerine düşkün ve 
bu uğurda her türlü güçlüğü göze alabilecek cesaret ve metanete sahiptirler. Biz 
bu vası� arı çok veciz bir şekilde 

“ Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner,  aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım”

dizelerinde görmekteyiz. Şiirde bir milleti ayakta tutabilecek değerlerden biri 
olarak da “Hak” kavramını görmekteyiz. “Hak” kelimesi Türkçe’de Tanrı, adalet, 
hakikat, hisse ve pay manalarına gelmektedir.  Bütün bu manaların aynı kelimede 
birleşmesi boşuna değildir ve buna bağlı olarak Mehmet Âkif’in, şiirinde “Hak” 
kelimesini kullanmış olmasını tesadüfî olarak görmek de mümkün değildir. Çünkü 
“Millî Mücadele”, bir milletin kendisinden çok kuvvetli, teknik üstünlüğe sahip mil-
letlerin karşısında, “Hakkı olduğuna inandığı” istiklâli uğruna, vatanı uğruna giriştiği 
ölüm kalım mücadelesidir.  Bütün halk, bu mücadeleye koşmuş, eşsiz bir önderin 
emrinde, imkânsızı mümkün kılarak ve doğuştan sahip olduğu yaşama hakkını elin-
den almaya çalışanları bozguna uğratarak inanılmaz bir destan yazmıştır. İşte biz,

“ Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet,

 Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal”

dizelerinde milletin yazmış olduğu destanın temel ruhunu ve anlayışını çok net 
bir şekilde görebilmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk de millî marş ile ilgili yaptığı 
değerlendirmesinde, en beğendiği yerin marşın bu dizeleri olduğunu ve bunları 
Türk milletinin asla unutmaması gerektiğini ortaya koymuş ve sözlerini  “Türk’ün 
hürriyetine dokunulamaz!” cümlesiyle bitirmiştir.

Mehmet Akif “İstiklâl Marşı”nda Türk milletinin neye karşı mücadele ettiğini 
ve ne için savaştığını da açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur. İşgal güçleri 
yüzyıllardır sahibi olduğumuz ve hür bir şekilde yaşadığımız vatanımızı elimizden 
almak ve bizi artık kaynaştığımız topraklardan dışarı atmak amacıyla mücadeleye 
girişmişlerdir. Ancak Türk milleti  “Vatan” kavramını, sadece bir toprak parçası 
olarak değerlendirmemiş, üzerinde yaşadığı toprağı din ve milliyetin kaynaştığı 
mukaddes bir yapı olarak düşünmüştür.

Gerçekten de “vatan” sıradan bir toprak parçası değildir. Çünkü bu toprak parçası, 
milletin tarih ve hayatına sımsıkı bağlıdır. Onu kutsal kılan, maddî yönü değil, millet 
ve tarih ile olan münasebetidir. Bu vatan, binlerce şehit tarafından kazanılmış ve 
korunmuştur. Vatanını kaybeden insan için hürriyetin bile bir manasının kalmadı-
ğını çok iyi bilen Mehmet Âkif de,

“ Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!

ÇANAKKALE’DEN İSTİKLÂLE
“Sahipsiz olan memleketin batması haktır
                                                Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”
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Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”

dizeleriyle hem kendisinin hem de mensubu olduğu Türk milletinin “vatan” 
anlayışına en samimi hisleriyle tercüman olmuştur.

 Millî mücadele dönemine ait pek çok belge ve yaşanan olaylar, “İstiklâl Sa-
vaşı”nın kazanılmasında “Millî İstiklâl” fikri kadar dinin de büyük rolü olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Gerçek bir mümin olan Âkif, Müslüman Türk 
toplumunun en önemli değerlerinden birisinin “Din” olduğunu ve “Din”in insanları 
birbirine bağlamakta çok önemli bir fonksiyon yüklendiğini düşünmektedir. Dola-
yısıyla düşman sadece milletin değil, dinin de düşmanıdır.  Millî şair hem istiklâlin 
hem milletin hem de dinin selameti adına Allah’a 

“ Ruhumun senden İlâhî şudur ancak emeli;

Değmesin mabedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”

mısralarıyla yalvarmaktadır.

Biz Mehmet Âkif’in bu samimi yakarışından Türk devletinin var olmasında 
İslamiyet’in büyük rolü olduğunu ve İslamiyet’in temelinde bulunan  “birlik”, ( 
vahdet) “hak”, (adalet) “ezeliyet” ve “ebediyet” anlayışlarının, Türk devlet yapısın-
daki  “devlet-i ebed-müddet” veya ölmezlik inancını doğurduğunu net bir şekilde 
anlayabilmekteyiz.

“İstiklâl Marşı”nda, bir milleti ayakta tutacak bütün değerler dokuz kıta boyunca, 
tek tek işlenmiş ve en son kıtada da bir hükme varılmıştır. Bütün kıtalar, bu son kı-
ta’da varılan sonuca ulaşmak için aşılması gereken birer merhale teşkil etmektedir.

“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlâl

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.”

Son kıtada yer alan bu dizeleri de göz önünde bulundurarak, İstiklâl Marşı’nın 
ihtiva ettiği manayı bir bütün olarak ele aldığımızda, “İstiklâl Marşı” mızın genel 
anlamda şöyle bir mesaj içerdiğini söylememiz mümkündür:

Türk milleti; millî varlığını, dinini, vatanını emperyalist işgalci güçlere karşı, 
kanının son damlasına kadar korumasını bilir. Hiç bir zaman esir olmamış ve 
olmayacak olan bu millet, düşman ne kadar güçlü, ne kadar modern silahlarla 
donanmış olursa olsun, sonuna kadar köle ve sömürge olmamak için imanıyla 
direnecektir. Dinini, dilini, kültürünü, bütün millî varlığını özgürce yaşayabileceği 
tam bağımsız ve hür bir Türk vatanı ve devleti, Türk milletinin başlıca hedefidir. 
Buna engel olmak isteyenler her kim olursa olsun sonunda hüsrana uğrayacaktır.

Böylesine güçlü ve kapsayıcı bir mesajı ihtiva eden İstiklâl Marşı, asıl sesini 
1912 yılında başlayıp aşağı yukarı on yıl süren alt üst oluşun acılarında bulmuş, 
imparatorluğun küllerinden yeni bir devletin doğmasına yol açan Millî Mücadele 
sırasında şekillenmiş bir metindir. Bu nedenle iki günde değil, on yılda yazılmıştır. 
İşte bu zorlu süreç içerisinde Türk ve dünya tarihini önemli ölçüde etkileyen Çanak-
kale Savaşları da yer almaktadır. Zira içinde bulunduğumuz 2017 yılının Mart ayı 
itibariyle 102. yılını idrak ettiğimiz Çanakkale Savaşları’nda kazanılmış olan zafer; 
Türkiye Cumhuriyeti`nin yeni bir ulus-devlet olarak tarih sahnesine çıkışından, Rus 
Çarlığı`nın ve Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılmasına kadar dünya tarihi açısından 
pek çok dikkat çekici gelişmeye neden olacak kadar önemli bir dönüm noktasıdır. 

Milli mücadelemizin dayandığı en kuvvetli zemin sayılabilecek olan Çanakkale 
Savaşları, 8,5 ay süren ve yurt savunmasında Türk ordusunun gösterdiği müstes-
na dayanma gücünün ifadesidir. Artık yıprandı, zayı� adı, öyleyse parçalanabilir 
sanılan Türk milleti bu savaşlar sırasında gösterdiği direnme ve yiğitlik ile bu 
zannı yıkmıştır. Çanakkale Savaşları’nda, üstün iradeli insan gücünün, yüksek 
teknoloji karşısında kazandığı başarı ile, büyük olanaksızlıklar ve haksızlıklardan 
kurtulmak için bir çıkış yolunun her zaman var olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. 
Bu savaşlarda 250 binin üzerinde askerimiz şehit düşmüştür. Düşman kayıpları 
ise bu rakamın üstündedir. Bu rakamların bizde çağrıştırdığı maşerî tabloyu Millî 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy şiirinde adeta destanlaştırarak şöyle resmetmektedir:

“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,

— Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya 

— Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

                 ………………

Ötede sâikalar parçalıyor âfâkı;

Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam.

Atılan her lâğamın yaktığı; Yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müthiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,

Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.

Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,

Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

   ……………..

Âsım’ın nesli diyordum ya … Nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilâl uğruna, yâ Rab ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

   …………….

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitap…

Seni ancak ebediyetler eder istîâb.

   …………..

Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât,

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat…

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”

 İşte bu özellikleriyle daha yaşandığı yıllarda efsaneleşmeye başlayan Çanak-
kale savunması ve o savunmada yer alan erler, kumandanlar; daha sonra vatan 
savunmasını bir kere daha Milli Mücadele’de üstlendiklerinde, gönüllere yeni bir 
inanç ve güven aşılamışlardır. Çanakkale savunmasında yer alan eşsiz kumandan 
Mustafa Kemal Paşa, diğer cephelerde olduğu gibi orada da Türk askerini savaş 
anında tanımış ve onun ruhunu, istiklâl aşkını hissetmiştir. Milli Mücadele’yi baş-
latmak için Samsun’a çıktığı zaman da “Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok 
olsun.” demesi, onun savaş alanındaki tecrübelerinden ve kendisinin millî timsal 
oluşundan kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa da bu savunma sırasında ef-
saneleşmiştir. Onun varlığı ve verdiği mücadele, istiklâl noktasında karamsarlığa 
düşen ruhlarda bir ümit ışığı yakmıştır.

Milli edebiyatımızın en önde gelen şairlerinden olan Faruk Nafiz Çamlıbel de 
“Çanakkale” adını taşıyan şiiriyle, hem Mustafa Kemal Paşa’nın bu savaşlarda 
oynadığı rolü hem de yaşanan mücadeleleri somut bir şekilde ortaya koymaktadır:

ÇANAKKALE

Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün !

Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.

Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,

Başına yüz milletin üşüştüğü yersin !

*****

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,

Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.

Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,

Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.

*****

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,

Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden,

Sen onların açtığı bayrağın alevinden,

Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

*****

Bir destana benziyor senin bugünkü halin,

Okurken duyuyorum sesini ihtilâlin.

Övün, Ey Çanakkale ki, sen Mustafa Kemal’in,

Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin.

Tarih boyunca, hürriyete ve istiklâline düşkünlüğüyle bilinen milletimiz, Çanak-
kale Savaşları’nda da her türlü zorluğa karşı durmuş, kanı, canı pahasına mücadele 
etmekten çekinmemiştir. Dönemin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı silahlara 
karşı tereddüt etmeden canını ortaya koyan, bile bile ölüme koşan kahraman asker-
lerimizin ve tüm varlığını vatan savunmasına feda eden milletimizin gayretleriyle 
bu savaşlar zaferle sonuçlanmıştır. Bu zaferle Çanakkale’nin geçilemez olduğunu bir 
kez daha bütün dünyaya ve tarihe haykıran Türk milletinin hislerine, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca “Çanakkale Geçilmez” adlı şiiriyle şöyle tercüman olmaktadır:
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Conkbayırı, Kilitbahir, hele Anafartalar,

Tarih sayfalarına yeni bir destan yazar.

Korkumuz yok, birleşsin gelsin yeni ordular,

Atatürk’ün izinde yenilmez Mehmetçik var.

******

Düşmana yok verecek bir karış toprağımız

Anadolu bizimdir dalgalan bayrağımız.

******

Çanakkale köpürür düşmana geçit vermez,

Bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez.

Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez,

Haykırır tüm ulusum Çanakkale geçilmez.

Konuşmamın sonunda İstiklâl Marşı’mızın kabulü-
nün 96. yıldönümünü kutladığımız bugünlerde, Millî 
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un

“ — Allah bir daha bu millete “İstiklâl Marşı” yaz-
dırmasın.”

duasına tüm kalbimle katılıyor, tarihimize altın 
har� erle yazılan Çanakkale Zaferi gibi büyük bir za-
ferin gururunu bizlere armağan eden, başta ebedi 
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah 
arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden 
Türk ordusunun kahraman mensuplarına, onu her 
şeyiyle destekleyen aziz Türk milletine ve vatanları 
uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en 
samimi duygularımla şükranlarımı sunuyorum.

(Beni dinleme sabrını ve nezaketini gösteren tüm 
katılımcılara da teşekkür ediyor, saygılarımı sunu-
yorum.)

Tayfun BARIŞ

UÜ Türk Dili ve Ed.Böl. Araştırma Gör.
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Derse devletin tanımını yaparak başlayan 
Yüce, devletin unsurlarından ve görevlerinden 
bahsetti. Devamında devletin dış ilişkilerinin 
nasıl olması gerektiği hakkındaki fikirlerini 
ve Türk devletlerinin yıkılmasının en önemli 
sebebinin yanlış ve eksik diplomasi olduğu 
yönündeki düşüncelerini dile getirdi. Millet 
kavramının tanımını yaptı ve Türk milletinin 
ayırt edici özelliklerini sıraladı. İslamiyette 
milliyetçiliğin yeri nedir sorusuna cevap ver-
di. Türkleri kökleri derin, gövdesi kalın, dalları 

geniş bir çınara benzetti ve tarihi yazan değil 
yapan bir millet olduğunu söyledi. Yasama, 
yürütme ve yargı organlarının işleyişi hakkında 
bilgi verdi ve hukuk devletinin tanımını yaptı.

Öze dönüşün önemine vurgu yapan Yüce, 
"hem çağa ayak uydurup hem de gelenek ve 
göreneklerimizi yaşatabiliriz" "Mazisi derin bir 
milletiz ve geleceğimize yön verebilmek için 
geçmişimizi çok iyi bilmeliyiz" dedi. 

Son olarak yaşadığımız çağdaki en büyük 
gücün bilgi olduğunu, bilgili toplumların her 
zaman kazanacağını ve bu yönde düşünen bi-
linçli Türkçü gençlerin sayısının sayısının art-
tığını söyledi. Öğrencilere entelektüel yanlarını 
geliştirmeleri yönünde öğütlerde bulunarak 
dersi sonlandırdı.

Haber: İdil Su KESKEN- UÜ.İİBF Öğrencisi

Türk Ocakları Derneği Bursa şubesi gençlik kollarının düzenlemiş olduğu akademik semi-
nerler dizisinin 03.03.2017 tarihindeki konuşmacısı Uludağ Üniversitesi rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Yüce, "Türk-İslam siyasi düşüncesi ve devlet" adlı dersini gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi bu yıl da baharı tüm 
neşesiyle karşıladı. Türklerin Ergenekon'dan 
çıkışının simgesi olan Nevruz Bayram'ı bü-
yük coşkuyla kutlandı. Türk Dünyası ve Kül-
türü Topluluğu'nun 21 Mart 2017 salı günü 
gerçekleştirdiği ‘5. geleneksel Türk Dünyası 
Nevruz Şöleni’ öğrenciler tarafından yoğun 
ilgi gördü. Şölene, Uludağ Üniversitesi rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce’de katılım 
sağladı. 

Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Sayın 
Prof.Dr.Selçuk Kırlı’nın fi nansörlüğü ile İnegöl 
Belediyesi mehteran takımının görkemli bir 
açılış yaptığı şölen, sırasıyla kopuz eşliğinde 
müzik dinletisi, Özbekistan dans gösterisi, 
Ahıska Kültür ve Sanat Topluluğu'nun ha-
zırladığı Kafkas dansı gösterisi, geleneksel 
nevruz ateşi yakma ve demir dövme etkinli-
ği, ödüllü yumurta tokuşturma, çuval yarışı, 
halat çekme yarışı, kütük güreşi oyunları ve 
son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kılıç 
kalkan ekibinin gösterisiyle devam etti. 

Program amfi tiyatroda devam ederken 
bir yandan da amfi nin önünde ok atma et-

kinliği ve mangala turnuvaları yapıldı. Ayrıca 
şölene gelen misafirlere Bursa Türk Ocağı 
tarafından pilav ve ayran ikram edildi. Şölen, 
Anadolu ezgileri eşliğinde yapılan eğlenceyle 
son buldu.

Haber: İdil Su KESKEN İİBF-İktisat

        ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BU YIL DA BAHARI 
        HEYECAN VE NEŞEYLE KARŞILADI

TÜRK-İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ VE DEVLET


