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3 Mayıs Türkçüler Günümüzü Kutladık...
3 Mayıs 1944 Dünya "Türkçüler Günü"

nü Türk Ocağı Bursa Şubesi olarak düzenledi
ğimiz çeşitli etkinliklerle kutladık. Tiirkçülük
günü etkinliklerımiz,3 Mayıs saat l8.00'de
AtatıirkAnıtına çelenk koyup, Tarihi Bursa
Mehter Takrmı eşliğinde saygr duruşu ve
Istiklal Marşı'nrn okunmasıyia başladı. Tarihi
Mehter'in Atattirk Anıtı önünde verdiği konser-
le saat 19.00'a kadar coşan katılımcılara, Dede
Fı-endi salonu öni,inde pilav ayran ziyaleti ve-

( .. Dede Efendi Salonunda düzenlenen et-
İ/nlik ise. Tiirk Ocağı Bursa Şube Başkanı
Prof. Dr. Selçuk Krrlılnın yaptığı açış konuş-
masıyla başladı. Prof. Krrlı, kendisini takdim
eden Türk ocakh üniversiteli kız öğrencinin
"sehven" başkan vekili olarak takdim edip,
sorıra hatasrnr özür dileyerek düzelhnesine
karşılık, "Bu dava o kadar büyiik dava ki, ben
bu davanın değil başkanı, neferi olmaya razı-
yım. Oziir dilenecek bir şey yok" diye başladı-
ğı Konuşmasında "Her şeye ve bütün şartlara
rağmen, korkmadan, utanmadan, guurla'Ben
Türk milliyetçisiyim' diyebilen katılımcrlan "
hoş geldiniz, bayramtıız kutlu olsun" diye se-
lamladı. " Türk milliyetçilerine, Türk milliyet-
çiliğini anlatmak benim ne haddime, ne de
böyle bir niyetim var" diyen Prof. Dr. Kırh,
salondaki herkesin en az kendisi kadar milli-
yetçi, en az kendisi kadar bu davaya emek
verdiğini söyledi. Salonda davaya emek veren
birçok insanın olduğunu, inşallah o insanlarla
birIikte kol kola srt sula olacağrmrz sünleri
göreceklerini ilade eden Kırlı,;İşte o"rr-un
Karadeniz çrrpınarak Türklün bayrağrna
ı .acak" dedi.
VKur'anı Kerim'den " Şüphesiz ki bir millet
kendini değiştirmedikçe, Allah onu değiştir-
mez" mealinde alıntı yapan ve milletlerin ha-
yatlannrn durağan olmayıp değiştiğini, deği-
şikliklere ayak uyduran milletlerin varlrklannr
si,irdürdiiklerini, uyduramayanların yok olup
gittiğini kaydeden Kırlı, Türk milletinin 10 bin
yıldan beri var olduğunu ve var olmayr da siir-
diireceğini söyledi.
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"Kuıt başlı bayrağın altında toplanmış
Ttirk milletinin, kendini değiştimek için attığı
adımlardan birinin Türk Ocağı olduğunu, Tiirk
evlatlarınrn yayınladıkları bir bildirge ile ku-
rulan Tiirk Ocağının T.C.Devletinin oluşumu-
na katkıda bulunduğunu ifade eden Kırlı, Tiirk
Ocağının "hangi siyasi düşünceden olursa
olsun, beğenin beğenmeyin, Türk oeakları
bu milletin fikir hayatının kurumlarrnrn
destekleyen insanlarr yetiştiren bir ocak
olduğunu" kaydetti.

Tiirk milliyetçilerinin milleti değiştirmek
yönünde tek hareketi, sadece Türk Ocağr'nrn
kurulması olmadığını, diğerinin ise 3 Mayıs
|944 milliyetçilik hareketi olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Selçuk Kırlı, "3 Mayıs son
derece basit normal bir hadisenin büyütiilmüş
bir sonucu ve bu sonuca karşı gösterilen tepki-
nin bir neticesidir. Zamanın büyük edebiyatçı-
sı H.Nihal Atsız, Türk Ocağr'nrn kurulmasrna
vesile olan gençlerin kendiliklerinden, bu
milletin menfaatine olmadıklarına kanaat ge-
tirdikleri durumu, devrin yönetici|erine yaz-
dıklan mektuplarla ifade etmişlerdir.

Atsız bu rnekfupları yazarken isim isim
bu milletin menfaatine çalrşmayanların ad-
larını zikretmiş, bunların çoğunluğunun o
dönemki Rus muhipleri olduğunu belirtmiş-
tir. Tıirk milliyetçileri bunlara tepki göster-
mişlerdir. 1944, Sovyet ideolojisinin daha
fazlah?ıkim olmağayiz hittiicu bir dönem-
dir. O kadar ki, o dönemin yönetimi, bunla-
ra karşr çıkan Genelkurmay Başkanı
Mareşal Fevzi Çakmak'ı bile görevinden
almıştır. Böyle bir dönemde, bir takım ki.i-

çiik insanlar, bir takım devleri şikAyet et-
mişlerdir. Tiirk milliyetçileri toplanarak
kendilerini engellemeye çalışanlara diren-
mişler. Atsız o gün mahkemede fufuksuz
olarak yargılanıp berat etmesine rağmen,
çıkrşta dönemin kolluk kur,ııetlerince futuk-
lanmrş, evinde ve işyerinde yapıllaı arama-
larda ele geçirilen mekfuplardan ötiirii de
bir sürü insan futuklanmlştlf. D"ro_, 2. soyfodo
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Bilindiği gibi uzunca bir
süredir Türkiye'de kimileri
tarafından 'Kürt sorunu', ki-
mileri tarafından'Güneydoğu
sorunu', kimileri tarafindan
da 'PKK sorunu' olarak ad-
landırılan mesele memleketi-
mizin çözülmesi en zor soru-
nu olarak gündemde tuful-
maktadır.

Prof.Dr. Selçuk KlRLl Bu meselenin kökenleri
Iü'to*kffiBuğfub6i çok eskilere uzanır ancak bu
kselok@uiudog.edu.l, güngündemdebulunanha-

liyle aslında 1980 öncesinde kendilerini başka bir
milletin mensupları olarak hissetmeye yatkın bir
takım insanların iç ve dış destekler velveya kışkırt-
malarla kurdukları birkaç örgüte dayanmaktadır.
O günlerde radikal ve az sayıda kişiden oluşan
örgütler olmanın ötesine geçemeyen hareket, dar-
be sonrasındaki uygulamaların sonucu daha geniş
alan bulmaya başlamıştır. Demokrasinin sektey e
uğamasıyla doğan boşluk bu örgütlerin hitap et-
tikleri kitleye Devletin sunabileceği çözüm ve des-
tekleri ketlerken, Türkiye'nin bir bölgesini de içine
alan ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan örgütler ve
her türlü destekçileri geniş ve serbest bir eylem
aIanı bulabilmişlerdir.

1980'den bu yana geçen süre içinde Türki-
ye'de siyaseti temsil eden kurumların, ortaya çık-
mış veya çıkarılmış olan bu sorun tizerinde yete-
rince duyarlı ve olgun düşünce ve taktikler geliştir-
meyi öncelikli bir mesele olarak algılamamaları,
aslında hayali ümitler ve duygulara hitap eden
sloganlardan oluşan, oturmuş bir ideolojik yapısı
olmayan bir hareketin daha geniş kitleleri ikna
edebilmesine neden olmuşfur. Bu ikna sürecinde
düşünceler ve sloganların dışında birçok faktörün
de etkili olduğu tartışma göhirmez. Ancak Türk
Milliyetçileri bunların neler olduğunu zaten bilmek-
tedir ve bu yüzden bu kısa yazı çerçevesinde bu
faktö_rleri tartışmak anlamszdır.

Oy|e veya böyle önümüzde çözülmesi gereken
bir mesele vardır ve bu meselenin nası| isimlendi-
rildiği de çözüme nasıl yaklaşılacağı konusunda
belirleyicidir.

Oncelilde birilerini bötücülükle suçlarken, bö-
lücü durumuna düşmemek gerekir. Olayı'Kürt'
sorunu olarak tanımlamak Türkiye Cumhuriyetini
kuran halkın bir kısmını Türk isminin dışında tut-
mak demektir. Bir Türk eğer Türk olmaktan gurur
duyuyorsa, bu gururu bu cumhuriyetin kuruluşuna
katılan ve bu yüzden adı Türk Milliyetçilerine göre
Türk olan insanlarla paylaşmak durumundadır.Bu
insanların bir kısmı betti bir dönem için (aslında
bir Milletin ömrü ile kıyaslandığında uzun bir süre
sayılmaz) kendileri başka bir mensubiyetle tanım-
lasalar bile, kzmadan ve dışlamadan önce onları
bu sonuca götüren faktörlerin ne kadar farkında
oldukları ve Devletin kurumlarının bu sonucun
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sonrnu yaratanların başarılı olmaları ihtimalinin i
daha güçlü olduğu bir coğrafya tanımlama hatasını i

da beraberinde getirir. Bir Tük Milliyetçisi için bu i

İ yen ve küçülten ve geni bir çabaya gerek kalmaksı- j

jzın terörle mücadelenin emniyet boyutu ile ilgili 
İ

:bilinen tedbirlerle halledilebilecek olan bir kapsama]
iindiren bir yaklaşım. Oysa bu yaklaşımın meseleyi ]

İçözmek bir yana hareketin kitlelere yayılmasını en- ]

gelleyemediği ve konuya Türkiye Cumhuriyeti
iDevletinin baktığı pencerenin tamamen dışında ve i

süreçlerdeki eksiklikleri de göz ardı edilmemelidir.
Bu sonuç için kime kzmalı diye düşündüğümüzde,
yıllarca bir hareket bazı araçlan kullanarak ve baş-
kaları tarafından kullanılarak gelişirken hitap ettiği
kitlenin mensubu olduğu Devlet ne yaptı, bu süre-
cin karşısında durması ve karşı alternatifleri üret-
mesi gereken sivil örgütler ve bu arada Türk Milli-
yetçileri ne yaptı diye de sormak gerekir. Eğer her
şey yapıldı da onların tercihi yine de böyle olduysa
ancak o zaman kızılacak olan sadece onlardır.
Yapıldı mı ne dersiniz?

Eğer sorunu'Güneydoğu sorunu' olarak nite-
lersek, aslında daha geniş bir hata yapmış oluruz,
Çünkü mesele memleketin bir bölgesiyle sınır[ı
değil tüm Türkiye'nin problemidir. Böyle bir nitele-
me belirgin bir şekitde sorunun yoğun olduğu veya

Ikarşıt pencereden bakanlar için yeni kullanılabilir
mağdurlar yarattığı gerçeği ortada. Bu hareketin
arkasında duran, destekleyen, kollayan, kışkırtan
ve savunan iç ve dış mihraklar her zaman olacak
Bu bir gerçek ve mağdur olduğunu hisseden her
birey etkilenmeye, kullanılmaya daha açık.

Çok önemli bir mesele de aslında karşı karşıya
bulunulan solunun sadece bu gün göründüğü bo-
yutta olmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Halkının
72Mi|Ietten oluştuğu, birçok kültürün mozaiği o1-

lerin Mensuplan olduğu, mezhep farklılıklarının as-
lında ayrıştırıcı olması gerektiği ve her ayrışılan
nokta için Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşa-
yan belirleyici ve hAkim unsur olan Türklerin diğer- ı

|erine taviz|er vererek gönüllerini alması gerektigi
gibi fikirler her gün ortada dolaşmakta ve küçük
ölçüde de olsa taraftar bulmaktadır. Bu taraftarlık-
lar gafletten, dalaletien veya hıyanetten kaynakla-
nıyor olabilir ve düşünülenin tersine zarar verme
bakımında hıyanet bunların arasında en az etkili
olandır. Bu gün küçük gruplar tarafindan destekle-
nen düşüncelerin geniş kitlelere yayılması ilerde
yeni bölücülük hareketlerine gebedir. Kendi insan-
larımız baştan beri tarhşhğımız har ekellen başlaya-
rak sahte tarihler yaratılıp kendilerine yabancılaş-
tırılmakta ve kendileri olan bizlere düşman edil-
mektedirler. İşin kötüsü bu yabancıla§ma ve düş-
manlık bir süre sonra ama inanç ama menfaat te-
melinde rzaga daya|.ı hale gelmektedir. Işte o
zaman bizim insanlarımız bizim liderlerimize değil

lbaşka ütkelerde yaşayan ve kendi kimlik algılarına
:daha yakın hissettikleri liderlere daha fazla güven-
imeye başlamaktadırlar. Dolayısıyla onlar için çözü-

duğu. Orta Asyadan. Balkanlardan. Kafkasyadar
göçen Türklerin de aslında Türk değil başka Milleİ/

PJ
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;mün adresi net olarak.değişmektedir. 
.

Bu sorunun adı 'BOLUCULUK SORUNUDUR.
Bölücülük hiç bir zaman sadece iç dinamiklerden

jkaynaklanmaz. Içte tespit edilen bir sürtüşme alanı i

dış güçler için faaliyet alanı oluşturur ve bu güçler
Devqmı 3. soyfodo

3 Mayıs TürkçüIer
Günümüzü Kutladık...

Tarih her zaman büyiik olana büyüklü-
g-unü her zaman teslim etmiştir. Nihal atsız
gibi insanlar hepimizin kalbinde yaşarken,
Küçük insanlar bu dünyadan kaybolup giı
mişlerdir. 3 Mayıs günü Nihal Atsz mahke-
me ç*ışında tuhıklanmış, sonraki gelişme-
ler ise gayet ilgiııçıir.

Bilim adamları, Şairleri, askerler, askeri
öğrenciler, diizeni değiştirmek, gizli örgiit
kurmaktan ruruklanıp tabutluklara konul-
muştur. Bu giin bu kahramanları, anmak için
buradayız."

Konuşmasrnda, 3 Mayıs'ta yaşanan ve
yaşatılanlarla, bu giin yaşananların arasında
bir fark olmadığını, İstibdadm insanları yok
yere işkence edip süründürüp yok ettiğini
bildiren Prof. Dr. Kırlı, "3 Mayısta hatırla-
mamrz gereken bunlardır. Onlar kahraman-
dılar, ayağa kalkıp geri adrm atmadılar. Bü-
tiin ikbal beklentilerini bir tarafa bırakıp bu
milletin bekası, devamı için mücadelelerine
devam ettiler ve onlara bu muameleleri reva
görenleri rezil gibi ofada bıraktılar." şeklin-
de konuştu.

Konuşmasrnr şiirlerle süsleyerek, siirdü-
ren ve atalarıyla övtinmenin iyi bir şey o1-
duğunu, atalanna laik olmanın çok daha iyi
bir şey olduğunu ıurgu,layan Prof. Krh,
"Eğer atalarınıza laik olacaksanız işte bu
insanlann arkasrndan gidip kabile milliyet-
çiliği yapan ve Tiirk milliyetçiliğini alçalt-
maya çalışan, tehdit etmeye çalrşanlara ve-
receğimiz cevap şu olmalrdrr:
"Ben bir Türkiim, dinim cinsim uludur.
Sinem gönlüm ateş ile doludur.
Insan olan vatanının kuludur.
Tihk evladı evde durmaz giderim."
Bu toprağın kara baffında sıradağlar gibi
durmak yeter mi? Diye sorarak "Hayrr ce-
vabını veren Kırlı, "Dönmeyeceğiniz şey
inadrnrz, gayretiııiz olmalıdır. Her şeye rağ-
men, yaprlması gereken Kuran'r Kerim'de
kayıthdır. "Herkesin mutluluğu çalışmasına
bağlıdır". Geçmişimizle övünmek, kökleri-

mizin sağlamlığ ile övünmek, tenkit edile-
cek bir şey değil. Bunlara sahip olduğumuz
için çok şanslı insanlarız. Atalarımızalaık
olabilmek için tek şey çahşmak, çalışmak,
çalışmaktır. Ya çalışıp var o|acağızya da
çalışmayıp yok olacağız. Çalışıp Türk'ün

bayrağmı o kadar çok yiikseklere taşıyalrm ki,
Karadeniz çllpmlp Türk'iin bayrağına selam
dursun." Dedi.

3 Mayıs l9{4'iyaşayaıProf. Dr.
Orhan Tiirkdoğan. Türk Ocağı'nın misafiri
olarak "Gtiniimiiziin toplamsal dinamikleri"
konusunda bir konferans verdi. "600 yıl hü-
küm süren Osman|ı devleti, benim devletim,
benim ıarihimdir" diye başladığı konleransı-
na, Osmanlr tarihine sosyolojik açıdan eleşti
rilerde bulunan Prof. Dr. Ttlrkdoğan Osmanlr
devleti hata ve sevaplarıyla güniimiizü etkile-
diğini, en büyük hatasrnrn, kuıucu kiiltiir olan
Türk milletini ortadan çıkanp yerine yabancr-
ları koymasr olduğunu söyledi.Osmanlı devle-
tinde görev yapat288 sadrazamdan ancak
73'iiniin kurucu Türk halkından olduğunu bu
nedenle de merkezi yönetimin yabancıların
eline geçtiğini bildiren Prof. Tiirkdoğan,
Anadolu çocuklaı:ının savaş meydanlanna
sürüldüğünü ileri sürdü. Atatiirk'ün bu duru-
mu değiştirmek için hayatı bolıınca bu
durumla mücadele ederek yenmeye çalıştığını
belirten Türkdoğan, Atatiirk, 600 yıllık
Osmanh demirbaş yönetimini tersine çevirip,
Tiirklük bilincini yerleştirmek için çalıştığmı,
Dil Tarih Coğrafua Fakiiltesini, Tarih kurumu-
nu, Dil kurumunu Türklük bilincini yeniden
inşa etmek için kurduğunu söyledi.
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, konferansrnrn
"Giinümüzün Dinamikleri" böltimünde, mo-
dernleşme ve batılılaşma frekansı içinde
"çatrşma ve çaloşmanrnl' iç içe yaşandığmı
bildirdi. Mustafa Reşit Paşa'nrn yenilikçi ya-
bancı bir yönetici olduğunu, ilk yenileşme
hareketinin Tanzimat fermanıyla başladığını
an|atan Tiirkdoğan, "O§manlr'da askeri ve
sivil yönetim vardr. Yönetimdekilerin için-
de batıya hayran Çelebiler vardı. Bunlar,
kendi değerlerini terk edip yabancr değer-
leri benimsemiş yöneticilerdi. Osmanlr,
Tanzimat ve I[ meşrutiyetten itibaren batrlr
değerlerle yönetilmeye tıaşlandr" diye ko-
nuştu. Atatiirk, ZiyaGökalp,

Yusuf Akcora gibi Türkliik
ve Tiirkçüllik ülktiısünde
birleşenlerin l 9 l 2'de Istan-
bul'da Türk ocağını kurdu-
ğunu, Bursa Türk ocağının
kuırılmasıyla da ikinci bü-
yük adımın atıldığını belir-
ten Prof, Ttirkdoğan, Ziya
Gökalp'in Tiirk kiiltiiriinün
kapısı olduğunu kaydetti.
Aıarürk; "Bedenimin baba-
sı Ali Rıza, fikirlerimin ba-
bası Ziya Gökalp, heyeca-
nımın babası Namık Ke-
mal'dir" dediğini hatırlata-
rak, Ziy a Gökalp, eserle-
riyle Batılılaşmayı, Islam-
laşmayı Muhasırlaşmayı

oluşturduğunu kaydetti.
Bunlar, kendi değerlerini terk edip ya-
bancı değerleri benimsemiş yöneticilerdi.
Osmanlr, Tanzimat ve II meşrutiyetten
itibaren batrlr değerlerle yönetilmeye
baslandr" dive konustu.- Devomı 3. soyfodo

memleketin neresinde olursa olsun Vatan toprağı-
nın her zerresi bir diğeri kadar önemli değil midir?
Ve Türk Milliyetçileri bu toprağın bir parçasının şu
veya bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
egemenlik alanından ayrılmasına razı olabilir mi?
Bunun olmaması için neler yaparz düşündünüz rgı
mü? Hadi o bölge için bir takım çözümler söyledik 

]

diyelim Ege, Marmara, Akdeniz vb. de ortaya çıka- i
bilecek sorunlar konusunda ne yaparz. Yoksa ak-
lımz bile gelmiyor mu? Ya da bu konu bizim demi
önceliğimiz değil?

'pkk' sorunu nitelemesi ise sanki hedefi belirle-



BUm§A TÜmK,OGAĞı,,GAZ,ETE§ü

3 Mayıs Türkçüler
Günümüzü Kutladık...

Atatiirk, Ziya Gökalp, Yusuf
Akcora gibi Tiirklük ve Türkçü-
lük ülkiisünde birleşenlerin
7912'de Istanbul'da Türk ocağını
kurduğunu, Bursa Türk ocağrnın
kuıulmasıyla da ikinci büyük a&-
mın atıldığrnı beliıten Prof. Türk-
doğaıı,Ziya Gökalp'in Türk kül-
hirünün kapısı oiduğunu kaydetti.
Atatiirk; "Bedenimin babası Ali
Rıza. fikirlerimin babası Ziya
Gökalp, heyecanımın babası
Namık Kemal'dir" dediğini hatr-
latarak, Zıya Gökalp, eserleriyle
Batıhlaşmayı, Islamlaşmayı Mu-
hasıriaşmayı gtindeme ge-
tirerek, Osmanlicılığa karşı bir
kutup oluşfu rduğunu kaydetti.

Töre ve geleneklerimizi kay-
betmeden modemleşme olmaz
düşüncesinde olduğumuzun altrnı
çizen Türkdoğan, "Başörhi, sakal
gericilik olarak kabul edilip üni-
versitelerimize alrnmıyor. Sakalı,

'oBalkan Bozgunu ?? 1P0 Yıl Sonra Bile
yürekleri yaktı"

Uiudağ Üniversitesi, Türkocakları Bursa Şu-
besi, BALGOÇ ve Bursa Araştımaları Vakfı 'nın
ortaklaşa düzenlediği " 1 00.Yılında Balkan Harbi
Dramı ve Muhacirlerimiz" konulu sempoz\rrmdaUlaml Ve lvlunaclrlenmlz Konulu Sempoz}.umoa
Balkan bozgunu bir kez daha gündeme geldi.

Mete Cengiz Kültür Merkezi RektöIlük A Sa-
lonu'nda yapılan ve Tarih Bölümü Oğretim Uyesi
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun yönettiği sempoz-
yumda Türk Ocaklan G.enel Başkanı Prof.Dr.
Mehmet OZ ve Uludağ Universitesi Rektörü
Prof. Dr.Kamil DILEK'in konuşmalarından sonla
Sempozyumun açılışında konuşan Emekli
Büyikelçi Bila1 N. Şimşir, "Balkanlar ve Balkan
bozgunları, bizim tarihi trajedimizdir." dedi.

osmanlı devletinin tarihteki Tiirk devletlerin-
den farklı olduğunu, diğer Türk devletlerinin he-
men hepsinin Asya devleti olmasına rağmen
Osmanhlann Asya, Avrupa ve hatta Afrika'ya taş-
mış bir imparatorluk olduğuna işaret eden Şimşiı,,
"Rumeli ve Balkanlar beşyüz yıidan beri Türk va-
tanının güzel bir parçasıydı. Baikanlar Avıupa yo-
lumuz üzerindedir. Avrupa kapımız, Batı ile fiziki
bağımızdir. B alkanlar bizim coğrafyamız, bizim
tarihimizdir. Anadolu ile birlikte bizim vatanımızın
Ruıneli kanadı idi. Balkanlar ve Balkan bozgunla-
rı, biziıı tarihi trajedimizdir. Atalarımızın dediği
gibi,'Anadolu'nun salgrnr, Istanbul'un yangın1,
Rumeli'nin bozgunu' bizi derinden yaralamıştır."
diye konuşfu.Türk Ocakları Der-
neği Bursa Şubesi adına Genel Başkan Prof.Dr.
Mehmet 04 ve Bal-Göç Gcnel Başkanı Doç.
Dr.Yüksel OZKA} tarafindan Sayın Büyükel-
çi ŞİVŞİn'e birer anmalık takdin edildİ.

Sempozl.umun ikinci bölümü saat: 14.30
da Rektörliik A Salonunda başladı.Oturum
Başkanlığını Türk Ocaklaı,ı Bursa Şube Baş-
kanı Prof.Dr.Selçuk KIRLI'nın yaptığı bu
böitimde; "Balkanların Türkleşmesi " konusu-
nrı Prof.Dr.Yusuf OĞUZOĞLU. "Balkan

li':ililÇ]:1l:§iill1':l]ilill] ]::l-i:: j :ilı::lı:iaŞi11l*

İaslında kendi menfaatleri için sür- ,

i tüşen taraflardan birisini hakl bu- ı

bıyığı Ergenekon'la r,urıryoıuz,
Toplumumuzdaki yabancı hayran-
1ığı hastalığını tedavi etmek zo-
rundayız. Din modemleştiıme sü-
recinde dışlamış, laiklik din dışı
alana sürüklenmiştiı. Bir din kiil-
tiinine sahip olabilmek insan o1-
manın vecibesidir. Laiklik din
yerine geçmez. Din deweden çı-
karı lmıştır. Demokrasinjn özü
halktır. Halksız demokrasi olmaz.
Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Ay-
drnlarrmrz lıatrnrn artıklarryla
yaşamrnr sürdüremez.' Modem-
leşme; giyinme so}.unma değildir.
Insan beyninin modemleşmesidir"
diye konuşfu.

Bu günkü iktidarda "lslam-
laşma, batrlılaşma ve çağdaşlaş-
ma" var ama milletleşme yok di-
yen Türkdoğan, iktidarın bunları
kendine göre yoıumladığını ve Dış
işlerinin bunu kabul ettiğini bildir-
di. Prof.Dr. Türkdoğan, Türk Ocak-
1annı; "Kendi kimliğine dönmek
isteyenler için Türkolojik sosyal
bir kuruluş ve aynr zamanda

Türklük kimliğinin muhasebe-
cisi bir kurum" olarak niteledi.

Batrlrların kendi kimliklerine
dönmek istediklerini bu nedenle
de ırkçılığın alabildiğine yükse1-
diğini dillendiren Prof. Türkdo-
ğan. TBMM çatısı altındaki siya-
sal Kiirtçü paıliye gönderme ya-
parak." Siyasal Küılçü paninin
beyanları ortada. Millet olmak
istiyorlar. Hükmeden kimse onun
dili geçerlidir. Bu devleti kuran-
ların 0Z8O'i konuşuyor ise, Türkçe
kendimize dönüşün anahtarıdır."

Bazr aydrnlarımz Küıt dilini
savunuyor. Basrnrmrzrn da buna
ortak olması ihanettir.Teşvik sis-
temiyle AKP, Türkiye'yi 6 bölge-
ye aylnyof. Sosyolojik açıdan
sosyolojik olmayan teşvik, Kürt-
çülük bilincini körükler. 5'inci re
6'ıncı bölgede etnisite çok güç-
lüdür. Bu tablo giiney doğunun
sorunlarrnrn kaynağıdır" diyerek
Hii{<rimeti uyardı.

1 luyor ve evrensel bir takım düşün-
i celer nedeniyle destekliyor tavrı
] içine girerler. Bu tavır antik çağlar-
, dan bu yana değişmemistir. Değis-
1 meyen bİr başka şey kendisınden
: daha kalabalık ve güçlü gruplara
karşı dış destekler bulmanın doğru

: yol oldrığrınrı sananlaıın, buldukları
dış desteklerin tuzaklarına,jüştiik-

: lerini anladıklarında kendileri icin
, de koptukları diğer toplum için de
:işin işten geçmiş olması gerçeğidir.
: Hiçbir bölücü hareket dayattığı fi-
kırlerin kabulü ile sönmemiş ve ya-

, rattığı tahribat ortadan kalkmamıştır.
ı Bölücültik fikrini meşrulaştırmak
i onun sönmesine deği1 alevlenmesi-
1 ne yol açar. Biliniyor ki bu yola gi-
i rip daha ktiçük coğrafyalarda, daha
i giiçsüz egemenlikler kurabilenler
jbile başka ve tamamen yabancr güç-
i lerin egemenlikleri altında kalmaya

ah(üm olmuşlar ıeya kendilerini
\z;emen sanırken başkalarının gelir

: ve pazar alanları haline gelmişlerdir.
, Türkiye Cumhuriyeti Devletini
ı kuran TURK halkı gelin küresel-
, leşme görüntüsüyle yeni dönem
i sömürgeciliğin en iyi örneklerini
sunan dış güçlere birliğimiz ve
dirliğimizle büyük bir ders verelim.

', Böy|ece dünyada Milli Bağımsızlık
Savaşını tüm dış güçlere karşı ka-
zanan ilk toplum olan atalanmızın
torunları olmanın gurunu yaşama-
nın ötesinde, yeni sömürgeciliğe
baş kaldırıp onu yenen ilk Millet

. olmanın onurunu da tarihimize
ekleyelim.

Uludağ Üniversitesi
Türk Dünyası
Topluluğu Faaliyeti

Türk Ocakları Gençlik Kollarının
kuımuş olduğu ve Uiudağ Uniı ersire-
sinde faalivet gösteren Türk Dünvası
Kü l rtirii to-pIulİğu eı kinliklerine 6ir

:nisini daha ekledi. Topluluk Türk
\-ia sponı oian "m4trak" ı 2012 Bahar

Şenliklerinde DAGDER çadııı önün-
de sersiledi. Kulıç re Kalkan gibi
ku]|anİlan süngeÜen yapılma saıaş
talim aletleridir. kanuni döneminde
meşhur o1muş Anadolu, Bdlkanlar,
Suriye,Mısır gibi Osmanlı Devletinin
var o1duğu her coğrafyada icra edi1-
meye başlamıştır. Ancak yeni ordu
düzenine geçilmesi, ateşli silahların
orduda kullanılınasr tercihlerinden
sonra yok olmuşütır. Matrak spoıu
icracısının olun kuıma, sinir kas
koordinasyonunu gelişıiıme. çabuk-
luk beceri lerini gelışıirir.Ancak ordu-
da eski düzenin bırakılması ve atesli

Harbini Hazırlayan Şaftlar" konusunu Yard. Doç.Dr.İsmail
SELIMOGLU, "Balkan Halhinin Askeri Yönü" konusunu
Hv.Oğrt.Alb.Ali KOYUNOGLU ve "Balkan Harbi ve
Mustafa Kemal" konusunu da Prof.Dr.Saime YÜCEER
anlattılar.

Sempozyumun ikinci otuıumunda ise oturum başkanh-
ğını Prof.Dr. Saime YUCEER yaptı.Bu bölümde ,Okutman
Gürhan KORKMAZ " Balkan Harbinin Sonuclarrnı ". Dr.
Fahriye EMGİLİ "Balkanlarde Türk Topraklaırnın Paylaşı-
mını ",Raif I(\PLANOGLU" "Balkan Harbi ve Bursa"yı
ve Araş.Gör.Tayfun BARIŞ' da " Edebiyatımızda Balkan
Harbi" başlıklı bildirilerini sundular.

{ 9 Mayi§,,.
19 Mayıs Atatiirk'ü Anma, Gençlik

ve Spor Bayramında Türk Ocağı gençle-
ri, sayın Prof. Süreyya BEYZADEOG-
LU ile beraberdi. Değerli hocamız; tari-
himız, edebıyahmız ve deneyimleri hak-
kında konuşma yaparak, okumanrn ve
kendini ge|iştiımenin önemini wr-

guladı. Gençlerimiz çeşitli konu]ardaki
akılla rına takılan soruları hocamızın en-
gin bilgi ve birikiminden faydalanarak
gideımeye çahşt1. Afdlndan Bursa Türk
Ocağı Gençleri kendi arasında küçük bir
toplantı yaparak bu sene içerisindeki ek-
sikleri ve gelecekte daha iyi olabilmek
hakkında görüştü.



"Issık Köl"

bshodir@uludoğ,edu.rı

Manas üniversitesin-
deki görevim kesinleşti-
ğinde haritada Oıta Asya
coğrafyasına şöyle bir
göz atmlştlm ve " Ali
Bahadır bu görev senin
Türk cogra§ıasrnı gezip
gömen için tam bir fir-
sat, bunu iyi değerleııdir-

ımelisin." demiştim. Hatta ilk olarak Doğu Tiir-
ikistan'a, gidersem Turfan-Uıumçi bölgesini
Igöımeyi, ardından Kazakistan'a geçip Alma
ıAta ve Ahmet Yesevi hazretlerinin dergahının
İ bulunduğu Türkistan'ı(Yesi) ziyaret etmeyi ve
I firsatrnı bulursam Ozbekistan'a gidip her köşe-
İsinde Ttirk İslam mührünü taşıyan faşkent, 

-

İSemerkant, Büara ve Hive gı6i şehirİeri gör-
:meyi planlamıştım. Tabi bu arada firsat bulur-
: sam Ttirkmenistan'a, özellikle başkenti Aşka-
ıbat'a şöyle bir uğramayı düşünmüştiim. Ama
l,hesabım futmadı. Gerek bu coğrafyanın harita-
],da görülen kadar kiiçük olmaması, gerekse bu
;bölgedeki ulaşım imkönlarının ülkemizle kı-
'ıyaslandığında çok kısıtlı olması elimizi kolu-
muzu bağladı. Bişkek'e geleli yirmi bir ay gibi
bir süre geçmesine rağmen ancak şimdiye ka-
dar Kırgızistan içersinde Atabelt, lsık Ata,
Alarça, Kegete, Burhana, Saymalı taşlar tarihi
ve tabii güzellikleri olan yerler ve Karabalta
:ve Tokmak gibi Bişkek yakınlarındaki yakın
, bölgeler ile lsık Göl'e, Kırgızistan dışında
,Kazakistan'rn Taraz, Çimkent ve Türkistan
i şehirlerine gidebildim. Gerçi geçtiğimiz yıllar-
]da Taşkent, Buhara, Semerkant ve Alma Ata'yı
ıgöımüştüm ama gene de hedefimin ve hayalle-
ırimin çok gerisinde kaldım. Müsaade ederse-
1 niz bu sayıdaki y azımda Kırgrsistanda ziyaret
]ettiğim yerler hakkında kısa bilgiler vermek
]1Stlyorum.
, Bişkek'e geldiğimde ilk ziyaret ettiğim
i yerlerden biri Atabeyt idi. Burası Stalin tara-
:findan Tuğla ocaklarında diri, diri yakılan ve
: daha sonra itibarlan iade edilen içlerinde ünlü
:Ktgızyazarı Cengiz Aymatov'un babasının da
llbulunduğu Ktgrz aydrnlannln anlt mezarları-
,:nın bulunduğu yerdi. Cengiz Aymatov'un anrt
,,mezafl da burada bulunmaktadır.
, Isık ata denen bölge içinde sıcak sulann da
,bulunduğu ve zamanında polit biiro mensupları
:için dinlenme tesislerinin bulunduğu bölge.
:Halkın piknik alanı olarak kullandığı bir böl-
: gedir.
: Alarça; Ala Too(Aladağ) denen ve Tanrr
iDağlannın devamı olan bir dağ silsilesinin ara-
sında yüksek bir vadi. Hallan daha çok gezi ve
piknik alanı olarak kuIlandığı milli park ilan

;edilmiş bir bölge. Bizim de arkadaşlarla en çok
;gittiğimiz yerdir.
] Kegete, Alarça kadar yüksekte olmasa da
1 dağlar arasında bulunan ve bir yürüyüş ve pik-
l nik alanı. Içinde bulunan çağlayanı, şırıl şırıl
ıakan soğuk sularıyla, at koçfuran Kırgız Bala-
IarıyIa tam bir stres atma yeri.
i Burana, Kırgız Türkçesinde minare mana-
.:sına gelmektedir. Eski adı Balasagun.

Kamu
yararIna

ça[ışı r
dernek

Türk Ocakları Bülteni

sAHiBi

Prof. Dr. Selçuk KlRLl
Mesut Müdür

Hamit SARAÇ
hamitsarac@gmai[.com

Tasarım:

Aions Angoryo
0 224 249 06 02
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karahanhlann eski merkezlerinden biri. yusuf i

Has Hacib'in tinlü eseri Kutadgu Bilig'i yazdı- |

ğı yer. İçinde Bulunan gözetleme kuIesi tarzın-
daki minaresi ile ünlü tarihi kalıntıların bulun- l

duğu yerdir.
Salmalı Taşlar, On Tiirk tarihinin izlerini ı

1aşıdığı üzerinde hayr an motifleri bulunan taş-
ların bulunduğu bölge Bişkek'e gelenlerin mu- l

Tokmak ve Karabalta Bişkek'e en yakın ikil
Kırgız şehri. Bunlardan Karabalta neredeyse :

Bişkek'le bitişik gibi bir şehirdir.
Krrgızistan'da Bişkek'e dışardan gelenle-

rin en çok götiiriilıip gezdirildiği bölgedir. Ben 
.

bile biri eşimle, diğer üçü de ziyarete gelen 
:

heyetierle birlikte olmak üzere dört defa zi-
yaret ettim. Eşimle gittiğimizde yanımızdaij.ç 

'.

aile daha vardr ve gö1 etrafinı ve etrafinda bu- ı

lunan kayda değeı yayla ve parkların çoğunu ]

ziyaret ettik. Tam bir tabiat harikası . Bu muh-
tesem bölgeyi ve bu bölgeye ismini ve güzelli-:
ğini veren Issık Göl'ünü izninızleb,,raz daha
yakından tanıtmak istiyoıum.

Issık Gö1 veya Isık Göl, (Kırgız Türkçesi:
bl cuı x-Keı, oku n u ş u : Is ık- Köğ. Kırgızistanln
kuzey doğusunda, Kazakistan sınınna yakın
bir bölgede, kuzeyinde Küngöy Ala dağları ve
giineyinde Teskey Ala dağları arasındaki tek-
tonik çukurda yerleşmiş, oftalama deniz sevi-
yesinden 1606 m. yükseklikte konumlanır.

ADD'nin Dostluk

Bursa Türk Ocağımızdaki yönetim değişikliği son-
rası. Ocağımıza nezaket ziyaretinde bulunan
Atatiirkçü Düşünce Demeği yöneıicileri yeni yöneti-
me hayrlı olsun temennilerinde bulundular. 27
Mayıs2012 günü saat:19.00 da Setbaşı'ndaki Ocak
binamızda ağırladığrmız ADD yöneticıleri ve Türk
Ocağı yönetimi Tiirkiyemizin zor bir dönemden
geçtiği konusunda oıtak düşündükierini paylaştılar.
Birlik ve beraberliğin önemine değindiler.

i Güney Amerika'daki Titicaca gölünden ,

sonra dünyanın ikinci en büyük dağ gölüdiir.
iDünyanın en büyük krater gölü, Issık Gölü'diir.:
: Karla kaplı dağlarla çevrelenmiş olmasına ı.

irağmen, gölün suları hiçbir zaman dorımaz; 
ı.

ibundan dolayı gölün adr "rsr veya srcak, ılık ],

]göl" anlamına gelen Kırgız Türkçesi'nde "Isrk :

]Köl"dür. Kırgız Türkleri bu gö1 için "Kırgızis- :

Itan'rn bermeti (iııcisi)" diye adlandııınışlardır. .

Göl'ün uzunluğu baıı-doğu yönünde l82 km.
]kuzey-güney genişliği 60 km'dir. Kryılarınrn ;

;topiamuzunluğu 988 km oLııp 6.236 km''lik 
1

]bir alanı kaplar. Gölün oıtalama derinliği 1

| 2'78 m., en derin yeri 668 m.'dir. Yaklaşık 1 18 :

akarsu ve dereler. gölü besler. En büyükleri
: Cırgalan ve Tüp'tiir. Soğuk ve sıcak kalnrak :

ı suları ve kar suları da gölü besleyen diğer kay- l

naklardır. Gö[ün suy.u biraz ruzludur. ve su
düzeyi her yıl yaklaşık 5 cm düşmektedir. Eski ]

eserlerde Isık Gölü'nün isimleri Türk Gölü, i

1 Idık(Iyık-mukaddes) Gö1 o1arak geçer.
:Gtineyinde Boz-Bezik dağı (45.3 km) ve Ura-
ıkır dağı (46.4 km) bulunur.
; Kaşgarlı Mahmut'un Tiirk Dili'nin en eski
] söZlüklerinden Divön-ı Lügati't-Türk'te; "Isiğ
:L-AI. I1.."-.-|sn hif oAl rr,l,hIlıilı ?n {..".h:,köI: Barsgan'da bir göl. Uzun.luğu 30 fersah,
: eni 1 0 fersahtzr " şeklinde tanımlanmıştır.
i Q^-.'i_ 

^-'i 
L^,,^l;*l^1.: ^^^^^++^ ^_^^1- L,Sözün özü hayalimdeki cenıette ancak bu

:kadar gezebildim. İnşallah anavatana dönün-:Kaoar gezeDllorm. lnŞallan anavatana oonun-
1 ceye kadar bu sonsuz deryada birkaç ada dahX
:görebilirim. Bir dahaki yazrma kadar
: Atavatan'dan selam ve sevgiler.
' 'o,^-,,

,..,,',.,',,

51, Sayımızın çıkarılışında mali

desteğini esirgemeyen

CıvıItı Market Sahibi

Sayın Süleymen EKINCIOGLU'NA

teşekkürü borç biliriz.

sözlüklerinden Divön-ı Lügati't-Türk'te; "Isiğ
köI: Barsgan'da bir göl. Uzun.luğu 30 fersah,

Tiirk Ocak lan'nın l OO.Kuru l uş yı l ı vesilesiyle
Basrnda, Salon Toplantı lannda ve Televizyon Iarda
tanıırm amaçlı yaptlğımız faaliyetlerden biride
Bursa'nın l]elevizyordahhdan biri olan:A§ T,vlde'
yapı lan laal iyet oldu. Prol-.Qr. lsmai l Tat l ıoğlu'nun
ve Gazeteci-yazar Tolga YUCEL'in ANALlZ prog-
raşnının konüğu oian 0aak,Başka.rığnızP.mf,.Dr. ],
Selçuk K]RII; Buıta Tüik Oeağl', Faalİyetltiil ve '

Tiirk Ocağı'nın Türkiye'de ve Türk Diiuıyasındaki
önemine değinerek Kendini TÜRK hisseden herkesi
TURK OCAKI-ARINDA buluşmaya davet efu.

Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir.

Türk Ocaklan Bursa Şubesi
Kurtoğtu Mh. Yeşit Cd. SiteApt. No: 8/1

Tet: 0 224 3797323
Belgegeçer: 0 724 329 73 24

Yıtdınm / BURSA

Www. bursaturkocagi.org.tr
e-posta: bursaturkocagi@gami[.com

.J,*%*
Selçukhatun Mh. Selçukhatun Cd,

No: 10 /B Osmangazi / BURSA
iel,.0 224 220 68 64


