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Kıbrıs Dersleri

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİNİN 28.04.2017 TARİHİNDE HEYKEL 
DEDE EFENDİ SALONUNDA DÜZENLEMİŞ OLDUĞU ‘’AVRASYA 
BOZKIRLARINDA TÜRKLERİN ESKİ TARİHİ’’ ADLI KONFERANS 

PROF.DR. AHMET TAŞAĞIL’IN ANLATIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.

Konferansa çok sayıda 
dinleyici katıldı. Sayın 
Taşağıl, konuşması-
na başlamadan önce 

Servet Somuncuoğlu’nu rah-
metle anarak, onun izinden 
gittiklerini söyledi. Daha sonra 
ise konferansı düzenleyen Türk 
Ocağına teşekkür ederek konuşma-
sına başladı.

"Esas olarak bizim konumuz itibari ile , ‘’Türk 
tarihi nerede ve nasıl başlar? ,Türk tarihindeki 
zaman ve mekan derinliği nasıl oluşmuştur? , 
Türk adı nasıl kaybolmadan günümüze kadar 
gelmiştir?’’sorularını sormamız lazım. Ve bun-
ları cevaplamak bizim görevimiz.’’

‘’Türk tarihini analitik olarak anlamak isti-
yorsak birincisi Türk göçlerini iyi anlamamız 

lazım. İkicisi Türk boylarını buna 
bağlı sosyal sistemleri analiz et-
mek ve üçüncüsü de Türk kökenli 
toplulukların ve tarihte kurulmuş 
siyasi kuruluşların hepsinin mo-

del aldığı bir devleti tespit etmek 
gerekir.’’
"Neden Türk’üz sorusunu sordu-

ğumuz zaman dil olarak değil –tabii dil 
önemli bir gösterge- bunu tarihen ispat et-
memiz lazımdır.’’

"Avrasya coğrafyasında göç yolları şematik 
olarak bize bir şeyler ifade eder. Bizim söyle-
diklerimizin bilimsel dayanağı olmalıdır. Eğer 
olmaz ise bu konuştuklarımızın geçerliliği sor-
gulanır. Hem ekonomik hem siyasi sebeplerle 
göçler olabilir. Siyasi göçleri analiz etmek daha 
kolaydır. Örneğin boylar arasındaki mücadeleyi 

ele alalım: Kıpçaklar Oğuzları, Oğuzlar Peçe-
nekleri, Peçenekler Bulgarları iterek bir domino 
etkisi yarattılar.’’

"Kazakistan sahasında bir hayvanın yiyebi-
leceği ot türü yedidir. Buradaki boylar, 400-500 
km ileriye göç edip geri geliyorlar.

Esas önemli olan şey şudur: Kazakistan boz-
kırlarında Doğu Avrupa’ya göç ettikleri zaman 
yaklaşık iki bin ot türü vardır. Bu da hayvanları 
besleyebileceklerini, onlardan ne kadar et elde 
edebileceklerini ve büyük nüfusun ihtiyacını 
karşılayabileceklerini bize gösteriyor.’’

SAYIN TAŞAĞIL DAHA SONRA 
İSE GÖRSEL SUNUMDAN DA 
YARARLANARAK ARAŞTIRMA 
YAPTIĞI SAHALARI DİNLEYİCİLERE 
GÖSTEREREK BURADAKİ 
ÇALIŞMALARINI ANLATTI.

"Gittiğim her yerde yaptığım araştırmalar 
benim gelişmeme katkı sağladı. Oradaki yaşa-
yan Türklerle de konuşma fırsatını elde ettik.

Müzeleri ziyaret ettik ve yerinde inceleme-
lerde bulunduk.’’

Konferans sonunda ise Sayın Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı teşekkür plaketini Sayın Taşağıl’a sundu.

 Haber: NEŞE PEKER 
UÜ Türkçe Böl.Öğrencisi
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Bursa Türk Ocağı Kadınlar Kolu, değerli 
üyelerimizin birbirleri ile tanışmalarını, 
sosyal faaliyetlerde bulunmalarını des-
teklemek için Kapadokya gezisi düzen-

ledi. Yıllardır hizmetlerini bizlerden esirgeme-
yen Sayın Hüseyin kardeşimizin kaptanlığını 
yaptığı otobüsümüz, 24 Nisan 2017, Pazaretesi 
günü, saat 23:00 sıralarında, Setbaşı Kütüpha-
ne yanından hareket etti ve Ayet el Kürsi lerle 
yola koyulduk.

İlk molamızı Bozüyük' te verdik. Sivrihisar 
ve Ankara' yı Gölbaşı tarafından geçerek, Kulu 
istikametinde, Şöförler Federasyonu' nun din-
lenme tesislerinde mola vererek, 25 Nisan, Salı 
sabahı Şereflikoçhisar istikametine, Tuz Gölü 
kıyı şeridi boyunca, muhteşem manzaralar eş-
liğinde yol aldık. 

Aksaray istikametinde, Ağaçlı dinlenme te-
sisinde sabah kahvaltısından sonra, sağ tara-
fımızda görünen Hasan Dağı' nın fotoğraflarını 
çektik, bir kavşakta rehberimiz, Sayın Erdem Al 
beyi otobüsümüze aldık. Rehberimizin bölge 
ve gezi ile ilgili anlatımlarını dinlerken Aksaray, 
Selimiye Belediyesine bağlı Güzelyurt kasaba-
sındaki Selimiye Katedrali' ne geldik. 

Rehberimiz, 65 yaş üzeri ve İş Bankası Maxi-
mum kartı olanlar hariç, hepimizin 50TL karşı-
lığı, 1 yıl geçerli olmak üzere Türkiye' nin bütün 
müzelerinde kullanabileceğimiz müze kartı 
almamızı tavsiye etti ve hepimiz aldık. Binlerce 
yıllık erozyonlar sonucu ortaya çıkan yüksek 
peribacaları ve tüf kayaların içlerinin oyulması 
ile elde edilmiş yerleşim yerlerinden oluşan bu 
muhteşem yapıyı herkesin görmesini tavsiye 
ederiz. Hitit ve Frig medeniyetlerinin izlerini 
taşıyan kilise ve yerleşim alanları gezmekle 
bitecek gibi değil. İç duvarlarda Hz.İsa' nın göğe 
çıkışı, üç müneccim gibi çağın figürleri mevcut, 
ancak yeteri kadar korunamamış. 

Bünyan BULUT

Kapadokya Gezisi
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Türk Ocakları Derneği Bursa şubesi 
gençlik kollarının düzenlediği akade-
mik seminer programının 20.04.2017 
tarihindeki konuşmacısı Türk Ocakları 

Bursa şubesi başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 
Kıbrıs meselesi konusunun son oturumunu 
gerçekleştirdi. Derse geçen oturumun kısa bir 
tekrarıyla giriş yapan Kırlı, 1. Kıbrıs Harekatını 
ve sonuçlarını, 2. Kıbrıs Harekatını, 1. ve 2. 
Cenevre Konferanslarını, Kıbrıs sorununun 
çözümü için ortaya atılan haritaları ve harita-
ların sahiplerini, KKTC'nin kuruluş aşama-
larını ve son olarak sorunun günümüzdeki 
durumunu anlattı. 

Satır aralarında 1. Kıbrıs Harekatı'nın Türk 
ordusunun muhteşem bir başarısı olduğun-
dan ve sadece Kıbrıs'ın değil Yunanlıların da 
demokrasisinin kurtarıldığından, tarafsız bir 
bölgenin her zaman olması gerektiğinden ve 
bu yüzden Cenevre'nin önemli olduğundan, 
2. Kıbrıs Harekatında Rauf Denktaş'ın Türk 
tarafına nasıl zaman kazandırdığından ve 
"Ayşe tatile çıksın" cümlesinin anlamından, 
KKTC anayasasının dünyanın en demokratik 
anayasası olduğundan, Rumların yan yana 
yaşamaya dayalı çözüm önerilerini reddet-
melerinin altında yatan nedenlerden, KKTC 

ve Güney Kıbrıs'ın milli gelirlerinden ve birbir-
leriyle olan ekonomik ve ticari ilişkilerinden 
bahsetti. 

Tarihinde ilk defa bağımsız bir devlet 
kurmaya bu kadar yaklaşan Rumların tek 
bir Türk'ü bile tehlike unsuru sayacaklarını 
söyleyen Kırlı, "Rumlara güvenin gerisini boş 
verin..!" dedi. Son olarak öğrencilere Kıbrıs 
meselesi hakkında münazara düzenleme 
görevini vererek dersi sonlandırdı.

İdil Su KESKEN
U.Ü. İ.İ.B. F. Öğrencisi

KIBRIS DERSİ-5

Uludağ Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Matematik 
Öğretmenliğinde araştır-
ma görevlisi olarak çalış-
makta iken  Bursa Türk 
Ocağı’nın da aktif  üyesi 
iken Düzce Üniversitesine 
Yard.Doç olarak atanan 
HATİCE KÜBRA GÜLER’ 
e Bursa’da ki çalışmala-
rından dolayı teşekkür 
ediyor, yeni görev yerinde 
başarılar diliyoruz.

HATİCE KÜBRA GÜLER DÜZCE 
ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVE BAŞLADI

30 Nisan 2017 Pazar günü öğle 
saatlerinde bir araya gelen genç-
lere Yönetim Kurulu Üyesi Hamit 
Saraç ikramda bulunduktan sonra 
gençlerin tamamına Bursa Türk 
Ocağı'nın HER YIL BİR BÜYÜK 
TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ dizisinin 

yayımları arasında çıkan İsmail 
Bey Gaspıralı, Prof.Dr.Halil İnalcık 
ve Muhammet Hüseyin Şehriyar 
kitaplarından birer takım kitap 
hediye ederek Bursa'yı tanıtıp 
gezdirecek gençlerle birlikte Ocak 
binasından uğurlandılar.

GENÇLİK KOLLARI 
BULUŞMASI

İsparta Türk Ocağı Gençlik Kolu Çanakkale gezisi dönüşü Tarih 
içindeki Bursa'yı gezme amacıyla Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları 
ile Setbaşı'nda ki Ocak binasında bir araya geldiler.
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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

Bir halk oylamasını daha geri-
de bıraktık.

 Bu oylamada, kimse umdu-
ğunu tam olarak bulamadı. Oy-
lamanın halk ağzıyla söylersek, 
sınıfta kalan tek kurumu Yüksek 
Seçim Kuruludur. Hepsi yüksek 
hakimlerden oluşan ve 298 sa-
yılı kanun 11. maddesi gereğince 
Yargıtay ve Danıştay üyelerinden 
seçilmiş kurulun çok titiz dav-
ranması gerekirken, bu referan-
dumda, millet nezdinde yanlışlar 
yaptıkları kanaati büyük bir ço-
ğunlukta maalesef kabul görür 
hale gelmiştir.

 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki 298 sayılı kanunun 14 
maddesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve 
yetkilerini düzenlemektedir.

Bu maddede, zarfların ve oy pusulalarının, 
gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince 
imal edilen veya ettirilen renk ve ölçü yani ebat 
olarak farklı olması da düzenlenmiştir.

Oy pusulaları ve pusulaların konulacağı 
zarflar, ayrı ayrı 400’er lik paketler halinde, 
sandık kurulu başkanlarına teslim edilir. Hem 
zarfların hem de pusulaların Türkiye Cumhuri-
yeti Yüksek Seçim Kurulu filigranını (legosunu) 
taşıması kanun gereğidir.

İlçe Seçim Kurullarında, Yüksek Seçim Ku-
rulunca bastırılıp dağıtılan ve seçim sırasında 
kullanılması gereken kitapçık bulunmaktadır. 
Bu kitapçıkta, sandık kurulu başkanlarının ya-
pacakları işler detaylı olarak belirtilmiştir. 

Tutanak 2’deki hususlar şöyledir.
"İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan kese içerisin-

deki sandık kurulu mühürü ile, tercih mührü 
sandık kurulu üyelerine gösterildikten sonra 
masaya konuldu.’’

'Sandık kurulu üyeleri ve hazır bulunanlar 
önünde birleşik oy pusulalarının bulunduğu 
paket açılarak, oy pusulaları sayıldı. Aşağıda 

belirlenen sayıda birleşik oy pu-
sulası olduğu tespit edildi, her 
birinin arkası sandık kurulan 
mühür ile mühürlendi.’’

"Aynı şekilde ilçe seçim ku-
rulu başkanlığından alınan 
Yüksek Seçim Kurulu logosunu 
ve ilçe seçim kurulu bakanlığı 
mührünü taşıyan zarflar sa-
yıldı. Aşağıda belirtilen sayıda 
zarf olduğu tespit edildi. Her 
birisinin üzeri sandık kurulu 
mührü ile mühürlenerek oy 
zarfları çifte mühürlü hale ge-
tirildi."

135/1 sayılı genelgenin 43, maddesinde de 
tercih mührü basılı olmayan oy pusulalarının 
geçerli olmadığı belirtilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulunca, sandık kurulu baş-
kanlıklarına gönderilen genelgelerde, mühür 
olarak TERCİH mührü esas alınmış olup, hiçbir 
yerde evet mührü belirtilmemiştir.

Buna rağmen, evet mühürlerinin geçerli 
sayılması gündeme gelmiştir. İyi niyetli ola-
rak düşünüldüğünde, yanlışlıkla, ilçe seçim 
kurullarınca hazırlanan torbanın içine konul-
muş olabilir. Bu zarf ve pusulaların, yani evet 
mühürlü pusulaların dışarıdan getirildiği is-
patlanmadıkça geçerli sayılacaktır şeklindeki 
Yüksek Seçim Kurulu açıklaması da bu ihtimali 
çağrıştırmaktadır.

Ancak. Bu kadar önemli bir referandumda, 
bu husus daha önceden öngörülüp, tercih 
mührü dışındaki hiçbir mührün geçerli sayıl-
mayacağı genelgelerle belirtilebilinirdi.

Aynı sandıktan çıkan pusulalarda, bir kıs-
mında TERCİH, bir kısmında da EVET mührü-
nün bulunması halinde, duru daha da karışıktır.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından, 
sandık kurul başkanlarına seminer verilmiş ve 
seminer sonrasında da seçimde kullanacakları 
bütün malzemeler, zarflar, pusulalar, tercih 
mühürleri, tutanak defterleri ,Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığınca seçimde uygulanacak 

esasları gösterir broşürler zimmetli olarak ve-
rilmiştir.

Tutanak 2’de; ‘’… zarflar ve pusulalar sayılıp, 
arkaları sandık kurulu ile mühürlenir, zarfların 
her birinin üzeri, sandık kurulu mührü ile mü-
hürlenerek çift mühürlü hale getirilir…’’ açık 
hükümlerine rağmen, mühürsüz zarfların ve 
pusulaların bulunmasını anlayabilmek müm-
kün değildir.

Özellikle de, genelgelerde, tutanaklarda hiç-
bir yerde EVET mührü ibaresi geçmemesine 
rağmen, yukarıda da belirttiğimiz gibi, velev 
ki, önceki EVET mühürleri İlçe Seçim Kurulun-
ca hazırlanan torbaya yanlışlıkla konulmuş 
olsun, sanık kurulu başkanı, tutanakları ken-
disi yeterince okumayıp, üyelere de okumamış 
olduğundan görevini kötüye kullanmıştır. Bu 
sebeple de Cumhuriyet Başsavcılıklarına, suç 
duyurusunda bulunması gündeme gelebilir. 

Bu referandumda ve önceki 7 Hazirran 2015, 
1 Kasım 2015 seçimlerinde partiler aldıkları oy-
larla, bu seçimde kullanılan EVET oyları Adalet 
ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Parti-
sinin oyları toplamı karşılaştırıldığında, hemen 
hemen bölgelerde normalde EVET denilmesi 
gereken oylarda toplam %10 düşüş olduğu 
anlaşılmaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisinin seçmenini 
olumsuz olarak etkileyecek bir gelişme, seçim 
süresince yaşanmamıştır. Bu sebeple Ada-
let ve Kalkınma Partisinin oylarında bir dü-
şüş olduğunu zannetmiyorum. Kaldı ki, sayın 
Cumhurbaşkanımızın meydanlara inmesinden 
ve mitinglerden sonra bu tabanda varsa bile, 
olumsuzluklar kalkmıştır. Bu sebeple, blok oy-
lardaki düşüş Milliyetçi Hareket Partisinden 
ihraç edilen, ülkücü muhaliflerin alan çalışma-
larından kaynaklanmaktadır kanaatine vara-
bilmek, her akıl sahibinin idrakindedir. 

Sonuç olarak, bu referandumun, Yüksek 
Seçim Kurulu ve Sandık kuralları başkanlıkları 
dışında, millet olarak kaybedeni yoktur.

En büyük başarı ise sayın Cumhurbaşkanına, 
ülkücü muhaliflere, saldırgan ve hakaretamiz 
küfürlü bir kampanya yürütmeyen Cumhuriyet 
Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’na aittir.

Başta Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri olmak 
üzere, diğer ilgililerin, pek çok genç seçmenin 
‘’ Biz oylarımız çalınmasın diye sandıkları bek-
lerken meğer Yüksek Seçim Kurulu çalınmış’’ 
şeklindeki mesajlarını düşünmesi lazımdır.

Yüksek Seçim Kurulu durumu kurtarır açık-
lamalarla değil, ir rapor halinde, gerekirse 
sandık sandık baz alınarak, akli bir açıklama 
yapmak zorundadır. 19.04.2017

Av. Nadir ÜLKER

Av. Nadir ÜLKER (Yargıtay Emekli Tetkik Hakimi)


