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KARADENİZ GEZİSİ
Türk Ocakları Bursa Şubesi Hanımlar Kolu tarafından organize edilen Karadeniz Gezisi ruhlara gıda olan fiziki güzellikleri sonlandı.

01 Mayıs - 09 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen gezi 
süresince; Amasya Merkez, Vezirköprü Altıntaş Kanyo-
nu, Samsun Merkez, Fatsa Merkez, Ordu Merkez, Trabzon 

merkez, Sümela Manastırı, Hıdırnebi Yaylası, Uzungöl, Batum, Hopa , 
Ayder, Kastamonu merkez ve, Safranbolu gibi tarihi ve coğrafi güzel-
liklerle dolu yerlerin hepsi de ruhlarımıza gıda oldular.

HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ kapsamın-
da Üniversite ve Lise öğrencilerini kültürel anlamda daha 
donanımlı olmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan KOMPO-
ZİSYON- MAKALE yarışması Seçici Kurul tarafından değer-
lendirildikten sonra ödüle layık görülenlere hak ettikleri 
ücretler ve Başarı Sertifikaları takdim edildi.

CENGİZ AYTMATOV’U OKUMANIN GÜNÜMÜZ DÜNYASI 
İÇİN ANLAMI VE BİR ROMANININ TAHLİLİ konularını içeren 
yarışmacıların katıldığı iftar yemeğine; Uludağ Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet YÜCE, Bursa Teknik 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nurettin ACIR, Hars 
Heyeti Başkanı Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU, Yönetim Kurulu 
üyeleri,Prof.Dr.Selçuk KIRLI, Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU,  

MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
2017-2018 Eğitim ve Akademik Takvimi içerisinde Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik 

Makale yarışması ödülleri 30 Mayıs 2018 günü İftar yemeğinde dağıtıldı.

DEVAMI 2’DE

DEVAMI 3’TE
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DOĞA HARİKASI

Yaradan’ın San’atı ; Yeşil ve Su,
Bura;Türkiye’nin kuzey doğusu .

Her zerresinde bir sır var buranın,
Sıfır komşusudur, Beyaz Kaçkar’ın.

Can veriyor yeşile Kaçkar suyu,
Yok ediyor insandaki korkuyu.

Korkusuzlar darbe vurmuş doğaya,
Hiç kimse amin demez bu duaya.

Şekil disiplinsiz bir yer burası,
Firenlensin ,Laz’ın kıvrak zekası.

Teknik ve sanat aklı bir olsunlar,
Bu doğa harikasını korusunlar.

Şimdi bilin bakalım nerdeyiz biz,
Doğa harikası Ayder’deyiz biz.

KARADENİZ GEZİSİ

Neşe ve muhabbetin POLİTATUR Turizm 
ajansının Otobüsü içinde de devam ettiği 
gezide Kaptanlar Hüseyin , Furkan ve Erol 

beylerin sıcak ilişkileri de gezici arkadaşlar 
tarafından takdir gördü.
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07/04/2018 tarihinde saat 19.00’da Bursa 
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Merkezi Dede Efendi 
Salonunda Prof. Dr. Mehmet İpşirli “Osman-
lı İmparatorluğunda Ülema Sınıfı” konusunda 
bir konferans verdi. Saygı değer hocamıza çok 
teşekkür ediyoruz. Bu yazı, Prof Dr. Mehmet 
İpşiroğlu’nun konferansında aldığım notlardan 
oluşmakta- dır.1 Yanlış anlamalar ve hatalarım 
olmuşsa kendisinden peşinen özür diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, başlangıçta Türk 
tarihini üç bölümde ele alarak söze başladı. 
Bu bölümlerden birincisi İslâmiyet’ten önceki 
dönem, ikincisi İslâmiyet’ten sonraki dönem 

ve üçüncüsü Cumhuriyet dönemdir açıklamasını yaptı. Konuşmacı bu 
dönemler arasında kendisinin de bilimsel çalışma alanı olan “İslâmi-
yet’ten Sonraki Dönem” üzerinde duracağını belirtti.  

Prof. Dr. İpşirli, Türklerin 9. ve 10. yüzyıllarda İslâm dinini kabul 
etmeye başladıklarını açıklarken, bu tarihlerden sonra kurulan bütün 
Türk devletleri, İslâmiyet’ten önceki dil ve kültürlerini koruduklarını, 
devam ettirdiklerini bildirdi. Bunun yanında İslâmiyet’in getirdiği yeni 
dinin esaslarını ve kültürünü de benimsediklerini açıkladı. Bu arada 
bazılarının iddia ettikleri gibi “İslâmiyet’ten önceki kültürümüzden, 
hayat tarzımızdan koptuğumuz, uzaklaştığımız” görüşü tamamen 
yanlıştır. Nitekim İslâmiyet’ten önceki hayat tarzı ve kültürü bugün 
bile bütün Türk dünyasında yaşamakta ve devam etmektedir.

Sayın İpşirli, “Biz Türkçemizi Osmanlıya borçluyuz” diyerek birden 
bire dikkatimi “Türkçemiz” üzerine çekti. Ancak nedense Türk dilinin 
ilk yazılı anıtları olan “Göktürk Kitabelerini “ anmadı. Bilindiği gibi 
bu kitabeler Türk adının ilk yer aldığı ve Türk dilinin ilk ve yegane 
yazılı belgeleridir. 

Konuşmacı, Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuk- luları, 
Anadolu Beylikleri, -bilhassa Karamanoğulları- ve Osmanlı  İmpara-
torluğu dönemlerinde saraylarda, günlük hayatta Türkçe konuşuldu-
ğunu, yalnız  resmi yazışmalarda Farsça kullanıldığını açıklamasını 
yaptı. Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bundan böyle çarşıda, pazar-
da Türkçeden başka bir dil konuşulmayacaktır” fermanını hatırlattı.

Dönemin  Padişahı II. Bayezid, “Bir  Osmanlı Tarihi” yazılması isten-
diğinde bulunur. Bunu üzerine büyük bir devlet adamı ve tarihçisi  olan 
İdrisi Bitlisi (öl.1520) Farsça (Heşt Behişt) adında manzum bir tarih 
yazar.2 Padişaha sunulan  bu eseri inceleyen Padişah, ”Güzel bir eser 
yazılmış ancak, Türkçe yazılmış olsaydı daha iyi olurdu” demiş. Bu 
ifade üzerine sadrazam “Padişahım, Osmanlı tarihini Türkçe yazacak 
birisi var” deyince Padişah “Çağırın onu gelsin emrini vermiş. Sadra-
zam, hemen Kemalpaşazade’yi çağırmış. Kemalpaşazade saraya gelir 
ve padişahla görüştükten sonra sekiz ciltlik Osmanlı Tarihini yazmıştır.3

Osmanlıda ülema(aydın) konusuna geçen Prof. Dr. İpşiroğlu, Osman-
lıda ülema(aydın) sınıfı devletin kuruluşunda, teşkilatlanmasın- da 
önemli görevlerde ve kilit noktalarda görev yaptıklarını açıkladı. Bu 
sınıf (aydınlar) devletin ilmiye sınıfını teşkil ediyorlardı. Bu aydınlar 
hiçbir dönemde devlete karşı bir girişimde, bir faaliyette bulunmamış, 
ortaya çıkan baş kaldırmalara, ayaklanmalara öncülük etmemişlerdir.

Osmanlı ordusunun başında bulunan Padişahlar, “ülema” yı (aydınları) 
daima yanında bulundurmuşlardır. Ordunun yönetiminde ve savaşla-
rında aydınlardan görev almışlardır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya göre 
Osmanlı devletinin ilk on padişahı “deha” derce- sinde üstün zekaya ve 
bilgiye sahip padişahlardı. 17. Yüzyıldan sonra tahta çıkan padişahlar 
ya çocuk yaşta ya da akıl hastası, korkak padişahlardı. Ordunun başın-
da bulunacak, orduyu yönetecek yeteneğe sahip değillerdi.

Türk tarihinde Karahanlılar, Selçuklular, Beylikler ve Osmalı İmpara-
torluğu’nun kuruluş ve yükseliş dönemlerinde padişahlar, sadrazam-
lar, yetkili devlet adamları ülema’ya (aydınlara) büyük saygı göste-
rirlerdi. Bu konuda şöyle bir değerlendirmenin yapıldığını söyleyen 
Sayın İpşiroğlu şunlar açıkladı.

“Ülemayı ayağına çağıran padişah ile ülemanın ayağına giden padişa-
hın devlet yönetimin çok büyük farklılıklar bulunmaktadır”  Örnek 
olarak İmam-ı Cüveyni ve Zembilli Ali Efendi’yi verdi.

Sayın Prof. Dr. Mehmet İpşiroğlu’na başarılı ve sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum. 

1) Prof. Dr. Mehmet İpşirli 12944 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelmiş, ilk,  orta ve 
lise öğreniminden sonra 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nün Osmanlı Müeseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’ndan Mezun olmuş. 
1971-1976 tarihleri arasında Edinburg Üniversitesinde çalışmış ve doktora yapmış. Şu anda 
Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.
2) İdrisi Bitlisi 1473(?) tarihinde İran’ın Rey şehrinde doğmuş 1520 tarihinde İstanbul’da 
ölmüştür. Bitlisli şeyh Mevlânâ Hüsameddin Ali-ü Bitlisi’nin oğludur. Pek çok eser 
yazmıştır.
3) Kemalpaşazade, asıl adı Ahmed bin Süleyman bin Kemal Paşa’dır. 1468(9) tarihinde, 
bazı kaynaklara göre Tokat’ta, bazılarına göre Edirne ya da Amasya’da doğmuştur. 16 
Nisan 1534 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. İbn-i Kemal olarak anılır. Büyük bir hukukçu, 
(Şeyhülislâm), tarihçi ve şairdir.

BİR KONFERANSTAN NOTLARMAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Prof.Dr.Alev Sınar 

UĞURLU, Dr.M.Mete ATEŞ, 
Av.Nadir ÜLKER, Anestejist 
Eray YÜCEYURT ve Hamit 
SARAÇ eşleriyle birlikte 
katıldılar.

Okul idarecileri ve 
Öğrenci velilerinin de 
onurlandırdığı iftar yemeği 
sonunda; Prof.Dr. Mustafa 
CEMİLOĞLU  yarışmalara 
katılım sağlayan öğrencile-
re teşekkürlerini ve tavsi-
yelerini sunduktan sonra 
Dr.M.Mete ATEŞ’in takdim-
leri ile ödüller dağıtıldı.

Dereceye giren öğrenci-
lerin listesi:

LİSELER

1- Nimetnur ÖZGÜNSEVEN
     ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ
2- Mustafa Umut ŞEN
     İNEGÖL ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ
3- Semanur GÖNÜL
    BTSO A.O.S. SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

ÜNİVERSİTE

1- Hilâl BIÇAK
     ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2- Uğur Zafer EREM
     ULUDAĞ ÜNV. TÜRK DİLİ VE ED. BÖLÜMÜ
3- Şevval DEMİR
     ULUDAĞ ÜNV. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE BÖLÜMÜ
3- Merve ATAY
     ULUDAĞ ÜNV. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE BÖLÜMÜ
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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

Kitabın alt başlığı; 
“Bir Milletin Uyanı-
şı”dır. Yazar Grigory 
Petrov, 1868 yılında 
Petersburg Yumburg 
kasabasında fakir 
ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelmiştir. 

Okumaya çok meraklı olan bu çocuk ilkoku-
lu bitirmeden önce de şöyle düşünüyordu;

“ İnsanoğlu yeryüzünün en değerli varlığı-
dır. O, yaratan Rabbinin baştacıdır. Dünyada 
var olan her şey insan içindir. Yeryüzünün 
zenginlik ve güzellikleri insan için yaratıl-
mıştır. İlim, felsefe, sanat, ve din hep insanın 
olgunlaşması için vardır. Bunların herbiri 
insanlığa hizmet etmek için oluşmuştur. Eğer 
tüm bunlar yeryüzünde daha mutlu, daha 
aydınlık ve gerçekten cennet hayatı sunma-
ya ve kurmaya hizmet etmeyeceklerse hiçbir 
önem ve değer taşımıyorlar demektir.”

Bu düşüncelerin etkisiyle, ilkokul öğreni-
mini bitirince ilahiyat okumuştur.

Rus halkının insan hakları ve hürriyetle-
ri için vargücüyle çalışmış, her gün 2000 
satır yazarak, vaazlar, konferanslar vererek 
insanları uyandırmıştır. Bu sebeple Çarlığın 
baskısı ve zulmüne uğramıştır. İnsan hakları 
ve hürriyetleri konusunda ısrarcı olduğu için 
komünistlerle de anlaşamamış 1920 yılında 
Kırım’dan İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’dan 
Bulgaristan’a geçmiş, Yugoslavya’da uzun 
yıllar kalmış, Finlandiya’da bir halk kahra-
manı olan Snelman’ın yaptıklarını “Beyaz 
Zambaklar Ülkesinde” adlı kitabı ile dünya-
ya duyurmuştur.

Snelman, bir roman kahramanı değil-
dir. Gerçek bir kişidir. 12 Mayıs 1806’da 
Stockholm’da dünyaya gelmiş 1881 yılında 
vefat etmiştir. Bilim adamı, filozof ve siyasetçi 
idi. En önemlisi de bütün bu unsurları bünye-
sinde barındıran bir gönüllü öğretmendi.

Şu sözü: hayatın düsturudur,

“Ne zaman bizim küçük milletimiz, komşu-
larından daha yüksek uygarlığa sahip olursa, 
ancak o zaman tehlike savuşturmuş olur.”

Finlandiya’yı çağdaş uygarlığa eriştirmek 
için, sadece öğretmenlere değil, subaylara, 
tüccarlara, hekimlere, işçilere, halka hep şöyle 
demiştir; 

“Halkımızı unutmayınız. Sizler hepiniz, 
bu halkın arasında yetiştiniz. Oysa şimdi 
ne yapıyorsunuz? Bilgisiz kardeşlerinizden 

kaçıyor musunuz? Yoksa halkımızın daha 
iyi bir konuma yükselmesi için, çözümler mi 
düşünüyorsunuz? Halkımızı uyandırmak ve 
kültürel düzeyini yükseltmek için ne yapıyor-
sunuz?

Snelman bu konferansları ile toplumun 
bütün kesimlerini, özelliklerde, öğretmenleri, 
ordu mensuplarınını, hekimleri ve müteşeb-
bisleri etkilemiştir.

Öğretmenler, ülke eğitimini modernleştir-
miş, mevcudu az, tertemiz sınıfların bulundu-
ğu okullarda, gerekirse, vatanları için canla-
rını seve seve verecek, ancak can vermek-
ten önce, ülkenin kalkınması için bütün güç 
ve bilgilerini kullanacak nesiller yetiştirmiş; 
ordu mensupları, askerleri, kardeşleri gibi 
görmüş, maddi ve manevi temizliği öğret-
miş, bu gençler terhis olduklarında da köy 
ve kasabalarında yaptıkları işi en iyi yapan 
kişiler oldukları gibi yaşama seviyeleri de 
yükselmiştir. Subayların, askerlere öğütle-
rinden biri şudur;

“Geldiğiniz yerlerde insanlar, köstebekler 
gibi koğuklarda yaşıyordu. Bunlar insanca 
yaşamanın ne olduğunu ne görmüşler, ne 
duymuşlar, ne de kitaplarda okumuşlardı.”

Terhis olan askerler köylerinde öncelikle iki 
odalı da olsa, çatılı, pencereli helâlı, banyolu 
evler yapmışlardır.

Snelman 25 yıldan fazla bir şekilde, sürekli 
çalışmış, özellikle müteşebbislere;

“Niçin herkes İngiliz kumaşlarını, Bohemya 
kristallerini, Çekoslavakya camlarını, Hollan-
da balık konservelerini, İrlanda koyunlarını, 
Danimarka tereyağlarını, Brüksel dantelle-
rini, Rus kürklerini, İsveç mukavvalarını ve 
kibritlerini tercih ediyordu. Çünkü bunlar o 
ülkelerde en iyi şekilde üretilmektedir. Sizler 
de bizim ülkemizde böyle kaliteli ürünler 
meydana getirmek için çalışın.”

Bu çalışmaları sonuç vermiş ve simitçi bir 
çocuk Jarvinen zamanla reçel kralı olmuştur. 
Reçelleri bütün Avrupa ülkelerinde aranır 
olmuş, kendisi de ucuz mal ürettiği halde çok 
zengin olmuştur. Finlandiya’ya ticari temaslar 
için gelen İngiltere Orman İşletmesi Müdürü; 
işçilerin yedikleri reçel ve Jarvinen’in üretti-
ği diğer tatları yediğnde; 

“Bu reçeller işçilere özgü bir gıda değildir. 
Kral sofralarına yaraşan bir tatlıdır. Bunların 
bu kadar ucuza satılmasını aklım almıyor. 
Sıradan bir genç olan Okunen ayakkabıcı 
olmuş, bütün Avrupa’ya ayakkabı satmış, 

İngiliz velihatı Prens Edvard ve diğer soyların 
bütün Avrupa ülkelerinde açılan “Okunen ve 
Oğulları”, firmasının ayakkabılarını giymiş-
lerdir.

Çok özel sebeplerle haydut olmak zorunda 
kalan Karokep ve çocukları ziraat mühendi-
si ve kimyager olarak yaptıkları hizmetler 
sebebiyle, Güney Amerika’nın en zenginle-
rinden olmuşlardır.

Thomas Gulbe, kendi bulduğu depolama 
ve pazarlama sistemleri ile bütün Avrupa’ya, 
hem de o günlerin imkanları ile taze yumur-
talar satarak çok zengin olmuşlardır.

Bütün bunların ve diğer müteşebbislerin 
ortak özellikleri, her yıl Finlandiya’nın en 
seçkin öğrencilerini, Almanya, Fransa, Ameri-
ka gibi ülkelerde okutmaktadır.

Kitap, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığınca 
bastırılmış, sonrasında pek çok defalar değişik 
yayınevlerince yayınlanmıştır.

Milli Talim ve Terbiye heyeti Reisi Mehmet 
Emin Bey, Hayat Mecmuası 74. Sayısında 
uzun tanıtım yazısında özellikle şu tesbiti 
yapmıştır.

“Şu toprak yığınından ibaret köylerin 
ortasından lağımlar akan sokakların kalkma-
sını içtenlikle arzu ediyorsanız, bunlardan 
iğrenen bir toplum oluşturmak zorundası-
nız. İşte ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’, bizlere 
bunları telkin ediyor.”

İsmail Habip Bey’in şu tesbiti ne kadar 
yerindedir ve doğrudur.

“Kitabın asıl değeri bize Finlandiya’yı tanıt-
masından değil, orayı tanıtırken, bizlere de 
bizim ne olduğumuzu ve olacağımızı göster-
mesindedir. Sanki bu iki milyonluk Fin Milleti, 
büyük akrabası olan bizlere bir kolaylık olsun 
diye tuttuğumuz çağdaş uygarlık yolunda 
daha daha kararlı, daha güvenli, gideceğimiz 
yolu daha bilinçli görerek yürümemizi sağla-
mak için o deneyimi gerçekleştirdiler. Onlar 
bizim de başaracağımıza yalnızca bir örnek 
değil, bir kanıttır.” 15 Mayıs 1928’de yapılan 
bu tesbite katılmamak mümkün değildir.

Kitabın en son Hayat Yayın Grubu yayın-
lanmış ve 40.baskıya ulaşmıştır. www.hayay-
yayinlari.com.tr-hayat adresinden isteyenler 
ulaşabilirler.

“BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE”

TEBRİK
Ocağımızın üyesi Prof. Dr. 

Özcan ATAHAN  Medical Park 
Hastanesi Genel Direktör-
lüğüne atanmış olup, Türk 

Ocağı Yönetim Kurulu olarak 
tebrik ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz.


