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KKTC IKBY

Önemi

Süveyş kanalı, Türkiye ve Suriye’den Akdeniz’e çıkan petrol 
hatları ile Kıbrıs adasının güneyinde yeni keşfedilen doğalgaz 
yataklarına yakınlığı.

Konumunun Türkiye’nin Uluslararası sulara açılan Mersin 
Limanını kontrol etmeye uygun olması.

Yunan adası olursa Türkiye’nin Akdeniz’in Uluslararası 
sularındaki Ticari mücavir alanlarını daraltma potansiyeli.

Yunan adası olursa Yunanistan’ın doğu Akdeniz’de çok önemli 
konuma gelmesini sağlama potansiyeli.

Türkiye’yi güneyden kuşatabilmeye ve güneyden müdahaleye 
açık hale getirmeye uygun yerleşimi.

Vb.

Şu anda kontrol ettiği sahada petrol olmasına ek olarak 
kendisinin olduğunu iddia ettiği dünya petrolünün %7’sini bulan 
ve çıkarma maliyeti çok düşük olan Kerkük petrol bölgesinin 
üzerinde/yakınında oturması.

Küresel güçlerin öncelikli hedeflerinden olan İran’ın güney 
sınırına bitişik olduğundan İsrail’i tehdit edecek konuma kadar 
uzanması mümkün olan İran yayılmacılığının önünde tampon 
olma potansiyeli.

Küresel güçlerin yüz yıl önceden başlayarak planladıkları ve 
Büyük Orta Doğu Projesi ile güncelledikleri Orta Doğu Devletlerini 
parçalayarak daha küçük ve daha kontrol edilebilir Devletçikler/
Devlet imsiler kurma planlarını sağlayabilecek bölgesel 
çatışmaları başlatma potansiyelinin olması.

Vb.

Şansları

Sınırları belirlenmiş coğrafi bütünlüğe sahip olması.
Nüfusunun etnik ve dini açıdan homojen olması.
Türkiye dışında tanınmamış olmasına rağmen 40 yıllık bir 

Devlet olarak Devlet olmanın gerektirdiği organizasyon ve 
tecrübeye sahip olması.

Hemen kuzeyindeki Türkiye tarafından her şart altında 
güvenliği ve sürekliliğinin garanti edilmiş olması.

Tek sınır komşusu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (BM’e 
göre Kıbrıs Cumhuriyeti) ile kozlarını zaten paylaşmış olması 
ve GKRY’nin askeri gücünün Türkiye ve KKTC’ye yetmesinin 
mümkün olmaması.

Vb.

Irak’ın işgalinden bu yana Irak anayasasının da kısmi koruması 
altında otonom bir bölge olarak Devlet kurumlarının bir ölçüde 
oluşmuş olması.

Bu gün için önemli bir küresel aktörün kesit sel hesaplarına 
uygun tavır alabilme potansiyeli.

Parçalanması düşünülen geniş coğrafyanın ayrılabilecek küçük 
te olsa coğrafi bütünlüğe sahip bir parçası olması.

Ayrılmayı düşündüğü Irak’ın tekrarlayan müdahale ve 
işgaller sonucunda tek başına meseleyi çözebilecek gücünün 
olmaması ve kendisinin geleceğini kurtarabilmek için aslında 
parçalanmasından yana olan küresel güçlere muhtaç olması.

Kendisini küresel güç zanneden bir diğer küresel oyuncunun 
da planlarının bir kısmına hizmet etme potansiyeli.

Vb.

Talihsizlikleri

Küresel güçlerin ve onların yakın yandaşlarının Akdeniz ve 
Türkiye ile ilgili planları açısından oyun bozucu konumda olması.

Sınır komşusunun anlaşmalara aykırı olarak Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğine kabul edilmiş olması.

Türk etnisitesine dayanan ve tanım olarak Müslüman olan 
halkıyla batılı farklı inanç grupları ve etnisiteler açısından 
müttefiklik bir yana Türkiye ile bağlantıları açısından sakınca 
taşıması.

Adanın güneyindeki doğal gaz yataklarına uluslararası yasalara 
göre ortak konumu ve bu doğalgazın Avrupa’ya taşınmasında 
Türkiye’den geçmek durumunda olan boru hatlarının güzergâhı 
üzerinde olması.

Hristiyan batı tarafından doğal olarak Müslüman Türkler 
tarafından ele geçirildiği düşünülen Hristiyan toprağı (!) üzerinde 
oturması.

Vb.

Sınırları belirlenmiş coğrafi bütünlüğe sahip gibi görünmesine 
rağmen aslında yaşayabilmek için kendisinden çok daha fazla 
nüfusa sahip Irak’tan toprak koparmak zorunda olması.

Nüfusun etnik ve dini açıdan nispeten homojenmiş gibi 
görünmesine rağmen birbiriyle sürekli çekişen ve Millet olma 
sürecini tamamlamamış aşiret yapılanmalarından oluşması.

Konumu itibarıyla İran ve Türkiye gibi parçalanması 
sağlanmaya çalışan Ülkelerle komşu olması ve bu ülkelerin her 
şart altında bu bölgesel Devlet imsiyi yaşatmayacak yumuşak 
ve sert güçlere sahip olması.

Diğer komşusu olan Irak için de haklı olarak aynı Türkiye ve İran 
için olduğu gibi bir ‘beka’ sorunu olarak algılanması.

Bağlantısı olan son ülke olan Suriye’de gelişmelerin nereye 
gideceğinin belli olmaması.

Vb. 

Görüldüğü gibi her sütunu altında vb. ibaresi 
var, sadece şu an için aklıma gelenleri yazdım 
ve bunların sayısı çok fazla arttırılabilir ama 
söylemeye çalıştığım eğer bu iki oluşumdan 
birisi Devlet olacak ve yaşamayı başarabilecek 
se bunun IBKY değil KKTC olduğudur. Bu 
duygusal veya hamasi bir düşünce değildir. 
Devlet kurmak zordur ama yaşatmak ve 
sürdürmek daha zordur. Açıkçası bunu 
başarabilmek için olması gerekenler KKTC’nin 
elinde var iken IBKY’de yoktur.

Buna rağmen Türkiye’de bile ne olacak 
canım zaten 10-15 yıldır Kuzey Irak’ta insanlar 
kendilerini yönetiyorlar, onlar zaten bir 
Devlettir diye savunma yapanlara akıllarını 
başlarına toplamalarını söylemek gerek.

 Türkiye’ye ve Irak’a rağmen özellikle 
Musul ve Kerkük üzerindeki iddialarınızı 
sürdürürseniz petrolünüzü denize ulaştıramaz 
ve satamazsınız. Türkiye’den alamazsanız 
bırakın lüks tüketim malzemelerinizi kısa 
süre içinde suyunuz-ekmeğiniz bile kalmaz. 
İran’ın kendi dinamikleri açısından engelleme 

yapmamasını beklemek için her halde saf 
olmak bile yetmez. Irak ve Arap âlemi her halde 
kutsal Arap toprağı olduğunu düşündükleri 
bir bölgenin farklı bir etnisite tarafından ele 
geçirilmesini alkışlamayacak. Geriye kaldı 
Suriye. Suriye’de hayal edilen düzen kurulsa 
bile nereye kadar, petrol denize nereden 
çıkacak Hatay’dan mı, Lazkiye’den mi?  

Suriye parça parça olsa da Akdeniz kıyısını 
da içine alan verimli Suriye/Asıl Suriye denen 
bölümün Suriye Merkezi Rejiminin elinde 
kalacağını görmemek mümkün mü? Ayrıca 
konu bir sonuca bağlandıktan sonra benzer 
etnisitenin elinde kalacağını hayal ettiğiniz 
ve bu gün için Suriye’nin %40’ını kapsayan 
toprakları PYD/YPG/SDG’nin kontrol ettiği 
Suriye nüfusunun ancak %3’ü kadar insan 
veya onlara karşı olanları da katarsak 
toplam nüfusun %7’si ile tutabileceğinizi mi 
düşünüyorsunuz.  

Haydi, bunları bir yana bırakalım çeşitli 
sebeplerden ve bu tür bir oluşumun oradaki 
etnisite için tarihsel referansları açısından 

bakıldığında bile felaketle sonuçlanmasının 
çok güçlü bir ihtimal olduğunu düşünmeden 
iyi niyetle böyle düşünüldüğünü var sayalım. 
Aynı iyi niyet hemen tüm avantajlara sahip 
KKTC için niye yok. Sadece bizde mi, asıl “kendi 
kendini yönetme hakkına saygılı olduklarını 
söyleyen”  küresel oyuncularda niye yok?

Cevabı bulmak için yukarıdaki basitçe 
oluşturulmuş kıyaslama tablosuna bakın ve 
küresel oyuncuların neden KKTC’ye karşı ve 
görünürde karşıymış gibi yapsalar da IKBY’den 
yana olduklarını anlarsınız. 

Klişe ama Türklerin bilmelerine rağmen 
bir  tür lü iç ler ine sindiremedikler i  ve 
uygulayamadıkları bir cümle ile bitirelim 
“devletlerarasındaki  münasebetlerde 
duygulara yer yoktur, geçerli olan sadece 
menfaatlerdir”. Bu kural durmadan tekrarlanıp 
hiçbir sonuç alamayan “çifte standart” 
suçlamalarını boşa çıkarır çünkü ortada çifte 
standart falan yok, sadece biz asıl standarda 
bir türlü alışamadık.

Saygılarımla.



3KASIM 2012EYLÜL 2017 3BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Suzan ÇATALOLUK

Soğuk bir kış gecesi…
 Şubat’ın on biri, vakit 

gece  yar ıs ın ı  çoktan 
aşmış…

Gencecik bir  adam 
sokakta sessiz adımlarla 
hızla yürüyor.  Işıksız 
gecede bi le  s ık ıntıs ı 
yüzüne yansıyor.

Karanlıklarda kalmaya 
gayret ediyor. Takip edilip 

edilmediğine de bakıyor.
Yıldızsız, puslu gecede birkaç sokak geçtikten 

sonra gösterişsiz bir evin kapısından içeri sessizce 
süzüveriyor.

İçeride kendisi gibi hepsi yirmili yaşlarda genç 
adamlar bulunmaktadır.

Onu bekleyenler gelenin yüzünden hiçbir şeyin 
iyi gitmediğini hemen anlıyorlar. 

Uzun boylu, sırım gibi, esmer, yakışıklı genç 
hepsinden önce soruyor:

“-Haberler pek iyi değil galiba Mehmet Ali 
Ağabey, ne oldu?”

İçeri giren derin bir nefes alıyor sıkıntıyla. 
Hüzünle konuşuyor:

“-Bizim köyle komşu köyü sarmış düşman. 
Sancaktar hemen bu köylere ulaşmamızı istedi. 
Köyleri boşaltmamız iyi olurmuş. Ama kendi 
toprağımızı, içinde doğup büyüdüğümüz evlerimizi, 
bizimle yeşerip büyüyen ağacımızı, köyümüzü nasıl 
terk edeceğiz?”

Kısa bir müddet odayı sıkıntılı bir sessizlik 
kaplıyor. Ardından ilk konuşan genç soruyor o can 
alıcı soruyu:

“-Ağabey, terk etmez zorunda mıyız?”
Mehmet Ali sevgiyle bakıyor onun yüzüne. Bu 

genç adam onun kalbindekileri söylüyor sanki:
“-Alpay, diyor, ben de düşündüm onu.”
O gece ne yapacaklarını tartışıyorlar. Öne çıkan 

ilk karar vatan topraklarını terk etmeyecekleri. 
Ardından inanılmaz bir plan yapıp çok şaşırtıcı olan 
o kararı alıyorlar.

Toplantı sonunda Mehmet Ali diyor ki:
“-Yarın gece ileri saatte yola çıkacağız.  Öncü 

birliğimiz yirmi kişi ve bekar. İbrahim sen buradaki 
birliğin başında kalıyorsun. Biz Alpay’la beraber yüz 
kardeşimize kumanda edeceğiz. Halil de bizimle. 
Küçük gruplar halinde yürüyeceğiz. Her kardeşimiz 
silahını taşıyacak. Alabildiğiniz kadar da silah alın.”

Halil dedikleri genç de daha on sekiz yaşında!
Soracaksınız elbette, kimdir bu gencecik insanlar, 

bu yiğit delikanlılar, bu yer neresidir diye.
Ve…. Yıl hangi yıldır?
Bozkurt amblemli Milli Mukavemet Teşkilatının 

mücahitleridir o yiğitler. O gencecik yaşlarına 
rağmen dönemin “Özel Kuvvetlerine” mensup, 
seçilmiş kahramanlardır.

Yer Lefkoşa’nın gizli bir sokağıdır.
Yıl 1964….
Rumlar Tremeşe köyü ile komşu köyü sarmışlardır. 

Katliama başlamak üzere hazırlanmaktadırlar...
Bu vahim durumu haber alan Kıbrıs sancaktarı 

-Türkiye’li bir subaydır- Özel Kuvvetlere görev 
vermiştir.

Ertesi Gece…

 Yani 12 Şubat, ileri saatler…
Önce yirmi kişilik öncü birlik yola çıkıyor 

Lefkoşa’dan, yanlarında silahları. Silahlar da 
Rumların silahları gibi değildir. Topu topu 4 makinalı 
tüfekleri vardır Rumların tanklarına, toplarına en 
modern silahlarına karşı.

Ardında küçük gruplar halinde Leşkoşa’yı terk 
ediyor yüz destan yürekli gencecik adam.

Hızla yürüyorlar. İlk Köye ulaşıyorlar. EOKA kol 
geziyor bu köyde.  Rumlar öylesine kendilerinden 
emin ki Türklerin gölgelerini dahi akıllarına 
getirmiyorlar.

Kafile bir hayal gibi geçiveriyor aralarından. En 
küçük bir şaşırma, en ufak kayma yok hedeften.

Hepsi aslan yürekli, kutsal hedeflerinden başka 
düşünceleri yok, heyecanları, korkuları da.

Sonra uzaktan başka bir Rum köyü daha beliriyor. 
Burası Ercan Havaalanının olduğu yerde ve yine 
Rum denetiminde.

O gencecik adamlar, yüreklerinde Tanrı dağları 
cesareti, bu Rum köyünden de geçiyorlar hızla ve 
sessizce, yel gibi...

Rumların havsalası almıyor böyle bir cesareti. 
EOKA da neredeyse her köşede devriye gezmektedir. 

Bir ara neredeyse burun buruna geldikleri 
halde, gecenin karanlığında böyle bir cesareti 
düşünemediklerinden durumu anlayamıyorlar, 
kavrayamıyorlar Rumlar.  Gördükleri hareketli 
gölgeleri büyük ihtimalle hayvan zannedip çekip 
gidiyorlar.

Ardından başka Rum Köylerinin arasından 
sessizce, dikkatle, korkusuzca ilerliyorlar, bir gölge 
gibi, sessiz bir kahramanlık ezgisi gibi, bir ilahi gibi 
hedeflenen yola yürüyorlar.

Gecenin karanlığında yüz gencecik adam tam 
yirmi beş kilometre yolu küçük gruplar halinde 
yürüyerek büyük bir inatla ve sabırla bitiriyorlar.  
EOKA sürüleri kol gezip kof kahramanlık ederken, 
gerçek kahramanlar yarım kalmış rüyayı hakikate 
çevirmek için onların yanlarından süzülüveriyorlar.

Bütün amaçları şafak sökmeden Tremeşe 
Köyüne ulaşmak bu gençlerin.

 Niye şafak sökmeden?
Çünkü şafak sökerse düşündükleri planın suya 

düşme tehlikesi çok büyük!
Yirmi beş kilometrenin sonunda bir Türk Köyü 

bulunmaktadır.  Oraya ulaşınca başka bir Türk 
köyünden istedikleri vasıtalar geliyor.

Vasıtalar da küçük, çok eski kamyonetler, eski 
binek arabaları… İmkanlar bu kadar! Elin keferesinin 
lüksü yok o Türk köylerinde.  Ne bulurlarsa ondan 
en iyi şekilde faydalanacaklar elbette! Yiğitliğin 
özünde bu var!

Bu vasıtalarla gidilecek on kilometre daha var. 
Ama mesele değil onlar için!

O gencecik yüz kahraman, başlarında Mehmet 
Ali Tremeşeli ve efsanevi isim olan Kıbrıs’ın Kür 
Şad’ı Alpay Mustafa olduğu halde şafak sökmeden 
Rum çeteleri tarafından sarılan köylere ulaşıyorlar.

İki lider, Alpay Mustafa ve Mehmet Ali yüz 
mücahitle hemen mevzileniyor, beklemeye 
başlıyorlar…

Gece karanlığının en koyusu Doğu yönünden 
Rum kuşatmasındaki Türk köylerini artık terk 
etmeye karar veriyor;

Gök yavaş yavaş kızıllaşmaya başlıyor;

Sisli havada biraz sonra doğacak olan sönük, 
puslu güneş nazlanmaktadır sanki…

Ama…
 Artık şafak sökmektedir...
Ortalık yavaş yavaş aydınlanıp nazlı güneşin 

ışıkları   mevzilerin üstünde dolaşmaya başlayınca 
Türk köylerine bakan ve sayıca çok üstün olan EOKA 
çetesi büyük bir şaşkınlığa uğruyor, dehşeti yaşıyor! 

Meyve ve keçi boynuzu ağaçlarının, servilerin bol 
olduğu iki yeşil, güzel, savunmasız köy mücahitlerle 
dolmuştur.  Türkler makinalı tüfeklerini mevzilere 
yerleştirmiştir.

Gencecik iki lider, Mehmet Ali ile Alpay Mustafa 
sevinçle o çılgın planın tuttuğunu, attıkları yemi  
Rumların yuttuğunu hemen fark ediyor!

Hazırladıkları çılgın planın ikinci safhasına artık 
hızla geçmek gerekmektedir.

Hemen haber gönderiyorlar kuşatmanın lideri 
EOKA çetesinin başına ve diyorlar ki:

“-12 Saat içinde kuşatmayı kaldırıp bu köyleri terk 
edin. Etmezseniz neticesine katlanırsınız.”

Rum çete başını görüşmeye Tremeşe Köyüne 
çağırıyorlar. Planın üçüncü safhası için rol alacak 
mücahitler hemen Türk Ordusunun subay 
üniformalarını giyiyor.

Ve….
Subay rolündeki bu aslan yürekli mücahitler güya 

köyün orta yerinde oralı gençlere eğitim veriyorlar, 
sahip oldukları sadece dört adet makineli tüfekle 
atış talimleri yaptırıyorlar.

Zamanın en modern silahlarıyla Türk köylerini 
kuşatan Rum çetesinin başı bu manzarayı görünce 
sapsarı kesiliyor, eli ayağı atıyor ve yaprak gibi 
titremeye başlıyor. Öldürüleceği sanıyor!

Çünkü kendileri elçi olarak gelen Türkleri 
katletmekle ünlüdür. Pilot Subay Cengiz Topel’i de 
sapasağlam yakalayıp bin bir türlü işkenceyle şehit 
eden bu çetelerdir!

Bu güzel iki Türk köyünü talan etmekten ve orada 
yaşayan Türkleri katletmekten ümidini kesen kanlı 
şakiler kuşatmayı derhal kaldırıyorlar.

Mücahitler de hemen geri dönmek için harekete 
geçiyorlar.

Nasıl mı?
Gelirken kullandıkları o eski, neredeyse hurdaya 

atılacak hale gelmiş kamyonetlerle, eski mi eski 
binek arabalarıyla üçer beşer kişilik gruplarla, 
yine Rum köylerinin, EOKA çetelerinin arasından 
geçerek gece gece….

Niye mi o kadar acele ediyorlar?
Çünkü Lefkoşa’nın onlara ihtiyacı vardır!
Çünkü Lefkoşa’da  çarp ışmalar  devam 

etmektedir…
 Büyük bir mücahit ordusunun Türkiye’den gelen 

subaylarla birlikte Tremeşe ile komşu köyü korumak 
ve EOKA çetelerine karşı savaşmak için mevzilendiği 
oyununu düşünüp planlayan ve uygulayan iki 
gencecik mücahit liderinin, yani Alpay Mustafa 
ve Mehmet Ali Tremeşeli’nin yaşlarını sorarsanız, 
söyleyelim. Ama Lütfen inanınız:

Mehmet Ali Tremeşeli yirmi dokuz yaşındadır, 
Kıbrıs’ın Kür Şad’ı, efsane isim Mustafa Alpay da 
yirmi yedi…

Bu açıklamadan sonra daha fazla yazmaya gerek 
var mı?

Beni  yurtdışından arayarak bu 
muhteşem kahramanlık hatırasını 
paylaşan Muhterem Halil Esmene 

Tremeşeli Beyefendiye, yani o yüz 
mücahidin en genci olan, Türk Kıbrıs 

için ölümüne mücadele eden yiğit 
Türk’e sonsuz teşekkürlerimle.

TÜRK- KIBRIS VE TANRI 
DAĞI-YÜREKLİLER
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 Ağırlıklı olarak islami 
konuları; tarafsızlıkla 
ve  vukufla  iş leyen 
Altınoluk Dergisi’nin, 
ç ı k t ı ğ ı  g ü n d e n  b u 
yana abonesiyim. Bu 
derginin abonelerine 
1999 yılı hediyesi olarak 
s u n d u ğ u  v e  E r ka n 
Yayınlarından Osman 
Nuri  TOPBAŞ’ın;  ‘ ’ 
Abide  Şahsiyet ler i 
ve Müesseseleriyle 

Osmanlı’’ adlı eserinin 155 ve 157 . sahifelerinde 
ve Erkam Takviminin 2016 yılı 19/20 Ekim 
tarihli sahifelerinde yayınlanan bir yazısını 
hiçbir değişiklik yapmadan aynen alıyorum.

 "Yavuz Sulatan Selim Han, yapılan hata ve 
gafilane hareketlere karşı son derece celalli 
bir padişahtı. Ancak bu celali de, cemali gibi 
şeriat dairesi içinde eriyip yok olmuştu. Bir 
seferinde hazinedeki ihmallerinden dolayı, 
vaki olan hırsızlık sebebiyle yaklaşık kırk 
kişinin öldürülmesini emretmişti. Durumu 
öğrenen Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi, karar 
icra edilmeden buna mani olabilmek için 
alelacele ve destursuz olarak Yavuz’un yanına 
vardı, hadisenin aslını bir de Sultandan talep 
etti. Yavuz;

 "- Efendi Hazretleri duyduklarınız doğrudur, 
ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız 
yoktur…’’ şeklinde sert bir cevap verdi.

Bunun üzerine Şeyhülislam Zenbilli Ali 
Efendi de, aynı sertlikle şu şekilde mukabelede 
bulundu.

- Sultanım ben size şer ’i  hükümleri 
bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin 
ahiretinizi korumaktır.

Şeriatin kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü 
karşısında sakinleşen Yavuz Selim Han;

"Umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın 
öldürülmesine cevaz yok mudur? ‘’ diye sordu.

Zenbilli Ali Efendi;
 -Bunların öldürülmesi ile alemin düzelmesi 

arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza 
gerekir….’’ dedi.

Koca orduları dize getiren Padişah, başını 
önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son 
derece memnun olan Zenbilli tam huzurdan 
ayrılıyordu ki, tekrar geri döndü. Kendisine 
merakla bakan Yavuz’a;

"-Sultanım, Birince talebim şeriatın tebliği 
idi. İkinci bir talebim daha var ki, bu da sadece 
bir ricadır.’’ dedi.

Ardından ekledi;
"-Sultanım; Bu mücrimlerin suçları 

kendilerine aittir. Ancak, onlar hapiste iken 
masum ailelerine kim bakacak. Dolayısiyle 
sizden ricam verilecek ceza bitene kadar bu 
mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır.’’

Bu İkinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç 
şüphesiz ki farkında olduğu İlahi mesuliyetin 
icabını ifa ediyordu.

Tek bir kelimesine dokunmadığımız yazıyı 
yukarıya aldım. Yavuz Sultan Selim Han’daki 
hassasiyet; sırdaşı, arkadaşı Hasan CAN’ın 
hastalığının son demlerinde;

 -Padişahım, artık Allah Teala ile beraber 
olmak zamanınız herhalde geldi demesi 
üzerine;

-Hasan ,Hasan, Sen beni bu ana kadar 
kiminle beraber zannederdin? Cenab-ı Hakk’a 
teveccühümde bir kusur mu müşahede 
eyledin? Diyerek;  her an beraber olduğu Allah’ı 

hiç aklından çıkarmamasına, her işinde O’nun  
rızasını gözetmesine bağlıdır.

Türk Ceza Kanunu 20 . maddesinde de 
"Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının 
fiillerinden dolayı sorumlu tutulamaz.’’  
Denilerek cezaların şahsiliği prensibi kabul 
edilmiştir. Bütün medeni ülkelerde de böyledir.

Anayasa’mızın 5 . maddesinde Devletin 
temel amaç ve görevlerinin sosyal adaleti 
sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 
41. Madde de;

"Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle 
ananın ve çocuklarının korunması’’ açısından 
gerekli tedbirleri alır denilmektedir.

Devletler özellikle bizim gibi varlığı iki bin 
yılı aşmış devletler geçmişlerindeki bütün 
iyi müesseseleri korumak, geliştirmek; kötü 
netice vermiş halleri islah etmek veya bu 
mümkün değilse yok etmek durumundadırlar.

Devletler geçmişteki olumlu manevi 
özelliklerine sarılmak zorundadırlar. Kurtuluş 
Savaşımızda olduğu gibi, teknik özellikler 
olarak düşmandan çok geride olabiliriz. Ancak, 
esir düşman askerini  ve kumandanını dahi, 
kendi yarasını toprakla sararken, gömleğini 
yırtarak kanı durdurmaya çalışan Mehmetçiğin 
asaleti ile ülkemiz kurtulabilmiştir. 15 Temmuz 
2016 hain darbe girişiminde de, öncelikle sivil 
halkın feraseti, dirayeti ile darbe başarıya 
ulaşamamıştır. Vatandaşımızın bu şuuru 
devlet büyüklerinde de mutlaka mevcuttur. 
Devleti idare edenleri, gerektiğinde ikaz 
edecek, dini mesuliyetini hatırlatacak Zenbilli 
Ali Efendilere ve bu uyarıları nazara alacak 
Yavuz Sultan Selim Han’lara ihtiyacımız vardır.

Devlet olmak; bunu gerektirir. 31.08.2017  

Av. Nadir ÜLKER 

 OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DEVRİNDE 
SOSYAL ADALET ANLAYIŞI

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek 
seciyeli olmak,
3. Bursa’da bulunan Fakülte ve okulların birisinde öğrenim 
görüyor olmak,
4. Derslerinde başarılı olmak
5. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak 

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK OLANLAR
1. Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci 
dereceden akrabaları,
2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, 
yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret 
etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,

3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,
 
BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

1. Burs için başvuru bu yıl 02 Ekim 2017 - 23 Ekim 2017  
tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin 
edilebilecek olup ; Söz konusu Belge, doldurulduktan sonra, 
istenilen diğer belgelerle birlikte dernek merkezimize teslim 
edilecektir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Burs Başvuru Belgesi,
2. Bir adet vesikalık fotoğraf,
3. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), 
( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı 
dökümleri ),

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5-Yapı Kredi Bankası Hesap ve İban Numarası 

BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve 
durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, 
burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda 
bursiyer belirlenir, kendilerine mesaj veya e-posta marifeti ile 
bildirilir. 

BURSUN ÖDENMESİ
Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye 
başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim - öğretim döneminde, 
ödenmeye başladığı aydan itibaren sekiz ay boyunca  
hesaplarına bankadan ödenir. 

BURSUN KESİLMESİ
1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

2. Burs verileceklerde aranan şartlardan en az birisini 
kaybetmesi,

3. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.

4-Türk Ocağı faaliyetlerine duyarsız kalma ve gençlik kolları ile 
ilişiklerinde kopmalar olması halinde burs kesilir
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