
Ali Eşref Uzundere

Uludağ Üniversitesi ve Türk 
Ocakları Bursa Şubesi’nin ortaklı-
ğında hazırlanan ‘Her Yıl Bir Büyük 
Türk Bilgi Şölenleri’nin dördüncüsü 
olan “Cengiz Aytmatov Bilgi şöleni, 
bu gün düzenlenen törenle başla-
dı. 27-28 Kasım tarihleri arasın-
da devam edecek olan etkinlikte 9 
oturum ve yaklaşık 50 akademisyen 
Aytmatov’u anlatacaklar.  

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinliğe UÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Cengiz 
Aytmatov’un oğlu ve Kırgızistan eski 
Dış İşleri Bakanı Askar Aytmatov, 
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu 
Erkin Spokov, Türk Ocakları Derne-

ği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Filiz 
Yavuz, Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, akade-
misyenler, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Aytmatov,”mankurt” 
kavramıyla bizlere mesaj 
vermektedir

Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleninin 
açılış töreninde konuşan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.  Yusuf 
Ulcay, Cengiz Aytmatov’un sadece 
Kırgızistan’ın değil Türk coğrafya-
sının yetiştirdiği en büyük edebi-
yatçılardan birisi olduğunu söyledi. 
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Türk kültürünü, 
Türk milleti tarih 
sahnesine çıktığı 
günden itibaren 
bir bütün olarak 
ele alıp araştıran 
Prof. Dr. Bahaed-
din Ögel olmuştur. 
Bahaeddin Ögel,21 
Nisan1923 tarihinde Elazığ’da 
dünyaya gelmiş ve 7 Mart 1989 
tarihinde tam verimli bir yaşta(66) 
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Allah bol bol rahmet eylesin.



2 KASIM 2017BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Aytmatov’un Türk tarihini, gelenek-
lerini ve dilini dünyaya tanıtan, 
kardeş Türk ulusları arasında fikir 
ve gönül birliğini sağlayan isimle-
rin başında geldiğini bildiren Rektör 
Yusuf Ulcay; “Kaşgarlı Mahmut ve 
Yusuf Has Hacip gibi Cengiz Aytma-
tov da Kırgız topraklarından yetişip 
Türk dünyasına yol gösteren birer 
kutup yıldızı olduğuna dikkat çekti. 

 Türk milletinin gönül birliğini 
inşa eden dil ve düşünce ustaların-
dan Cengiz Aytmatov, eserlerinde-
ki yüksek şahsiyetli kahramanlarıy-
la bizlere bir ideal bir ufuk çizer-
ken, önemli ikazlarda da bulundu-
ğunu ifade eden Prof. Ulcay “Türk 
tarihinde ve destanlarında önemli ve 
özel bir yeri bulunan kurt figürün-
den yola çıkarak ölümsüz eserler 
bırakan Aytmatov, sosyal psikoloji-
ye kazandırdığı mankurt kavramıyla 
bizlere uyarı niteliğinde çok önemli 
mesajlar vermektedir” diye konuştu.

21. Yüzyıl Türklerin çağı 
olacaktır

“Türk’ün genlerinde esare-
ti ve köleliği kabullenmek yoktur” 
diyen Rektör Ulcay, tarih boyun-
ca ağır sınavlardan geçen Türk-İs-
lam dünyasının, zaman zaman zorlu 
siyasi, sosyal ve ekonomik süreç-
ler nedeniyle tek vücut olamadığı-
na dikkat çekti. 

Güçlü bir ortak kültür ve bağlar 
üzerinde yaşayan Türk-İslam 
medeniyetinin geçmişte olduğu gibi 
yine geleceğe yön verecek potan-
siyele sahip olduğunun altını çizen 
Ulcay; şunları kaydetti:

“Bölgenin kadim devletleri olarak 
dayanışma ve iş birliği içinde hareket 
edersek milletimizi ve bölgemizi 
refaha, huzura ve adalete kavuştu-
racak büyük başarılara imza atabi-
liriz. Küresel ekonomi ve siyaset 
aktörlerinin bölgemizde egemen-
lik adına açık bir rekabete girdiği-
nin farkındayız. Yaşadığımız küresel 
değişimin olumsuz etkileri en çok bu 
coğrafyada hissediliyor. Ancak, bu 
tehlike ve tehdidi fırsatlara çevir-
mek de bizim elimizde. Bu coğraf-
yanın mirasçıları olarak bölgemizin 
kaderinde söz sahibi olabilmek için 
global siyasetin nesnesi değil öznesi 
olmak durumundayız. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katılımlarıyla geçtiğimiz günler-
de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi gibi ortak gelece-
ğimiz için atılan çok önemli adımla-
rın devam etmesi en büyük arzumuz.
Türklerin tarih yazan ve tarih yapan 
bir millet olduğunu hep birlikte 
ortaya koymaya devam etmeliyiz.
Bu süreçleri ortak akılla iyi analiz 
eder ve Türk devletleri olarak doğru 
yaklaşımları sergileyerek Orta Asya 
birliğini sağlayabilirsek 21. yüzyıl 
Türklerin çağı olacaktır” dedi.

Aytmatov’dan Uludağ 
Üniversitesi’ne övgü

Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar 
Aytmatov ise Bursa’ya ve Uludağ 
Üniversitesi’ne ilk kez geldiğini bilgi 
şöleninin kendisi için çok özel bir 
yeri olduğunu, belirterek şunları 
söyledi:

 “Meşhur Uludağ Üniversitesi 
hakkında çok şeyler duydum. Bugün 
de kendi gözlerimle görmüş oluyo-

rum. En önemlisi de tüm hocalarımı-
za ve şöleni organize eden herkese 
çok teşekkür ediyorum. Bana göre 
bu çok özel bir etkinlik. 2018 yılı 
babamızın iki yıldönümü birden 
olacak. İlki 90. yaş dönümü olacak. 
İkincisi ise vefatının 10. yıldönümü 
olacak. Böylece bu şölenin bugün 
yapılması çok zamanında ve yerin-
de olacak. Önümüzdeki Aytmatov 
yılının başlangıcı olacak.” 

“Türkiye,  benim ilk aşkım”

Konuşmasında, Türkiye’nin Cengiz 
Aytmatov’un ikinci evi olduğu-
nu söyleyen oğul Askar Aytmatov; 
“Kendisini hem Türk hem de Kırgız 
biri olarak görüyordu. Türkiye’ye 
sık sık geliyordu. Burada okurlarıy-
la, meslektaşlarıyla ve arkadaşla-
rıyla görüşürdü. Ben babama çok 
minnettarım. Türkçülüğü ve Türki-
ye sevdasını çok küçük yaşta bana 
aşıladı. 1977 yılında ben öğrenciy-
ken beni ilk kez Türkiye’ye getirdi. 
Bu da benim hayatımdaki ilk aşk gibi 
oldu. Siz de biliyorsunuz ki ilk aşk 
asla unutulmaz. Babam sayesinde 
kendi hayatımda bir tercih yaptım. 
Böylece diplomat oldum. Benim için 
önemli olan bu sempozyum fırsatıy-
la Türk okuyucularına ve Türk halkı-
na içten gelen şükranlarımı belirt-
mektir. Zaman maalesef çok acıma-
sız davranıyor. 10 yıl geçti üzerin-
den. Bu süre zarfından bazı değerler 
unutuluyor. Ancak gerçek değerler 
kalıyor. Daha da netleşiyor. Bugün 
burada Cengiz Aytmatov’u bizim-
le birlikte anıyorsunuz. Bunun için 
hepinize çok teşekkür ederim” diye 
konuştu.

Kırgızistan İstanbul Başkonsolo-
su Erkin Spokov da konuşmasında; 
Cengiz Aytmatov’un sadece Kırgızla-
rın değil tüm Türk dünyasının ortak 
dili olduğunu belirtti. Bir edebiyatçı, 
bir yazar ve iyi bir diplomat olduğu-
nu kaydeden Spokov; “Aytmatov’a 
olan sevgi her geçen gün artarak 
devam ediyor. Bugün çok önemli bir 
sempozyumu Bursa’da gerçekleştire-
ceğiz. Başta Aytmatov’un oğlu olmak 
üzere birbirinden değerli çok önemli 
konukları Uludağ Üniversitesi’nde 
ağırlamış olacağız” dedi.

Türk Ocakları Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşe Filiz Yavuz ise 
Bilgi şöleninin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese çok teşek-
kür ederek,  geçmişini bilmeyen-
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lerin geleceklerini kurma imkânları 
olmadığına bildirdi.  

"Türk dünyasının önemli 
isimlerini anlamaya 
çalışıyoruz"

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı da "Bir 
Türk büyüğü olmak Türk dünyası 
için büyük birisi olmak anlamına 
gelirken bir büyük Türk bütün dünya 
için büyük olmak anlamına geldiği-
ni söyledi.

 O yüzden böyle bir isimle yola 
çıktıklarını bildiren Prof. Dr. Kırlı, 
Türk tarihinde özellikle dünya 
Türklüğü ele alındığında çok fazla 
büyük Türk var ama yerden başla-
mak gerekiyordu. Geçmiş yıllarda 
Türk dili ve Türklük bilincinin tüm 
Türk dünyasında yayılmasına büyük 
katkısı olan İsmail Bey Gaspıralı ve 
dünyanın en önemli Osmanlı tarih-
çisi Prof. Dr. Halil İnalcık temalı Bilgi 
Şölenleri düzenledik. Geçtiğimiz yıl 
ise bugün İran coğrafyası içinde olan 
Güney Azerbaycan'ın büyük şairi 
Muhammed Hüseyin Şehriyarı konu 
edindik. Bu yıl dünyaca ünlü Kırgız 

yazar, diplomat ve siyasetçi Cengiz 
Aytmatov'u ele aldık. Aytmatov’un 
bütün insanlığa önemli değerler 
katan büyük bir Türktür.  

 4 yıldır dünya kültürüne katkı-
da bulunan bir Türk’ü tartışmayı, 
konuşmayı ve kitaplaştırarak gelecek 
nesillere aktarmayı hedefledik. 
İsmimiz dünyanın farklı köşelerin-
de başka şekillerde anılsa da aynı 
soyun evlatları olarak en önemli 
görevlerimizden birisi, değerleri-
mizin unutulmasını engellemek ve o 
değerlerin ürettikleri; insanı değer-
leri bütün insanlara mal etmektir” 
diye konuştu.  

Konuşmalardan sonra Karabük 
Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kürsü-
sü Türk Dünyası Ses ve saz sanat-
çıları da Türk dünyasından şarkılar 
Türküler seslendirdiler.

 Açılış töreninde Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay ve Türk Ocağı Bursa 
şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı-
ya Kırgızistan dan dan büyükelçisi 
ve akademisyenler tarafından çeşit-
li hediyeler sunulmasından sonra 
Prof. Dr. İbrahim Şahin Yönetiminde 
Aytmatov bilgi şölenin birinci oturu-

muna geçildi.  

Oturumda;  Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz,  Cengiz Aytmatov’un 
eserlerinde  “Bir Tutunma noktası; Ev 
ve Anne”,  Prof. Dr. Layli Ülkübaye-
va, “Cengiz Aytmatov ve 20. Yüzyıl-
daki Kırgız Yazarlar: Geleneksellik 
ve yenileşme meselesi”, Prof.Dr. 
Ali Duymaz,  “Gelenekten Geleceğe 
Sürdürülebilir Kalkınma ve Cengiz 
Aytmatov’un eserlerinde Kültür 
Ekolojisi,  Prof. Dr. Elman Guliyev, 
“Cengiz Aytmatov’un yaratıcılığı Türk 
Bedii Nesrinin Kamil Numunesi kimi”,  
ve Doç. Dr. Esmira Fuad Şükürova 
da “Cengiz Aytmatov Dünyasında 
Mankurtla yuz yüze düşünceler” 
konulu bildirilerini sundular.

Her yıl Bir Büyük Türk “Cengiz 
Aytmatov” Bilgi Şöleni ayrı ayrı 
salonlarda yapılan 8 ayrı oturumla 
devam ederek son buldu.



Huriye Gül Kolaylı  
(Yeni Dönem Gazetesi)

Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 
öncülüğünde, Uludağ Üniversite-
si’nin katkılarıyla Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen geleneksel 
Bilgi Şöleni / Sempozyum’un bu yılki 
konusu dünyaca ünlü Kırgız Yazar 
Cengiz Aytmatov’du… Dün başla-
yan ve iki ayrı salonda eş zamanlı 
oturumlarla devam eden sempoz-
yum bugün sona erecek...

2014 yılında büyük fikir insanı 
İsmail Gaspıralı, 2015’te duayen 
tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, 2016 
yılında büyük şair Şehriyar konulu 
sempozyumlar düzenlenmişti…

Dün sempozyumun açılışına Rektör 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Cengiz Aytma-
tov’un oğlu ve Kırgızistan eski Dışiş-
leri Bakanı Askar Aytmatov ile İstan-
bul Başkonsolosu Erkin Spokov, Türk 
Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı ile dernek merkez 
yönetiminden Ayşe Filiz Yavuz da 
katıldı…

Sempozyumu Uludağ Üniversite-
si’nin yanı sıra çeşitli üniversiteler-
den gelen öğrencilerle liselilerin yanı 
sıra çok sayıda akademisyen ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi izledi.

Oturumlarda salonlar doluydu.

Etkinlikte 9 oturumda 50 civarında 
bilim insanı çeşitli yönleriyle Aytma-
tov’u anlattı…

Başkan Prof. Dr. Kırlı şöyle konuş-
tu.

“İsmimiz dünyanın farklı köşelerin-
de başka şekillerde anılsa da aynı 
soyun evlatları olarak en önemli 
görevlerimizden birisi, değerleri-
mizin unutulmasını engellemek ve o 
değerlerin ürettikleri insanı değer-
leri bütün insanlara mal etmektir…”

‘TÜRKİYE İKİNCİ EVİYDİ’

Bursa’ya ve Uludağ Üniversitesi’ne 
ilk kez gelen Askar Aytmatov ise 
etkinliği düzenleyen herkese teşek-
kür etti ve babasının kendisini hem 
Türk hem de Kırgız olarak tanımla-
dığını, Türkiye’yi ikinci evi olarak 
gördüğünü anımsattı…

Kırgızistan İstanbul Başkonsolo-
su Erkin Spokov da Cengiz Aytma-
tov’un sadece Kırgızların değil tüm 
Türk dünyasının ortak dili olduğuna 
dikkat çekti… 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay şunla-
rı söyledi:

“Türk tarihinde ve destanlarında 
önemli ve özel bir yeri bulunan kurt 
figüründen yola çıkarak ölümsüz 
eserler bırakan Aytmatov, sosyal 
psikolojiye kazandırdığı mankurt 
kavramıyla bizlere uyarı niteliğinde 
çok önemli mesajlar vermektedir…”

Ardından da Türk Dünyasından Esinti-
ler adlı müzik dinletisinde Doç. Dr. Cıldız 
İsmailova ve arkadaşları sahne aldı…

HAYATI ESERLERİNE DAHİLDİR

Öğleden sonraki eş zamanlı 
oturumlardan birini izledim…
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BURSA’DA CENGİZ AYTMATOV ANILDI
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Prof. Dr. Ramazan Korkusuz’un 
yönettiği oturumda Gülzade 
Cumakanova “Cengiz Aymatov’un 
Küçük İnsanları’nı anlatırken, yazarın 
Stalin döneminde çektiği sıkıntıla-
ra da değindi. Aytmatov’un tarihin 
nasıl değerlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çektiğini anlattı ve “Her gelen-
le tarihe farklı bakış açısı getirilmesi 
yanlıştır. Örneğin Stalin zamanında 
Kırgız tarihi resmi boyutta redde-
diliyordu, araştırma yapılamıyordu. 

Aytmatov, sansürün en güçlü olduğu 
zamanlarda bile Orhun ve Kültigin 
yazıtlarını bir mitolojinin içerisine 
koyarak ihtiyatlı bir şekilde ortaya 
çıkarmıştı…”

Prof. Dr. Salim Conoğlu ise “Hayat-
tan Yansıyan Edebiyat Cengiz Aytma-
tov’un Romanlarında Eser Biyografi 
İlişkisi”ni gündeme getirdi. 

“Cengiz Aytmatov’un hayatı da 
eserlerine dahildir” diyen Conoğlu, 
Aytmatov’un babasızlığının roman-
larında babasız kahramanlar olarak 

yansıdığını, onu tek başına büyüten 
annesinin de romanlarındaki kadın 
kahramanlara taşındığın anlattı… 
Ve yine romanlarda kent yaşamı-
nın olmadığını, bozkır ve köy hayatı-
nın yer aldığını, veteriner ve ziraat 
eğitiminin hayvanlar ve doğa betim-
lemelerine yansıdığını söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Şahin ise “Beyaz 
Gemi; Simgenin Ölümü” başlıklı 
sunumda edebiyat ve alegori ilişkisi-
ne değindi ve Aytmatov’un romanla-
rında Beyaz Gemi’nin masalın simge-
si olduğunu söyledi.

Türk kültürünü, Türk milleti tarih sahnesine çıktığı 
günden itibaren bir bütün olarak ele alıp araştıran 
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel olmuştur. Bahaed-
din Ögel,21 Nisan1923 tarihinde Elazığ’da 
dünyaya gelmiş ve 7 Mart 1989 tarihinde 
tam verimli bir yaşta(66) Hakk’ın rahme-
tine kavuşmuştur. Allah bol bol rahmet 
eylesin.

İlk ve Orta öğrenimini Elazığ ve 
Malatya’da tamamlamış, 1940-1941 
tarihinde Ankara Üniversitesi Dil-Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümü’ne 
girmiş, 1944-1945 tarihinde mezun olmuş-
tur. Orta Asya Türk tarihi üzerinde yoğunlaş-
mış, Arkeoloji, Sinoloji ve Rusçayı yardımcı ders olarak 
okumuştur.

1945 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum Lisesi Tarih- 
Coğrafya öğretmenliğine tayin edilmiş ve 1947 tarihi-
ne kadar bu görevi yürütmüştür. 30.10.1947 tarihinde 
doktora yapmak amacıyla bu görevinden istifa ederek 
Ankara’ya gelmiştir. 

Dünyaca ünlü tarih profesörü Dr. Wolfram Eberhad’ın 
gözetiminde “Uygur Devletinin Kuruluşu” konusun-

da doktora çalışması yapmış ve 
1948 tarihinde “Doktor” 

unvanını almıştır. Genel 
Türk Tarihi kürsüsü-

ne asistan olarak 
atanmıştır. Bu arada dört aylığına İran’a 
gönderilmiş, aynı yıl Alman Hüküme-
ti’nin verdiği bir burstan faydalana-
rak Almanya’ya gönderilmiştir. “Liao 
Devrinden Önceki Kitanlar” adında bir 
çalışma yaparak 1957 yılında “Doçent” 

olmuştur. Alexandır Von Humbold 
Vakfı’nın verdiği bir burs ile tekrar Alman-

ya’ya gitmiş, 1961 yılında Taiwan Hüküme-
ti’nin daveti üzerine misafir öğretim üyesi olarak 

gönderilmiş ve 1962-1964 yıllarında orada çalışmıştır.

1964 yılında yaptığı “Sino-Turcica” isimli çalışma-
sıyla “Profesör” unvanını almıştır. Almanca, İngilizce, 
Çince, Rusça, Moğolca ve Farsça dillerini öğrenmiş ve 
bu dillerdeki kaynaklardan yararlanmıştır.. Akademik 
görevini Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi’ nde sürdürmüştür.

Türk kültür tarihini bir bütün olarak ele almış, yerli 
ve yabancı kaynaklardan yararlanarak 20 ciltlik bir 

TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN
GURURU BAHAEDDİN ÖGEL
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kültür tarihi meyda-
na getirmiştir. Başta 
Türk Kültür Tarihine 
Giriş olmak üzere Türk 
Mitolojisi en önemli 
eserleri arasındadır. 
Burada Sayın Ögel’in 
eserlerini tanıtmak hem 
benim alanımın dışında  
hem de uzmanlık isteyen 
bir konusudur. Yalnız 
eserlerinden alıntılar 
yaparak fikir ve görüş-
lerini vermenin faydalı 
olacağını düşünüyoruz.

Türk Kültürünün Gelişme 
Çağları eserinde (2. Bs.,2.
cilt, 1971.s.18) Türk mille-
tinin çekirdeğinin “Aile” 
olduğuna işaret ederek 
şunları yazıyor.

“Türk tarihini kökü ve 
dinamik çekirdeği, Türk aile 
düzeni idi. Devlet teşkilâtı-
nın küçük örneği de bu bitip 
tükenmeyen enerji kayna-
ğı idi.”

Bu eserinde milleti şöyle 
tanımlıyor Bahaeddin Ögel,” 
Millet, belirli bir bölgede yaşayan, müşterek dil, kültür 
ve tarih bağları ile birlikte uzun yaşantılara sahip olan 
bir insan topluluğudur.” (s.37-38)

Aile milleti, millet devleti oluşturur. Ögel’e göre, “Türk 
tarihinde kurulan Türk devletleri, Türk halkının isteği ile 
kurulmuş ve halkın yararına idi. Türk tarihinde müşte-
rek faydacılık ve kazançları paylaşma hırsı önde gelen 
şeydi. Fakat bu faydacılık da bir ideal ve disiplin altın-
da olurdu.”(s.37)

Türkler için “ordu-millet “ ifadesi çok kullanılır. “Eski 
Türklerde, ”Halk” ile “Ordu” düzeni, aynı idi: Eski Türk 
devlet teşkilâtında, özellikle sulh zamanlarında, sivil 
ve ordu düzeni diye bir ayrım yoktu. “Ordu, bir halk ve 
halk da, bir ordu düzeninde yaşardı”.(age.s.108-109)

Türk tarihinde “ordu” kavramı “başlangıçtan beri 
idare, otorite ve disiplini temsil eden kişi ile çevresi-
nin, bulunduğu ve oturduğu yer manasında söylenmiş-
tir. “Ordu” sözü, kesin bir yazılışla, Hun topluluk- ların-
da da; Osmanlılarda da, bizde de, aynı manada söylen-
miştir ve söylenecektir.” (…) “Türk milleti ve tarihinin 
devamlılığı” da, ancak bunun gibi, değişmeyen düşünce 
ve ana prensiplerin incelenmesiyle, aydınlığa kavuştu-
rulabilir. Bu ana düşünce ve prensipler, ne İslamiyet’te, 
ne Çin’de, ne Bizans ve ne de Avrupa’da görülmezler.”(-
Türk Kültür Tarihine Giriş, 1991, 7. Cilt,s.VIII).

Milletlerin tarihlerine ışık tutan destanlar, masallar 
tarih araştır- malarında önemli bir yere sahiptir. Destan, 
masal ve efsanelere bilimsel incelemelerde “Mitoloji” adı 
verilmektedir ve her milletin “mitolojisi” vardır. Rahmet-

li Prof. Dr. B. Ögel, Türk Mitoloji-
sini iki büyük cilt halinde incele-
miştir. Şimdi onun Türk mitolojisi 
hakkındaki görüşlerinden kısaca 
alıntı yapmak istiyorum:

“Mitoloji sözü, belirli bir kavme 
ait efsaneleri inceleyen, bir ilim 
dalı anlamına gelir.”

“Türk milletinin başarıları-
nı, yalnızca kılıcının kuvveti-
ne bağlamak doğru değildir. 
Her Türk ailesinde, gerçeğe 
dayanan geniş bir tabiat bilgi-
si vardı.(…) Hisleri, düşünce-
si tabiata dayanıyordu ve 
bundan dolayı da gerçekçi 
idi. Yine gerçek yönleri ile 
tanıdığı tabiat olaylarına bir 
kişilik verip, onlarla beraber 
yaşamağı ihmal etmiyordu. 
Hayaller ve hisler madde 
ile birleşiyor ve böylece de 
bir mitoloji doğuyordu. Eski 
Türklerde, tabiat düzenine 
göre kurulmuş ve zaman 
birimlerine göre işleyen bir 
mitoloji vardı. Bunun için 
de Türklerde mitoloji, daha 

çok bir ideal ve ülkü düzeni idi.”(...)

“Türk mitolojisi,” Türk milliyet şuuru” nun bir aynası 
gibidir. Aynı zamanda, “mitoloji, bir milletin fikir ve 
düşünce tarihidir.” “Bir milletin meydana gelmesi için, 
binlerce yıl ister. Felaketlerin acılarını, hep beraber 
duymuş olanlar birleşebilirler.” “Birlik” ise, zaferlerin 
sarhoşluğu ile coşan gönüllerde olur. Mitoloji de, bu 
zafer ve acıların, bir “Hatıra defteri” gibidir. Kişiler yok 
olur. Var olan millettir. İşte gönüllere iyice sinmiş ve 
toplumları güden bu inanca “Milliyet şuuru” denir.” (…)

“Türk mitolojisi, Türk ailesi, Türk cemiyet düzeni ile 
Türk ahlâk ve âdetlerinin birer aynası gibidir. Türk 
mitolojisi, diğer dünya mitolojilerinde olduğu gibi, ölü 
fikir ve düşüncelerden meydana gelmemiştir. Türk 
mitolojisi, bir hayat yoludur. Cemiyeti düzenleyen ve 
güden, canlı düşüncelerin bir toplamıdır.”(Türk Mitolo-
jisi,1000 Temel Eser. 1. Cilt.1971, Giriş.s.III-VII.)

Buraya birkaç Eski Türk Atasözünü de ilave etmek 
istiyorum.

-“ Zulüm, yanan bir ateş gibidir, ona yaklaşanı 
yakar.”

-“ (Hakanlar) beyler kızdıkları zaman, ateş ve zehir 
gibi olurlar.”

-“ Kötü söz, âlev âlev yanan, bir ateş gibidir.”

-“ Ateş dumansız olmaz, yiğit eksiksiz ve günah-
sız olmaz.”

-“ Ateş demek ile ağız yanmaz.”

-“ Ateş, alev ile söndürülmez.”
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ÇİNLİ DÜŞÜNÜR 
KONFÜÇYÜS’DEN 

ÖZDEYİŞLER
Konfüçyüs M.Ö. 552 ile 479 tarihleri arasında yaşamış 

dünyanın en ünlü düşünürlerinden biridir. Hayatı ve  
eğitim durumu hakkında etraflı bir bilgi bulunmamakta-
dır. Hayatının büyük bölümünü etrafına topladığı öğren-
cilere ders vermekle geçirmiştir. Hayatının olgunluk 
döneminde Lu eyalet hükümetinde önemli  görevlerde 
bulunmuştur. Ancak ortaya koyduğu yönetim ve ahlâk 
ilkelerini uygulamak imkânı bulamadığı için görevinden 
ayrılmış ve ülke genelinde fikirlerini uygulayacağı bir 
ortam bulmak için geziye çıkmış, fakat eli boş olarak 
Lu eyaletine dönmüş. Ölünceye kadar düşüncelerini 
ve öğretilerini anlatmaya devam etmiştir. Öğretisi ve 
düşünceleri bugüne kadar önemini korumuş, bir çok 
konularda rehberlik etmiştir. Öldükten sonra öğrenci-
leri onun fikirlerini yaymaya çalışmış ve “Konfüçyüs-
çülük” adı altında bir “ahlâk felsefesi” oluşturmuşlar.

 Özellikle insan kişiliğinin oluşmasında, gelişmesinde 
önemli söylemleri bulunmaktadır. Sosyal ve toplum-
sal hayat ortamında tam bir uyum sağlaması bakımın-
dan düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Savunduğu 
görüşler erdemlilik, dostluk, hak bilirlilik, bilgi ve ahlâk 
konuları üzerinde yoğunlaş- mıştır.

Konfüçyüs’ün önce oğluna verdiği bir ders üzerinden 
konuya girmek istiyorum.

Konfüçyüs oğluna özel ders vermek için bir öğretmen  
tutar. Öğretmen bir gün Konfüçyüs’e,

“-Senin oğlun çok tembel, ne felsefe, ne edebiyat 
çalışıyor. Ne de anlatılanlardan bir şey anlıyor. 
Bunun üzerine, Konfüçyüs, oğlunu etrafı duvar-
larla çevrili evinin bahçesine çıkarıyor ve diyor ki;

“-Oğlum ne görüyorsun?. Çocuk saf saf “Duvarları 
görüyorum ” cevabını veriyor. 

Konfüçyüs, “Eğer felsefe ve edebiyat öğrenseydin, 
duvarın ötesini, arkasını da görürdün” diyerek felse-
fenin ve edebiyatın önemi- ni vurguluyor.

SEÇME SÖZLER

Konfüçyüs’ün ilk dileği şudur: “Tanrım, bana kitap 
dolu bir ev ve çiçek dolu bir bahçe ver!”

Adamın biri karanlıkta yürürken ha bire karanlığa 
küfrediyormuş. Bunu duyan Konfüçyüs,

Karanlığa küfredeceğine eline bir meşale, bir mum 
alsaydın, uyarısında bulunuyor.

Günlük hayatımızda hepimiz hemen her gün aynı 
hataları yapmıyor muyuz?(B.D.)

“Tedbirli insanlar, kolay kolay yanlış yapmaz.”

“Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı 
olmak da korkudan kurtarır.”

“Bildiğini bilenin arkasından gidiniz!”

“Bilmediğini bilene öğretiniz!”

“Bildiğini bilmeyeni uyandırınız!”

“Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız!”

“Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek: İşte gerçek 
bilim budur.”

“Doğrunun ne olduğunu bildiği halde yapmamak en 
büyük korkaklıktır.”

“Eğer kelimeler doğru değilse, kavramalar da doğru 
değildir.”

“Eğer kavramlar doğru değilse, mantık da karma-
karışık olur. Mantık karmakarışık olduğu zaman 
bütün halk huzursuz olur. Halk huzursuz olursa 
bütün milletin düzeni bozulur.”

“Kelimelerin anlamını ve kuvvetini bilmeyen insan-
larla önemli bir konuyu konuşmak mümkün değildir.”

“Kelimelerin anlamını iyice bilmeden, insanları 
tanımaya imkân yoktur.”

“Dil insanın fikirlerini başkasına iletmek ve anlat-
mak için tam bir vasıta olmalıdır, daha fazla değil.”

“Düşünmeden öğrenmek, yitirilmiş boş bir emektir.”

“Bir insanın ilk prensipleri sadakat, vefa ve samimi-
yet olmalıdır.”

“İnsan ne kadar dönerse dönsün, arkasını göremez.”

“Olgun, efendi adam, kendisinden çok şey başkala-
rından az şey bekler.”

“Gerçekten iyi olan bir insan hiçbir zaman mutsuz 
olmaz. Gerçekten bilge olan bir insan hiçbir zaman 
şaşırmaz. Gerçekten cesur olan bir insan hiçbir 
zaman korkmaz.”

“Uzağı düşünmeyen bir insan, acıyı yanı başında 
bulur.”

“Bilge insan, öteki insanlara saygı gösterir; o zaman 
dünyanın dört bir yanında oturanlar, onun karde-
şi olur.”

“Sana eşit olmayan kişilerden dostun olmasın.”

“Sana yapılmasını istemediklerini sen de başkala-
rına yapma.”

“Alçak gönüllü olmayan insanlar, konuşmalarında 
iyi kelimeler bulmakta güçlük çekerler.”
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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Mesul Müdür
Hamit SARAÇ 

hamitsarac@gmail.com
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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

Azizim Hamit Saraç Bey,

Değerli iletinize kalbi teşekkürlerimi sunarım. Bildiği-
niz gibi A. Veysel' in dile getirdiği: " İki kapılı bir handa, 
gidiyorum gündüz-gece." Bu vesile ile Türk Ocağı mensubu 
tüm dostlarıma en derin  selam ve sevgilerimi iletirim. Ocak 
dostlarımın, üniversite mensubu akademisyen arkadaşla-
rımın tümüne selamlar..

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türkdoğan Hocamızdan Selam

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ’NİN 
HER YIL DÜZENLEDİĞİ ORTAÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2018 YILI 
KOMPOZİSYON YARIŞMASI KONUSU

YARIŞMANIN AMACI 
Türk Ocakları Derneği, bir grup vatansever aydın tarafından 1912 yılında kurulmuş, 
bir yıl sonra da (1913) Türk Ocakları Bursa Şubesi açılmıştır. Cumhuriyet’imizin 
kuruluş yıllarında Atatürk’ün de çok yakın desteğini gören Türk Ocakları zaman 
içerisinde gençlerimizin “kültür ve sanat ocağı”  haline gelmiştir. Bu sorumlulukla 
da Türk kültürüne, Türk sanatına ve Türk milletinin değerler sistemine sahip 
çıkmayı görev bilmiştir. Bu kültürü, bu sanatı ve bize has değerler sitemini elbette 
gençlerimiz geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle, öz kültürünü, ülkesini ve milletini 
seven, Türk Devletinin geleceği için umutları ve hayalleri olan gençlerimizin önünü 
açmak ve onları desteklemek Türk Ocaklarının öncelikli görevidir. İşte bu görev 
kapsamında olmak üzere Türk Ocakları Bursa Şubesi her yıl farklı konularda 
kompozisyon yarışmaları düzenlemektedir. 
 
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olacaktır.
2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.
3- Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı,       
telefon numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim edilecektir.
4- Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış olacaktır. (En çok 15 sahife)

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 17.00 ‘ye kadar eser sahibi öğrenciler 
tarafından bizzat teslim edilebileceği gibi ; Okul Müdürlükleri öğrencilerden 
eserleri teslim alarak topluca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK OCAĞI’nın 
Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site Apartmanı No:8/1 Yıldırım /  Bursa  adresine 
posta ile de gönderebileceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci olan esere : 1250.TL. 
İkinci olan esere :  1000.TL. 
Üçüncü olan esere : 750.TL. 
4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof.Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 
Prof.Dr. Alev Sınar UĞURLU
Prof.Dr. Hatice ŞAHİN - Prof. Dr. Kazım Yoldaş 
Doç.Dr. Kelime ERDAL - Doç.Dr. Hülya Taş 

“CENGİZ AYTMATOV’UN 
BİR ESERİNİN TAHLİLİ”

Zorlu Geçit - Yüzyüze - Cemile - İlk 
Öğretmenim - Dağlar ve Steplerden 
Masallar - Elveda, Gülsarı! - Beyaz 
Gemi - Selvi Boylum Al Yazmalım - 
Fuji-Yama - Gün Olur Asra - Bedel 
- Dişi Kurdun Rüyaları - Toprak 
Ana - Cengiz Han’a Küsen Bulut 
- Çocukluğum - Kırmızı Elma 
- Dağlar Devrildiğinde - Ebedi 
Nişanlı - İlk Turnalar - Bozkırdaki 
Bilge - Cengiz Han’a Küsen 
Bulut - Deniz Kıyısında Koşan 
Ala Köpek - Deve Gözü - Edebî 
Gelin - Kassandra Damgası - Kızıl 
Elma - Sultanmurat - Zorlu Geçit - 
Yüzyüze - Cemile - İlk Öğretmenim 
- Dağlar ve Steplerden Masallar 

CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEN BAZILARI

» Toprak Ana
» Elveda, Gülsarı! 
» Beyaz Gemi
» Cemile
» Selvi Boylum Al    
   Yazmalım
» Kırmızı Elma
» İlk Öğretmen
» Gün Olur Asra Bedel
» Dişi Kurdun Rüyaları
» Edebî Gelin
» İlk Turnalar
YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na 
SonTeslim

07 Nisan 2018 Cumartesi
Ödül Töreni*

04 Mayıs 2018 Cuma
*Ödül Töreni yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ’NİN 
HER YIL DÜZENLEDİĞİ ÜNİVERSİTE

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2018 YILI 
KOMPOZİSYON YARIŞMASI KONUSU

YARIŞMANIN AMACI 
Türk Ocakları Derneği, bir grup vatansever aydın tarafından 1912 yılında kurulmuş, 
bir yıl sonra da (1913) Türk Ocakları Bursa Şubesi açılmıştır. Cumhuriyet’imizin 
kuruluş yıllarında Atatürk’ün de çok yakın desteğini gören Türk Ocakları zaman 
içerisinde gençlerimizin “kültür ve sanat ocağı”  haline gelmiştir. Bu sorumlulukla 
da Türk kültürüne, Türk sanatına ve Türk milletinin değerler sistemine sahip 
çıkmayı görev bilmiştir. Bu kültürü, bu sanatı ve bize has değerler sitemini elbette 
gençlerimiz geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle, öz kültürünü, ülkesini ve milletini 
seven, Türk Devletinin geleceği için umutları ve hayalleri olan gençlerimizin önünü 
açmak ve onları desteklemek Türk Ocaklarının öncelikli görevidir. İşte bu görev 
kapsamında olmak üzere Türk Ocakları Bursa Şubesi her yıl farklı konularda 
kompozisyon yarışmaları düzenlemektedir. 
 
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olacaktır.
2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.
3- Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı,       
telefon numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim edilecektir.
4- Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış olacaktır. (En çok 15 sahife)

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 17.00 ye kadar eser sahibi öğrenciler 
tarafından bizzat teslim edilecek veya Posta aracılığı ile BURSA TÜRK OCAĞI’nın 
Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site Apartmanı No:8/1 Yıldırım /  Bursa  adresine 
posta ile de gönderebileceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci olan esere : 1250.TL. 
İkinci olan esere :  1000.TL. 
Üçüncü olan esere : 750.TL. 
4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof.Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 
Prof.Dr. Alev Sınar UĞURLU
Prof.Dr. Hatice ŞAHİN - Prof. Dr. Kazım Yoldaş 
Doç.Dr. Kelime ERDAL - Doç.Dr. Hülya Taş 

“ CENGİZ AYTMATOV’U 
OKUMANIN GÜNÜMÜZ 

DÜNYASI İÇİN ANLAMI”
Zorlu Geçit - Yüzyüze - Cemile - İlk 
Öğretmenim - Dağlar ve Steplerden 
Masallar - Elveda, Gülsarı! - Beyaz 
Gemi - Selvi Boylum Al Yazmalım - 
Fuji-Yama - Gün Olur Asra - Bedel 
- Dişi Kurdun Rüyaları - Toprak 
Ana - Cengiz Han’a Küsen Bulut 
- Çocukluğum - Kırmızı Elma 
- Dağlar Devrildiğinde - Ebedi 
Nişanlı - İlk Turnalar - Bozkırdaki 
Bilge - Cengiz Han’a Küsen 
Bulut - Deniz Kıyısında Koşan 
Ala Köpek - Deve Gözü - Edebî 
Gelin - Kassandra Damgası - Kızıl 
Elma - Sultanmurat - Zorlu Geçit - 
Yüzyüze - Cemile - İlk Öğretmenim 
- Dağlar ve Steplerden Masallar 
YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na 
SonTeslim

07 Nisan 2018 Cumartesi
Ödül Töreni*

04 Mayıs 2018 Cuma
*Ödül Töreni yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.

CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEN BAZILARI

» Toprak Ana
» Elveda, Gülsarı! 
» Beyaz Gemi
» Cemile
» Selvi Boylum Al    
   Yazmalım
» Kırmızı Elma
» İlk Öğretmen
» Gün Olur Asra Bedel
» Dişi Kurdun Rüyaları
» Edebî Gelin
» İlk Turnalar

CENGİZ AYTMATOV
ORTAÖĞRETİM ve ÜNİVERSİTE 
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KOMPOZİSYON 

YARIŞMASI


