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RAKKA DAKKA DUKKA
Sayın Başbakanımızın açıkladığına 

göre ABD ve onun desteklediği büyük 
çoğunluğunu PYD/YPG mensuplarından 
oluşan ve bir miktar yerel Arap güçlerinin 
katılmasıyla çeşnilendirilmiş SDG tarafından 
Rakka harekâtı 2 Haziran 2017 gecesi 
başlatılmış. 

Öncelikle alanda çarpışacak güçlerin 
kimler olduğunu sıralayalım;

1- ABD;
a) Genelde bütün orta doğu ve 
özelde Suriye’nin daha demokratik, 
diktatörlerden kurtarılmış, orada 
yaşayan halkların ortak katılımıyla 
yönetilen müreffeh ülkeler olmalarını 
kendisine nedense dert edindiğini 
söyleyen ve bu yolda hareket ettiğini 
iddia eden küresel güç.
b) Birinci dünya savaşı sonrasından 
bu yana bölgede kurulmuş olan suni 
devletler üzerinde hakimiyet iddiaları 
durmaksızın devam eden, genel olarak 
enerji bölgeleri ve taşınma hatlarına 
hakim olma mücadelesi içinde olan, 
Rusya ile İran’a karşı ve İsrail’in 
yanında olarak tanımladığı bölgedeki 
çıkarlarını sağlama almak için gerekirse 
tüm dünyaya yalan söyleyerek ya da 
yalan söylemeye veya danışmaya bile 
ihtiyaç duymadan yüzbinleri öldürmek 
pahasına maksatları doğrultusunda 
hareket eden fütursuz işgalci güç.

2- PYD;
a) Suriye’de yaşayan ve rejim tarafından 
vatandaş kabul edilmedikleri gibi sürekli 
olarak aşağılanıp baskılanan Kürtleri, en 
azından çoğunlukta oldukları alanlarda 
haklarına sahip çıkabilen, çoğulcu 
katılımla oluşturulacak son derece 
demokratik (!) bir yönetime ve Suriye’nin 
toprak bütünlüğü içinde kültürel özerliğe 
kavuşturacağını iddia eden gayrı resmi 
parti. 
b) Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da yaşayan 
ve kendisini Kürt olarak tanımlayan 
grupların süreç içinde özgür ve egemen 

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
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DEVAMI 2’DE

Sayın Hamit SARAÇ 
Bursa Türk Ocağı

Salam. Size Azebaycandan yazıyorum.  
Azerbaycana babam Mustafa Sefer oğluna   
gönderdiğiniz bütün gazeteleriniz elimize 
ulaşmışdır gonderdiginiz icin size sonsuz 
tesekkurlerimi bildiriyorum.

Anacak babam Mustafa Sefer oglunu 
2013cu yilda kayb etdik. sizi haberdar 
etmek istedim. Babami hatirlamissinizdir 
umarim.( gonderdiginiz gazetelerin 
uzerinde babama ulasmaniz icin: Sayin 
Mustafa Seferoglu Asagi Tala belediye 
baskanina yaziyor.) Ancak gazetelerinizi 
hatira olarak sakliyoruz. her bakdigimizda 
babamizi hatirliyoruz.. 

Sevgiler ve saygilarla teşekkürler.

GAZETEMİZ 970 NOKTAYA ULAŞMAKTADIR
Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerimizin 

tanıtımını yaptığımız aylık yayımlanmakta 
olan BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ yurt içi 
ve yurt dışında 970 adrese posta marifetiyle 
gönderilmekte olup; bilgi geri dönüşleri de 

zaman zaman bizleri duygulandırmakta 
ve hazlandırmaktadır. Aşağıda bu duygulu 
yazışmalardan bir örneği siz okuyucular ile 
paylaşmak istedim. Tüm okurlara selam ve 
muhabbetler.                                   Hamit SARAÇ

Sayın  
Gulus Mustafazade ;

Aleyküm Selam. 
Geç öğrendiğimiz 
acı haberinize 
üzüldük. Sizlere 
sabırlar diliyoruz. 
Babanıza Allah'tan 
rahmetler diliyorum. 
Mekanı Cennet 
olsun. Gazeteleri 
istemez iseniz 
göndermeyebiliriz.
Türkiye'den hepinize 
selamlar.  

Sayın Hamit bey; 
Bassaliginiz icin tesekkur 

ederiz. Amin..  Gazetenizle bagli 
soylediklerinizin tam aksine olarak 
onu devamli olarak gondermeginizi 
sizden rica ediyorum. Gazetenizin 
evimizde hususi bir köşesi vardir. 
Gazetenizin her gelisi babamla 
bagli hatiralarimizi yadimiza salir. 

Sizlerden ,Bursa hatiralarindan 
babam hep övgüyle bahs ederdi. 
Insallah bir gun Turkiyeye 
yolumuz duşse sizlere uğramak 
,sizleri tanimak isteriz.  Iyi 
gunler. (Gazetenizi hemen adrese 
gondermeginizi sabirsizlikla 
bekliyoruz) Saygilar..

KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜLLERİ TÜRKÇÜLER 
GÜNÜ ÖZEL KONSERİNDE DAĞITILDI

Türk Ocakları Bursa Şubesi kültürel 
faaliyetleri kapsamında geleneksel olarak her 
yıl orta dereceli okul Öğrencileri ve üniversite 
öğrencilerine yönelik ödüllü kompozisyon 
yarışması sonuçlandı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen;“Kızıl Elma 
neresi?  O bir ülke mi? Bir ülkümü? Yoksa bir 
hedef mi? Veya bir milletin geleceği midir?” konu 
başlığı altında gerçekleştirilen kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 
Dede Efendi (Eski Ders araçları) Salonunda 
düzenlenin Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosuz' icra ettiği Müzik Konseri ile verildi.

 Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı gecenin açılışında yaptığı konuşmada, " 
Bu akşam dinleyeceğimiz Türk Sanat Müziği 
Konseri arasında,  gelecek nesillerimizin 
eserlerinin yarıştığı yarışmanın ödüllerini 
dağıtacaklarını belirterek, Bursa Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu Müdürlüğüne , Koro 
Şefine ve Sanatçıların bütününe ve sunucuya 
teşekkürlerini belirtti.

Bu yıl beşincisinin gerçekleştiği geleneksel 
kompozisyon yarışmasının konusunun “;“Kızıl 
Elma neresi? O bir ülke mi? Bir ülkümü? Yoksa 
bir hedef mi?    DEVAMI 3’TE
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bir devlete dönüşecek özerk bölgelere sahip 
bir bütün olması yolunda atılacak adımlar ve 
şimdilik bu bölgeleri, gelecekte ise birleşik 
Kürdistanı kapsayacak yönetim ilkelerinin 
oluşturulduğu KCK sözleşmesine göre 
Türkiye’deki PKK (Kürdistan İşçi Partisi), 
İran’daki PJAK (Kürdistan Özgür Hayat 
Partisi), bunların Irak’taki pek de güçlü 
olmayan karşılıkları ile amca oğlu olan 
ve Suriye’deki çatışmaların başlamasıyla 
hemen tümüyle PKK’nın etki ve yönetimine 
giren, iddiada bulunduğu bölgedeki Kürtlerin 
oluşturduğu diğer 11-12 partinin yandaşlarını 
Türkiye ve Kuzey Irak’a sürüp kalanları da 
sindirerek bölgedeki tek hakim güç haline 
gelen terörist organizasyon.
c) Silahlı güçlerinden oluşan YPG ile ABD’nin 
Suriye’deki hareketlerinde kara ordusu 
vazifesini yüklenmiş, Afrin Kantonunda 
Rusya, Kobani ve Haseke Kantonlarında ABD, 
Haseke şehir merkezi ve Afrin Kantonun 
güneyinde Rejim güçleri ve Membiç cebinde 
ise her üçüyle iş birliği yapabilen hatta 
Türkiye gibi ortak düşmanlarla karşılaşma 
söz konusu olduğunda kısa vadeye yönelik 
menfaatler için İŞİD ile arazi değişimi 
yapabilecek kadar yaygın denge politikaları 
izleyebilen bir taktik ve özellikle batı 
başkentleri ile dünya medyasında kendine 
yer bularak sempati toplayabilen bir stratejik  
akıl.
d) Kısa vadede kendisine vaat edilenlerin 
yerine getirilebileceği inancıyla (kısa vade 
kazanç), uzun dönemde olabilecekleri 
düşünmeden (uzun vadedeki zarar) çok fazla 
pazarlık yapmadan ve çekinmeden kendi 
çocuklarının kanını feda etme potansiyeli 
sayesinde alanda bulunan iki küresel üç 
olan ABD ve Rusya için vazgeçilemez ortak.

3-) İŞİD;
a) Sünni İslam kurallarına dayalı ve zaten bu 
kurallar ile yaşadıklarını zanneden insanların 

yaşadıkları bölgelerde Şer’i kurallarla 
yönetilen Selefi bir İslam Devleti kurmak 
iddiası.
b) ABD’nin dönemsel menfaatlerine bağlı 
olarak kurulmuş ve sonradan tüm dünyanın 
başına dert olmuş Taliban, El-Kaide gibi 
kanun dışı terörist organizasyonlardan birisi. 
c) Irak’taki ABD işgali sonrasında dağılan, 
yer altına giren ve nedense Amerikalılar 
tarafından takip edilip yok edilmeyen eski 
BAAS rejiminin ordusunun komuta kademesi 
ve askerlerinin katkı ve yönetimleriyle 
güçlenen, uluslararası militan toplama gücü 
olan ve sayı ve kapasitesinin çok üzerinde bir 
coğrafyayı cephe savaşlarıyla elde edebilmiş 
olup uzun süredir elinde tutabilen ayrıca 
kendi hakim olduğu bölge dışında da hem 
alan kazanmaya hem de bireysel-kitlesel 
zarar vermeye yönelik eylemler yapabilme 
kabiliyeti olan bir yapı.
d) Karşı karşıya kaldığı güç ve durumun 
özelliklerine göre taktik ve strateji 
geliştirebilen, hâkim olduğu alanları terk 
edebilen, başka alanlarda yoğunlaşabilen, 
insan ve toprak kaybetmekten çekinmeyen, 
gereğinde yer altına inmeyi göze alabilen, 
gerektiği zaman ve gerektiği yerde çatışma 
halinde olduğu PYD/YPG gibi örgütlerle 
dönemsel uzlaşmalara girebilen, Dabık gibi 
kendisi ve fikir sistemi açısından varlık ve 
diriliş anlamına gelen alanlarda bile başa 
çıkamayacağı bir güçle karşı karşıya ise 
ideolojisini değiştirebilecek kadar esnek 
olabilen yani taktik düzeyde oldukça 
yetenekli bir yapılanma.

Sayılan tarafların özelliklerine birçok şey 
eklenebilir ve eklenmelidir ama yazının sınırları 
içinde fazla dağılmadan devam etmekte fayda 
var. 

Nihayet daha önce 6-7 kere ertelenen Rakka 
harekâtı başlamış görünüyor. Bilindiği gibi bu 
ertelemelerden özellikle birisi tam da TSK 
El-Bab’a girerken olmuştu. Hatta o dönemde 
Musul’u çevrelemekte olan güçler (ABD, Irak 
ordusu, HaştiŞabi, Peşmerge güçleri, PKK vb.) 

güneyden açık bir koridor bırakarak buradaki 
İŞİD militanlarından en azından bir kısmının 
Suriye’ye, oradan da El-Bab’a ulaşmalarına 
göz yummuşlardı. Bu iki olay sayesinde El-
Bab kasabasında bizim karşımıza başka 
cephelerdeki çatışmaları ertelenmiş olan 
örgütün genel ölçeğine göre olabilecek en 
yoğun güç yığılmıştı. Bu tavırlar her halde 
İŞİD’e karşı Uluslararası koalisyonda birlikte 
olduğumuz ezeli ve ebedi müttefiklerimiz 
(!) ve Kuzey Irak’ta yaşaması bize bağlı olan 
yönetim tarafından ordumuzun ne kadar 
kahraman olduğunu tüm dünyaya göstermek 
için sergilenmiş olsa gerek! Her neyse TSK’nın 
ne olduğunu ve neler yapabileceğini bir kez 
daha gördüler ama bu davranış sonradan 
yapacaklarının açık deliliydi aslında. 

ABD Türkiye’nin tüm ısrarları ve aslında 
kendisi için gerçekten zorlayıcı olabilecek hatta 
hiç anlam taşımayabilecek tekliflerine rağmen 
harekâtı beklendiği gibi oldukça modern ve 
bir şehri almak için yeterli olanın çok ötesinde 
silahlarla donattığı adı SDG kendisi YPG olan 
ve kendisine adeta bedavaya gelen kara güçleri 
ile birlikte yapmaya karar verdi ve 2 Haziran’da 
harekete geçerek çevredeki en yakın kasabayı 
da alıp Rakkayı kuşattılar. 

Kuşattılar deyince yanlış anlaşılmasın 
kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşattılar, 
güneydeki çölü de açık bıraktılar. Neden ki 
diye düşünmeyin neden açık. Aslında SDG 
ve dolayısıyla ABD tarafların özelliklerinde 
tanımlanan tavırlardan birisini daha uygulamaya 
koydu sadece ve Rakka’da bulunan militanların 
kaçmaları için bir yol bıraktı. Onarın güneyden 
Suriye dışına veya güney batıdaki Palmira’ya 
gidebilmelerinin yolunu açtı. Böylece söylenene 
göre Rakka’da 7.000 kadar İŞİD militanı kaldı, 
bu sayı onlar için doğal olarak 30-40.000’den 
daha iyi, zaten Musul’da da 5.000 civarında 
militan kalmıştı, işte 160-170.000 kişilik 
toplama güçle aylardır tamamlayamadıkları 
Musul harekâtında çatıştıkları sayı bu. 

DEVAMI 112 SAYI'DA

RAKKA DAKKA DUKKA
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

 SERVET SOMUNCUOĞLU’NU ANDIK 

Türk Ocakları Bursa şubesi 
gençlik kolları ve Hanımlar Kolu  
13.05.2017  tarihinde merhum 
Servet Somuncuoğlu'nun ailesi 

ile yaşadığı evde kahvaltı etkinliği 
düzenledi. Kahvaltı etkinliğinden 
önce Servet Somuncuoğlu Karacabey 
İsmetpaşa'daki kabri başında dualarla 
anıldı. İlkokul arkadaşı Yusuf Yılmaz 
Aracı, Somuncuoğlu’nun hayatı 
hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. 
Daha sonra Servet Somuncuoğlu'nun 
ailesinin evinde kahvaltıya davet edildik.. 
Somuncuoğlu'nun ilkokul öğretmeni 
Kenan Gümüş öğrencisi ile ilgili duygulu 
bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
Servet Somuncuoğlu'nun küçüklükten 
itibaren sinemaya ve okumaya ciddi 
vakit ayırdığını, hatta bu yönüyle 
arkadaşlarından farklı olduğunu sık 
sık gözlemlediğini ifade etti. İlkokul 
arkadaşı Yusuf Yılmaz Aracı da birlikte 
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KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜLLERİ TÜRKÇÜLER 
GÜNÜ ÖZEL KONSERİNDE DAĞITILDI

Veya bir milletin geleceği midir?” şeklinde 
zor bir soru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kırlı; 
“Yarışmaya katılan geçlerimiz bu çok zor olan 
soruyu cevaplamaya çalıştılar. Jüri bu cevapları 
değerlendirdi. Katılıp ta dereceye giremeyen 
eser sahibi genç arkadaşlarımın hiç birisinin 
üzülmemelerini rica ediyorum. Çünkü gerçekten 
Bursa Türk Ocağı’nın yarışma jürisi son derece 
donanımlı bir jüridir.  İnşallah bundan sonraki 
yıllarda ki yeni yarışmalarda Türk milletine 
ve Türk milliyetçiliğini hizmet edecek yeni 
eserlerle, genç arkadaşlarımızın ileriye dönük 
hazırlıklarının ilk adımlarını attıklarını yine 
göreceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kırlı,  geceye renk katan Bursa 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarına,  
katılımcılara,     ompozisyon yarışmasını 
değerlendiren jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür 
ederek, daha nice 3 Mayıs’larda birlikte olma 
temennisinde bulundu.

Sunumunu Songül Özlev’in üslendiği gecede, 
Şef Hakan Özlev yönetimindeki Bursa Devlet 
Klasik Türk Müziği sanatçıları,  özenle seçilmiş 
eserleri, koro ve solo olarak seslendirerek, 
katılımcılara nefis bir gece yaşattılar.

Verilen arada, Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, 
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Hatice 

Şahin, Doç. Dr. Kelime Erdal Doç.Dr. Hülya Taş 
ve Prof. Dr. Kazım Yoldaş’tan oluşan seçici kurul 
tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen 
eser sahipleri öğrenciler açıklandı.

Bursa merkezden orta dereceli okullardan 86 
öğrencinin katıldığı yarışmada; birinciliği 490 
puanla Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu lisesinden 
Nimetnur Özgünseven ;İkinciliği 475 puanla ; 
Bursa Sosyal Bilimler Lisesinden Şimal Yanpınar; 
üçüncülüğü ise 450 puanla aynı liseden Sinan 
Emre Çim kazandılar.

Üniversite öğrencilerinden 73 eserin katıldığı 
yarışmada ise; 

olan anılarını anlattı, Somuncuoğlu'nun 
yazdığı kitaplar hakkında konuştu. 
Gençlik  kollarından Abdullah ÖZDEMİR 
Somuncuoğlu’nun anısına yaptırdığı TÜRK 

BAYRAĞI’nı Merhumun ablası Gülcan 
Somuncuoğlu’na hediye ettikten sonra aile 
adına da  gençlik kollarına "Mavi gök ile yağız 
arasında Orhun Anıtları" adlı resimlerinden  

hediyeler verildi. Gülcan SOMUNCUOĞLU’ na 
Karacabey’de ki misafirperverliğinden ötürü 
teşekkürler ediyoruz. 

DEVAMI 4'TE
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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

Bursa Türk Ocağımızın 221 
No.lu üyesi olup uzun yıllar Türk 
Ocağımıza hizmette fedakarlık 
yapan, 1970 yıllarda Ülkücü 
camiamıza hitap eden kitap 
evinde önemli hizmetler veren 
vefalı insan NACİ ACAR vefat 
etmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, 
camiamıza ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Üyemiz Faruk YÜCER’in babası vefat etmiş olup 
cenazesi 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü öğle vakti  
Tokat - Niksar’da defnedilmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar 
diliyoruz.

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Gönüldaşlarımızın 

ÖĞRENCİLERİNE 

ANLAŞMALI 

indirim yapılır

Birinciliği Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencisi Mustafa 
Serdar Yaşar 510 puanla ;

İkinciliği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden Yunus Emre Yüksel 490 puanla ;

Üçüncülüğü ise Uludağ Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünden İzzet Gedik 450 puanla elde ettiler.

Eserleri dereceye giren Orta dereceli okul 
ve Üniversite öğrencilerinin birincilerine 1250 
TL, ikincilerine 1000 TL ve üçüncülerine 750 
TL para ödülü ve Türk Ocağı Bursa Şubesi’nin 
yayınlarından oluşan 10 adet kitap seti, hediye 
edildi.

Öğrenciler ödüllerini Prof.Dr. Ali Bahadır, Prof.
Dr.Mustafa Cemiloğlu, Prof.Dr.Alev Sınar Uğurlu, 
Doç.Dr.Kelime Erdal, Prof. Dr.Mehmet Zarifoğlu 
ve Prof. Dr.Ramazan Doğan hocaların ellerinden 
aldılar.

Türk Ocağı Bursa Şubesi yetkilileri, “Kızıl 
Elma Neresi?” konulu kompozisyon yarışmasına 
katılan tüm orta dereceli okul ve Üniversite 
öğrencilerine Türk Ocağı’nın kitap setinin hediye 
edildiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm 
eserlerin “Gençlerden Denemeler” başlığı altında 
kitap olarak yayınlanacağını da söylediler.

Bu arada Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı ve Hamit Saraç gecenin sonunda 
Koro Şefi Hakan Özlev ve gecenin sunumunu 
yapan Sanatçı Songül Özlev’e birer buket çiçek 
sunarlarken bir sürpriz gerçekleşti. 

Selçuk Kırlı ve Koro şefi, Hakan Özlev ile 
birlikte sözleri Azerbaycanlı şair Ahmet Cevat’a, 
bestesi Üzeyir Hacıbeyov’a ait olan “Çırpınırdın 
Karadeniz” şarkısını birlikte seslendirdiler ve 
geceye son noktayı koydular.


