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Celal Bayar'ı Anma Gününde 
Umurbey'de İdik

Taşların Hakanı Servet Somuncuoğlu 
Ölümünün 4. Yılında Anıldı

DEYR EZ ZOR’A 
10 KİLOMETREDEN AZ KALDI

Yukarıda gördüğünüz harita ağustos ayı 
ortalarında Suriye’deki son durumu gösteri-
yor. Bu gün ise Rakka’nın güneyinden geçen 
ve Esat rejimi ve destekçilerinin kontrolün-
deki bölgeyi gösteren kırmızıya boyanmış 
alan Deyr ez Zor’a bir iddiaya göre 2-3, baş-
ka bir iddiaya göre 10 kilometre yaklaşmış 
durumda.

Ne olmuş demeyin. Bu gelişme daha 
önceki bir yazıda da söz ettiğimiz gibi 
Rusya ve ABD’nin Suriye coğrafyasını Fı-
rat’ın batısı ve doğusu olarak paylaştıkları 
ve birbirleriyle rekabet ettikleri yönündeki 
yaygın inancın yanlış olduğunu göstermesi 
bakımından çok önemli. Çünkü böyle bir 
rekabet olsaydı ABD’nin sadece bir Suriye 
uçağını düşürmekle sınırlı kalan tepkisinin 
çok ötesinde davranması gerekirdi. 

Birçok senaryo üzerinde düşünüldü; Güya
• Rakka’dan çıkarılan İŞİD mensup-
ları Deyr ez Zor’da direneceklerdi.
• Bu bölge komşu Irak ile karşı-
laştırılacak düzeyde olmasa da 
Suriye’nin petrol üretme alanı ol-
duğundan YPG/SDG bölgesi içine 
alınacaktı.
• Deyr ez Zor’da kıstırılan İŞİD mili-
tanları yok edileceklerdi.
• Buraya kaçanlar çöle bitişik oldu-
ğundan çölden geçip ortadan kay-
bolacaklardı vs.

Bütün bu senaryolar aslında Suriye Reji-
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Şükrü GÖKÇEK

Bursa Türk Ocakları, mübarek Kurban Bay-
ramı münasebetiyle anlatılması güç bir 
bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı. 

Katılımın da fazla oluşu ayrıca çok sevindirici 
oldu. Ahıska Türkleri, Iraklı, İranlı kardeşleri-
mizin gösterdiği ilgi gerçekten, ilerde iyi günler 
görüleceği duygusu ile Türk Ocaklılara daha 
anlamlı çalışmalar yapılması açısından büyük 
moral kazandırdığına şahit oldum.

Bu arada ideal ve inanç timsali Hamit Saraç 
kardeşimin böyle bir günde gösterdiği fedakar-
lığı söylemeden geçmek vefasızlık olur diye dü-
şünerek, kendilerini kutluyorum. Türkiye’miz 
de en faal Türk Ocakları Şubesi olduğunu da 
Bursa’da yaşayan kardeşlerime de gururla söy-
lemek isterim. 

Türk Ocakları, Türk birliğinin ilim ve kültür 
birliği içinde sosyal ve psikolojik anlamda, 
manevi ruh birliğine hizmet eden, Atatürk’ün 
emaneti bir kuruluştur.  Her Türk vatandaşının 
evidir. Kardeşlik, sevgi, birlik lafla olmaz. 

Türk Ocakları, bilgi, ilgi, sevgi ve kültür yuva-
sıdır. Bu yuva muhabbet kuşları ile dolu olma-
lıdır ki, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere 
Türk dünyası, milli ve manevi refah düzeyine 
yükselebilsin.Kutlama töreni bayramın 3. Günü 
saat 14.00 de  başladı. 

Misafir öğrenciler dışında dernek temsilcile-
ri, üniversite öğretim üyeleri, sendika başkan 
ve üyeleri katılanlar arasındaydı. Tabii Kurban 
Bayramı olunca etli pilavsız olmazdı. Sayın 
Saraç, her bayramda olduğu gibi bu yılda pilavı 
unutmamış…
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mi ve destekçilerinin bu bölgeye gelebilecekleri 
hiç hesaba katılmadan yapılmıştı. Ancak vur-
gulanmayan şey Deyr ez Zor şehir merkezinin 
hala rejim güçlerinin elinde olduğuydu, aynı 
PYD’de görünen Kamışlı’nın güneyi ve Hase-
ke’nin doğusu gibi (kırmızıya boyalı yerler). 

Muhtemelen Rejim ve destekçileri Rusya, 
İranlı Şii milisler ve Hizbullah yakında Deyr ez 
Zor’u ele geçirecekler ve PYD/SDG’nin oluştur-
duğu düşünülen Türkiye sınırının güneyindeki 
yarım koridoru güneyden kapatacaklar. ABD 

ise bu gelişmeye müdahale etmeyecek veya 
edemeyecek. 

Daha batıya Afrin bölgesine bakarsak, bu-
rada da PYD/SDG’nin elinde olan bölgenin 
Türkiye, ÖSO, rejim ve İdlip’teki daha radikal 
unsurların hâkim olduğu muhalif güçler tara-
fından çevrelenmiş olduğunu görürüz. Kendisi-
ne tahsis edilmiş gibi görünen bölgede bile Rus 
ve diğerleri destekli rejim güçlerinin ilerleyişini 
engelleyemeyen/engellemeyen ABD’nin bu 
uzak bölgede güçlü bir operasyon yapması hiç 
de kolay olmadığına göre, gelecekte İdlip’in 
rejim tarafından kontrol edileceği kaçınılmaz 
gibi. Bu durumda PYD/SDG yine Suriye rejimi 

ve destekçileri ile Türkiye ve destekçileri tara-
fından çevrelenmiş olacak.

Bütün bunları düşününce aklıma şu geliyor. 
Her halde asıl paylaşıma daha uzun süre var 
ve Ruslarla Amerikalılar rekabet şöyle dur-
sun etnik, mezhepsel ve verim farklılıklarını 
dikkate alarak çoktan anlaşmış görünüyorlar. 
Kendileri açısından hoş bir ümitle kanlarını 
ABD için seve seve akıtan PYD’lilere ise nüfus-
larını da dikkate aldığımızda çok fazla bir pay 
ve alabilecekleri sınırlı pay içinde geçinebilme 
ve müreffeh yaşayabilme şansı görünmüyor.

Ne dersiniz?

DEYR EZ ZOR’A 10 KİLOMETREDEN AZ KALDI
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Bayram şekeri, çay, ayran ikramları gayet boldu.Saatler ilerledikçe 
gelenler salona sığmayınca bir grup neşeli şekilde ayrılırken,

Ben, 8 Mayıs 1979 yılında Milletindir Hakimiyet gazetesindeki Ül-
kücüye Notlar adlı  yazımı izin isteyerek okudum. Salonda bulunanlar 
çok memnun oldu. İyi ki okudum. Konu üzerinde konuşmalar başladı. 
Kimse laf ebeliği yaparak  zamanı harcamadı.  Emekli savcı ve öğretim 
üyesi, Suzan Çataloluk hanım misafirlere, doyurucu bilgileriyle bir kül-
tür ziyafeti verdi. Dinlediğim sohbet ve konferansların en iyilerinden 
biri olduğunu söylemek isterim . Hanımların gücüne inanan biri olarak 
ümitlerim tazelendi, inancım yüceldi. 

BAYRAM KUTLAMASI

DEVAMI 3'TE •••• ••••••
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ATSIZDAN SİZE SELAM VAR!..

SELÂM!...
(…)
Gönülleri birleşenler! Selâm sizlere!
Uzaklarda dertleşenler! Selâm sizlere!
Selâm sana hücrelerde benzi solan genç!
Selâm sana ey yılları hebâ olan genç!
İstikbâlim gitti diye yaslanma sakın!
İstikbâlin değil, ruhun Tanrı’ya yakın!
O yalancı istikbale bir perde indir!
“Gerçek yarı” unutma ki bir gün senindir!

Selâm sana yavrusundan ayrılan kadın!
Kim bilir sen gizli gizli nasıl ağladın!
Ne bir damla göz yaşı dök, ne yasla dövün;
Sen yaşarken öksüz kalan yavrunla övün!
(…)
Ey ekmeği alınanlar! Selâm sizlere!
Ey rütbesi çalınalar! Selâm sizlere!
Kardeş yahut arkadaştır diye evleri,
Ocakları dağılan ülkü devleri!
Selâm size! Üstünüzde bütün bakışlar,
Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar.
(…)
Ey hırçın genç, ey güzel kız! Bırakın yası…
Yeter temiz gönüllerin bizi anması…

Toprak ana uyuturken koynunda bizi,
Yarınkiler biçecektir ektiğimizi,
Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,
İşte o gün ruhlarımız şâd olacaktır!
Selâm şanlı mâzimize! Selâm yarına!
Selâm zafer ordusunun silâhlarına!
Ey geçmişin yiğitleri! Selâm sizlere,
(…)
Karışınca gövden yurdun topraklarına,
Ruhum uçar ırkımızın bayraklarına,
(…)
Haydi artık dinsin bütün ıstırapların.
Ufuklardan şanlı bir gün, doğacak yarın
Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla…
Kumandasız hazır olup onu selâmla!
Gönlündeki yaraların kanını dindir…
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir!

ATSIZ - 1 Ağustos 1944-
(Yolların Sonu, 9.Bsm,s38-41)

Büyük Türk milliyetçisi, 
Türkçü yazar ve şair Hüseyin 
Nihal  Ats ız ,12Ocak 1905 
t a r i h i n d e  İ s t a n b u l ’ d a 
doğmuş,11 Aralık 1975 tarihinde 
İstanbul 1975 ölmüştür. Baba 
ve anne taraf ında asker 
ailelerin çocuğudur. Hayatını 
Türk milliyetçiliği ve Türklük 
için harcamış bir yazar ve 
şairdir.

İlkokul, ortaokul ve lise 
öğreniminden sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okul 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyarak 1930 yılında 
mezun olmuştur. Çeşitli illerin liselerinde öğretmenlik 
yapmış, İstanbul Kütüphanesinin yeniden tasnif 
komisyonunda görevlendiril- miştir. Çıkardığı dergilerde 
şiirler, makaleler yazmış, savunduğu Milliyetçi -Türkçü 
fikirlerinden dolayı soruşturmalara, kovuşturmalara 
tabi tutulmuş, cezalandırılmış, sürgün edilmiş, 
hücrelere atılmış ve hapis hayatı yaşamış bir şairdir.

Romanları, bilimsel-kültürel araştırmaları, çok 
sayıda makaleleri ve şiirleri bulunmaktadır. Şimdi size 
onun yaşadığı dönemde haksızlıklara maruz kalmış 
insanlara yazmış olduğu “Selâm” isimli şiirinden 
günümüz mağdurlarına da uygun düşen bazı bölümler 
sunmak istiyorum. Umarım haksızlıklara maruz kalmış 
olanlar biraz teselli bulur.

Dr. Behçet DEDE 

Türk Ocakları Bursa Şubesi olarak 22 Ağustos 2017 günü Gemlik - Umurbey'de 
Merhum 3. Cumhurbaşkanımız  Celal BAYAR'ı anma toplantısına katıldık.

Devlet töreni olarak gerçekleştirilen anma töreninde Celal BAYAR'ın torunu 
Bilge GÜRSOY  hanım, aileyi temsil etti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İç İşleri 
Bakanlığı ve Yerel Yönetimlerin temsil edildiği programda Bursa Milletvekilleri, 
Bursa Valisi ,Belediye Başkanları , Gemlik Kaymakamı , Türk Ocakları Bursa Şubesi 
temsilcileri ve misafirler katıldılar. Tören sonrası Gemlik Kaymakamımız Sayın 
Gürbüz KARAKUŞ'u ziyaret ederek başarı dileklerimizi sunduk.

CELAL BAYAR'I  ANMA GÜNÜNDE 
UMURBEY'DE İDİK

Çünkü, her zaman dediğim gibi, Türkiye’mizin normalleşmesi sevgi ve kardeşlik 
ruhunun hakim olması için, Türk siyasetinde artık ön saflarda kadınlar olmalıdır.  

Kadın zekasının vücut bulduğu yerde zarafet vardır. Son zamanlarda durum 
söylediklerimizin aksini gösteriyor. Uyanık olmalıyız, Bir milletin medeniyet sava-
şından zaferle çıkması kadınlar sayesinde olabilir.

Türk Ocakları, bu milli ve manevi düşüncelerle Bursalılara ve Türkiye’mize hizmet 
etmektedir. Amaç, kanla irfanla kurulan Cumhuriyetimizi, yarınlara ilim ve irfan 
aydınlığında kavuşturmaktır.  •••• ••••••
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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Ali Eşref Uzundere
Bursa Dede Efendi salonunda düzenlenen 

anma toplantısına, Somuncuoğlu’nun yakın arka-
daşları ile çalışma arkadaşı Yeditepe Üniversitesi 
Tarih Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, İşadamı 
Turgay Tüfekçioğlu, İlkokul arkadaşı Yusuf Yılmaz 
Aracı, Eşi Nevin Somuncuoğlu, Bursa Milletvekili 
Kadir Koçdemir,  TRT Belgesel Görüntü Yönetmen 
arkadaşları Ahmet Cengiz Karadeniz ile Ahmet 
Veysel Baban katılarak Servet Somuncuoğlu ile 
ilgili anılarını ve çalışmalarını anlattılar.

Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Dilay NA-
KIŞ’ ın yaptığı programda  İstiklal Marşı ve saygı 
duruşundan sonra toplantının açış konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye davet edilen Bursa 
Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin özellikle 
Türk tarihi ve Türk medeniyetine bütün dünya 
düzeyinde ortaya koyduğu katkılar konusunda 
sembol olan isimleri anmayı bir gelenek edindi-
ğini belirtti.  

Her yıl bir büyük Türkü bir buçuk günlük bir 
bilgi şöleniyle andıklarını,  bu bilgi şölenlerinin çok 
ilgi çektiğinden ötürü bu yıl bilgi şöleni sayısını 
ikiye çıktığını belirten Prof. Kırlı, şu anda ulusla-

rarası bilgi şöleni olarak gerçekletirdekileri bilgi 
şölenlerini inşallah gelecek yıllarda uluslar arası 
kongreler haline getirileceğini söyledi. 

“Servet bizim canımız ciğerimizdi.  Onu içiniz-
de onu en az tanıyanlardan biri benim. Kendisiyle 
çok kısa süre önce tanışma şansına sahip oldum.  
Bu kısa sürede iki sunumunu dinledim. Okudu-
ğum birkaç kitabı ile Onun gerçekten kendi çapını 
çok aşan ve sadece Türk dünyasında değil bütün 
dünyaya örnek teşkil edebilecek, tarihin gidişa-
tındaki iddialardan bir kısmını değiştirebilecek 
çalışmaları olduğunu gördüm. Bir akademisyen 
olarak benim için en önemli olan bu idi” diyen 
Türk Ocakları Bursa Şube başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı, şunları söyledi:

“İnsanların değerlerini, herkes kendi meslekleri 
acısından değerlendiriyor olabilir. Ben bir akade-
misyenim. Benim için değer, gerçekten üretken-
likle, bunun evrenselliği ile hizmet ettiği maksada 
gerçekten katkıda bulunup bulunmamasıyla bağ-
lantılıdır. Servet Somuncuoğlu gerçekten bu kıs-
taslar açısından çok önemli bir insandır. O yüzden 
bu gün burada sizlerin huzurunuzda konuşmak 
benim için bir onurdur. Nurlar içinde yatsın. Bize 
bıraktıklarını bundan sonra çalışmakta benim 
için bir vazifedir.”

Konuşmasında, “Türk olmak; Türk anadan 
doğmak, Türk babadan olmakla bağlantılı ise 
eğer ki öğle değildir. Türk olmak basit ve beda-
va bir şey olur” diye konuşan Prof. Dr. Kırlı Türk 
olmayı;  “Türk olmak ve Türklük şuuruna sahip 
olmak, emek ve çaba gerektiren bir durumdur. 
Ömründen, parasından, mesaisinden, vermeyi 
gerektiren, riskler almayı gerektiren bir şeydir. 

Hele bunu evrensel düzeyde tartışmaya açmak, 
gerçekten bir ömrü alıp götürebilecek kadar yo-
ğun bir şey” diye tanımladı.

Rahmetli Somuncuoğlu’nun kitaplarından eski 
kültürümüzle ilgili kaya resimler fotoğraflarını 
slâytlarla göstererek anlatan Prof. Dr. Kırlı, “Bu 
kaya resimlerinin bizlere yabancı değil. Bu re-
simler, rahmetli Servet’in ve bu konuya emek 
vermiş birkaç akademisyenimizin sayesindedir. 
Bu fotoğraflardaki resimler, Moğolistan’ın kuzey 
batısında,  Kazakistan ve Rus hududuna bitişik 
bölgede çekilmiştir. Bu bölge aslında bizim çıkıp 
geldiğimiz Yukarı Altay bölgesidir. Bunları görüp 
bu kadar yakından tanıdığımız zaman içimizden 
geliyor ki “Ne kadar güzel. Bir Türk bunları orta-
ya koymuş”. Ama bunları ortaya koyan bir Türk 
değil. Saygın bir İngiliz dergisindeki 2014 yılında 
sadece kaya resimleri konusunda yayınladığı bir 
ekte yer almıştır.”

Dergide yer alan makale, ABD Hükümetinin Si-
misyonian Enstitüsü’nün çeşitli ülkelerden gelen 
yüz kişilik bir bilim gurubuna verdiği 5 yıllık saha 
çalışmasıyla araştırması sonucu yazıldığını kay-
deden Prof. Dr. Kırlı,  Rahmetlinin kitaplarında yer 
alan resimlerden örnekler göstererek, bu resimler, 
rahmetlinin kitabını okuyanlar için hiç yabancı 
olmadığını belirterek şunları kaydetti:

 “Söylemeye çalıştığım birkaç şey var. Eğer 
ürettiğiniz değerleri, dünya çapında yaymak 
istiyorsanız, mutlaka sizin dışınızdakilerin 
okudukları dille makalelere kitaplara çevirip 
yaygınlaştırmak zorundasınız. Ancak o zaman 
ortaya koyduğunuz tezler doğru ise, bütün dün-
ya tarafından kabulünü sağlayabilirsiniz. Bizim 
en önemli eksikliklerimizden bir tanesi budur. 
Servet bize gerçekten bütün dünyaya meydan 
okuyabilecek bir materyal bıraktı. Şimdi bundan 
sonra bizim işlerimizden bir tanesi, bu materyalin 
bütün dünya tarafından okunabilir hale getirmek 
olmalıdır.

Rahmetli vefat etmeden evvel, kafasında bir 
projesi vardı. Kıyaslamalı olarak kaya resimleri 
üzerindeki sembolleri, çalışmak ve bunu prezan-
te etmek. Kıyaslamalı olarak dediğinde ben ilk 
önce kendi materyalleri üzerinde yapılacağını 
düşündüm.  Ama literatürü taradığımda dünya 
literatürleriyle kıyaslamanın çok önemli olacağı 
kanaatine vardım. Bu da bir ikinci görevdir. İn-
şallah Bursa Türk Ocağı elinden gelen imkânları 
seferber edip, kendilerini destekleyecek akade-
misyenlerimizle beraber bunu yapacaktır.

Servet tek başına, yanında birkaç tane çalışma 
arkadaşı vardı. Dost olduğu tanıdığı bir takım 
akademisyenlerden, mümkün olduğu kadar ken-
di bireysel arkadaşlık ilişkileri sayesinde destek 
alabiliyordu. Kendi kısıtlı imkânlarını da ortaya 
koyarak, kısıtlı çalışma süresi içersinde, Onların 
yıllarca çalışmalarında yaptıklarını yaptı. Emin 
olun ve inanın ki, makalelerin hepsini okudum. 
Servet, onların yaptıklarının çok üzerinde bir 
materyali de bize bıraktı.  Eğer bu materyali de 
işleyemezsek, Servet’in arkasından ağlamamızın 
bir anlamı yok. Bizim işimiz ciddi anlamda bu işi 
yapmak olmalıdır.”diye ifade etti.

Konferansa katılan konuşmacıların Servet So-
muncuoğlu hakkında ki konuşmalarının ardından 
Program TRT Sanatçısı Bünyamin AKSUNGUR’un 
özel kıyafeti ile Türk Dünyasından Ezgileri seslen-
dirmesi ile son buldu.

Taşların Hakanı Servet Somuncuoğlu 
Ölümünün 4. Yılında Anıldı

Türk Ocakları Bursa Şubesi, 6 Ağustos 2013 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden  “Taşların 
Hakanı”  diye anılan Araştırmacı- Yazar Servet Somuncuoğlu’nu düzenlediği bir toplantı ile andı. 


