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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
TÜRK DÜNYASI RÜZGARI ESTİ

SURİYE PROBLEMİNDE 
YENİ GİBİ GÖRÜNEN 

ESKİ CEPHE

Suriye meselesinde ve orta doğunun 
bu bölümünün başına gelenlerde, şu anda 
çok aktif görünmüyor olmasına rağmen 
İsrail’in gerek ABD tarafından kollanma-
sıyla gerek kendisinin doğrudan müdaha-
leleriyle göz ardı edilemeyecek bir unsur 
olduğu açıktır. İsrail’in bu konudaki önemi 
genel olarak İran’ın bölgede yerleşmesiyle 
tehdit altında kalacağı temelinde tartışıl-
maktadır. Oysa İran’ın coğrafi uzaklığı ve 
bölgeye ne kadar sızarsa sızsın İsrail gibi 
bir güvenlik devletini zor duruma düşür-
mesinin güçlüğü dikkate alınırsa, bu iddia 
çok mantıklı görünmemektedir. 

Konunun mantığına yaptığım itiraz 
İsrail’in bu konuda günahsız olduğu 
anlamına gelmez ve aslında Suriye’deki 
problemin altında yatma ihtimali sürek-
li olarak gizlenen Golan Tepeleri sorunu 
üzerinde durulursa, günahının büyüklüğü 
daha açık ortaya çıkar.

Golan tepeleri geçmişte Suriye toprağı 
olan ve zengin su kaynaklarının bulun-
duğu alandır. İsrail’in kuruluşu ile paralel 
olan 1949 ateşkes hattı Golan tepeleri-
nin batısından geçer. Ancak Suriye’nin 
saldırısı ile başlayan ve İsrail’in kazandı-
ğı 1967 savaşı sonucunda, Golan tepele-
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DEVAMI 2’DE

Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve 
sunuculuğunu Dr. Halit Eken'in üstlendiği, "Türk Dünyasından Esintiler" etkinliği 22 Şubat 
2018 tarihinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde katılımcıların beğenisine sunuldu.

E
tkinlik başta Gazi 
Mustafa Kemal 
ATATÜRK olmak 
üze re  va tan 

uğruna canlarını ortaya 
koyan aziz şehitlerimiz 
ve gazilerimiz anısı-
na saygı duruşunda 
bulunulması ve İstik-
lal Marşı'nın söylen-
mesiyle başladı. Özlem 
Şukurova Kazakistan halk 
oyunuyla izleyenlerin 
büyük beğenisini kazan-
dı. Özlem Şukurova'nın 
ardında sahneyi Arş. Gör. 
Yusuf Ziya Karaaslan aldı 
ve bağlama eşliğinde 
Atatürk'ün sevdiği türkü-
lerden biri olan "Evleri-
nin Önü Mersin" türkü-
sünü seslendirdi. Karaas-
lan'ın ardından sahne 
Türk Dünyası ve Kültürü 
Topluluğu Zeybek ekibi-
nin oldu. Hazırladıkları 
Zeybek Oyunu'nu izleyi-
cilere sundu. Etkinlik DEVAMI 3’TE
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ri İsrail tarafından işgal edilmiş, 1981 yılın-
da da bütün uluslararası anlaşmalara aykırı 
olarak ve uluslararası kurumların itirazları 
dikkate alınmadan ilhak edilmiştir. Tepelerin 
doğu sınırı boyunca uzanan alan ise 1974’ten 
beri BM kontrolünde askerden arındırılmış 
bölge olarak kabul edilmiştir.

Bu tepelerdeki su kaynakları İsrail ve 
Ürdün’de bulunan Şeria bölgesinin sulan-
ması açısından çok kritiktir ve bu alana halen 
Filistin’in gibi görünen ancak büyük ölçüde 
İsrail işgali altında olan batı Şeria’da dahildir. 

Su çok önemli olmasına rağmen son zaman-
larda ABD’nin eski bir dış işleri bakanı, eski 
bir CIA üst düzey yöneticisi, İsrail’in eski bir 
bakanı ve Roshild ailesinin önemli bir üyesi-

nin danışmanları arasın-
da yer aldığı bir ABD 
Petrol şirketinin, aldığı 
3 yıllık ruhsat ile yaptığı 
araştırmalarda oldukça 
verimli ve tahminen 110 
yıllık petrol ve doğal gaz 
yatakları bulmasıyla 
önem çok fazla artmıştır. 

Suya ek olarak ortaya 
çıkan yeni değerin şu 
ara ortaya çıkması ne 
kadar kutlu bir tesadüf. 
Zaten Soçi sürecinde 
tanımlanan çatışmasız-
lık bölgelerinden birisi 
olan yakın alanlardaki 
garantörün ABD olması 
da ikinci tesadüf. Son zamanlarda İsrail’in 
muhtelif nedenler ileri sürerek bu bölgelerde 
Suriye’ye saldırması ve ABD ile bu bölgeler-
den Suriye içine doğru 40 km kadar girecek 
bir tampon bölge oluşturmak için görüşme-
ler yapmakta olması da kadayıf üzerindeki 
kaymak.  

Şimdi bütün mesele buradan çıkarılacak 
petrol ve doğal gazın nereden Avrupa’ya 
ulaştırılıp satılacağı. Aşağıdaki harita orta 
doğudaki petrol ve doğal gaz hatlarını göste-
riyor. Mısır’dan başlayıp Halep’in güneyine 
kadar giden kırmızı hat bu bölgeden gelecek 
hattın eklenmesine ne kadar müsait değil 
mi? Hele hattın ucu oradan Mersin limanı-
na uzatılırsa ne kadar iyi olur. Deniz hattı 
tamam ya kara hattı? Bak sen Türkiye’nin 
ortasından Avrupa’ya uzanan TANAP hattı 
ile bir ara bağlantı meseleyi ne kadar kolay 
ve ucuz olarak çözebiliyor.  

Bakın işte en önemli tesadüflerden birisi 
daha: Bizim Suriye coğrafyasında operas-
yon yaptığımız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 

bölgeleri tam da bu hattın geçeceği güzergaha 
oturuyor. Buna bir de Suriye’nin Akdeniz’de 
yeni doğal gaz bulunan alanlardaki ticari 
alanından elde edilecek ve muhtemelen Ruslar 
tarafından işletilecek olan gazı bir boruyla bu 
hatlara ekleyin, kötü mü olur?   

İsrail için, ABD için, Suriye için, Rusya için 
tam bir kazan-kazan durumu değil mi? Bize 
ve İran’a ne düşüyor dersiniz. Hadi biz kira 
alır ve vanaların bir kısmını kontrol etme 
şansına sahip olabiliriz. İran ise avucunu yalar. 

Kefaleti ne peki. Türkiye’nin güvenliğini 
sağlamak amacıyla yaptığımız kanı bizden, 
parası bizden harekatla az kazanca karşılık 
küresel güçlerin kazançlarına büyük katkı-
larda bulunmak.

Sakın yanlış anlaşılmasın biz bu harekatla-
rı yapmak zorundaydık ve birçok neden bir 
araya geldi ve bu sayede tamamen engel-
lenmeden yapmayı başarabiliyoruz. Çok da 
iyi yapıyoruz. Sorum bunları başarmamıza 
izin vermelerinin nedenlerinden birisi de bu 
yazdıklarım mı acaba?

B
ursa Türk Ocağı Gençlik Kolları olarak;  
gençlerin kendilerine güvenen, eleştirel 
düşünebilen, farklı kültürleri tanıyan, 
yenilikçi ve üretken bireyler olabil-

meleri için Bursa' da Üniversite eğitimlerini 
sürdüren öğrenciler ile birlikte Fikir Atölye-
si isimli akademik eğitim programı  “Bahar 
Dönemi” 15 Şubat 2018 tarihinde başladı. 

Fikir Atölyesi 5. Programı: 15 Şubat 2018 
tarihinde “ Türkiye’nin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı gençler arasında fikir tartış-
ması gerçekleştirildi.  

 Fikir Atölyesi 6. Programı: 23 Şubat 2018 
tarihinde Düzce Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesinden Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER 

“ Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları” başlıklı 
söyleşisi gerçekleştirdi.

Fikir Atölyesi 7. Programı: 28 Şubat 2018 
tarihinde Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülte-
sinden Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR “ Ceditçiliğin 
Çatallanması” başlıklı söyleşisi gerçekleştirdi.

FİKİR ATÖLYESİ BAHAR DÖNEMİ BAŞLADI

Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINARYrd. Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER



3KASIM 2012ŞUBAT 2018 3BURSA TÜRKOCAĞI DERNEĞİ

Gülhanız Arıstanova'nın dombra ve Çolpan 
Murzelievna'nın kopuz dinletileri ile devam 
etti. Nazım Gürak koordinatörlüğündeki 
Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, 
Artvin yöresine ait halk oyunları ile izleyen-
leri coşkulandırdı. Artvin yöresi halk oyunla-
rından sonra sahne Türk Dünyası ve Kültürü 
Topluluğu Kafkas Ekibi'nin oldu. Kafkas halk 
oyununun sergilenmesinden sonra program 
Nesibe Beset'in Dilaver Cebeci'ye ait Mavinin 
Türküsü, Suat Körker'in Mehmet Akif'e ait 
Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak, Luiza 
Hamrabeyova'nın Özbekçe bir şiir ve Büşra 
Zeki'nin Hüseyin Nihal Atsız'a ait Türk Kızı 

şiirlerini seslendirmeleriyle devam etti. 

Programın sonunda Yrd. Doç. Dr.  Erdem 
Özdemir'in bağlama, lavta ve dutar eşliğinde 
söylediği Türk Dünyasına ait ezgiler izleyici-
lerden büyük beğeni kazandı.

Türkün milli hasletlerinin milli refleks ve 
milli heyecan olarak sergilendiği ve seslendi-
rildiği organizasyonda heyecanlar zirveleşti.

Etkinliğe, UÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, Prof. Dr. Aslı Hockenberger, 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başka-
nı, Psikiyatri ABD Başkanı Prof. Dr. Selçuk 

Kırlı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başka-
nı ve Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Eğitim Fak.Türkçe 
Böl. Öğretim Üyesi Doç.Dr. Minara Aliyeva 
Çınar, UÜ Konservatuar Müdürü Prof.İsmail 
M. GÖĞÜŞ , İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Ferhat Pirinççi, Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Saraç , Türk Ocağı 
Hanımlar Kurulu yöneticileri, Akademisyen-
ler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Haber:Kübranur Demirer Uludağ Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl.Öğrencisi



Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleş-
tirilen ve çeşitli üniversitelerden konuşmacı-
ların da yer aldığı etkinliğe, akademisyenler 
ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

TARİHİMİZİ UNUTTURMAYA 
ÇALIŞTILAR

Bilgi Şöleni'nin açılış töreninde konuşma 
yapan UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Yüce, Türklerin çok büyük bir coğrafyanın 
kadim bir milleti olduğunu söyledi. Daha 
önce çadırda yaşayan Türk milletine çadırın 
dar geldiğine işaret eden Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Yüce, dünyanın her köşesi-
ne uzanan büyük bir millet haline gelindiği-
nin altını çizdi. Son dönemlerde Türk mille-
tinin büyüklüğünün çok daha iyi hissedildi-
ğini belirten Prof. Dr. Yüce; "Özellikle Türkiye 
üzerine oynanan oyunlara baktığımız zaman, 
ülkemizin hiçbir şart gözetmeksizin arkasında 
duran yine Türk milleti olmuştur. Azeri, Kazak, 
Kırgız, Gagauz kardeşlerimiz bizim arkamız-
da durdu ve kardeşliğin gereğini yerine getir-
diler. Bugün burada yapılan bilgi şölenleri 
tesadüf değildir. Zamanın getirdiği sorunlar 
bizleri farklı şeyleri düşünmeye zorluyor. 
Gerçekten tarih ve kültürümüz bize geçmiş-
te unutturulmaya çalışıldı. Fakat biz şimdi 
tarihimizin unutturulmaması gerektiğini çok 
daha iyi anlıyoruz" dedi.

AFRİN'DEKİ ÇOCUKLAR 
ÖLMESİN DİYE OPERASYON 
YAPILIYOR

Afrin'de gerçekleştirilen terör operasyon-
larına da değinen Rektör Yardımcısı Yüce, 
tüm Türk milletinin Türkiye'ye bu operasyon-
da destek verdiğini ve dua ettiğini kaydetti. 
Buna rağmen dünyanın geri kalanının terör 
konusunda sesiz kaldığına işaret eden Yüce; 
"Sanki biz oraya işgale gitmişiz gibi bir hava 
estiriliyor. Ancak vatanın bekası için, kardeş-
lerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız seve seve 
kendi canını ateşe atıyor. Oradaki çocuklar 
ölmesin diye bilerek ölüme, şahadete gidiyor-
lar. Türk milleti aynı zamanda böylesine ulvi 

bir millettir" şeklinde konuştu.

SEMPOZYUMLAR GENÇLER İÇİN 
BÜYÜK BİR FIRSAT

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise konuşmasında her yıl 
geleneksel olarak Türk dünyasının önde gelen 
büyüklerini anan ve onları herkese hatırla-
tan bilgi şölenleri düzenlediklerini hatırlattı. 
Üniversite yönetimine verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 
"Bugün üniversitemizdeki iki salonda Türk 
tarihiyle ilgili iki sempozyum birden yapılı-
yor. Bu bizim için büyük bir keyiftir. Öğren-
cilerimiz için de büyük bir şanstır. İleride 
fark edecekleri bazı şeyleri bu bilgi şölenle-
ri vesilesiyle daha önceden öğrenme fırsatı 
yakalıyorlar" diye konuştu.

TÜM MESELE 
ÖZELLİKLERİMİZİN BİLİNCİNDE 
OLABİLMEKTİ

Türk milletinin çok büyük bir medeniyet 
olduğunu vurgulayan Selçuk Kırlı; "Dünya 
üzerinde bizim gibi bir millet daha yok. Tüm 
mesele bu milletin evlatları olarak farklı 
coğrafyalardaki farklı özelliklerimizi bilerek 
ve bunları özümseyerek tek bir ağacın dalla-
rı gibi kabul etmemizdir. Bunun bilincinde 
olduğumuz zaman, kültürümüzü zenginleş-
tirdiğimiz zaman dünya üzerinde çok daha 
güçlü bir millet olarak ön plana çıkacağız. 
Bu bizlere doğuştan verilen bir özelliktir ve 
bunun kıymetini bilmek gerekmektedir" dedi.
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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GAGAUZ TÜRKLERİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDE KONUŞULDU

Türk dünyasının az bilinen kollarından 
birisi olan Gagauz Türkleri, Uludağ 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ulus-
lararası bir bilgi şöleniyle ele alındı. 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi ile 
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün or-
taklaşa düzenlediği Uluslararası Gagauz 
Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemi 
Bilgi Şöleni'nde, Gagauz Türkleri tüm 
detayları ile konuşuldu.


