
3-5 AĞAÇ, SADECE
3-5 AĞAÇ MIDIR?

Türkiye bir süredir Taksim 

meydanında bulunan gezi 

parkındaki bir miktar ağacın “Taksim 

meydanını yayalaştırma projesi 

kapsamında” yapıldığı söylenen bir 

yol genişletme projesi çerçevesinde 

kesilmesi ile başlayan çatışmalarla 

çalkalanıyor.

Birbiri ile pek de bağlantılı görül-

meyen, bir lider tarafından yönlendi-

rilmeyen, sosyal medya üzerinden 

haberleşen ve dolayısıyla birbirini 

yakından tanımayan, en beklen-

medik zamanlarda beklenmedik 

kalabalıklar halinde toplanabilen ve 

beklenenin çok üzerinde direnç 

gösteren çok renkli bir kitle, 

yönetimin hemen tüm güçleri ile 

karşı karşıya ve iki tarafta geri 

çekilmiyor.
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BURSA TÜRK OCAĞI 3 MAYIS
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16/Mayıs/2013 tarihinde Heykel Dede Efendi 
Salonu’nda Türk Ocakları tarafından 
“Sibirya’dan Anadolu’ya Taşlardaki Türkler” 
isimli konferans etkinliği gerçekleştirildi. 
Konferans, Servet Somuncuoğlu tarafından 
yaklaşık 100 dakika sürdü. Konferans 
öncesinde Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI tarihi Türklük 
değerleri ve günümüzde Türklük algısına dair 
kısa bir konuşma yaptı.

HANIMLAR KOLUNUN ALAÇAM GEZİSİ

Bursa TÜRK OCAĞI hanımlar kurulunun 
organize ettiği ALAÇAM tatil köyü gezisi 
harika bir havada ve çok neşeli bol eğlence 
içinde geçti.ıKatılan dostlarımız gönüllerince 
eğlenip unutamayacakları bir gün geçirdiler 
ve tekrarını en kısa zamanda hemen 
yapmamızı istediler..Bizlerde misafirlerimizin 
memnun ve mutlu olmasından dolayı elbette 
çok mutlu olduk . Katılan arkadaşlarımıza 
bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür 
ediyor bir başka gezide buluşabilmeyi 
diliyoruz.

üzere, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yusuf Akcura, 
İsmail Gaspıralı, Adnan Menderes, Kazım 
Karabekir, Mazhar Osman gibi dönemin önde 
gelen isimlerin yer aldığını anlatan Prof. Dr. 
Kırlı sözlerini şöyle sürdürdü: “ Mustafa Kemal 
Atatürk’  ‘Türk Ocağı Türklük nurunun bol 
verimli kaynağı olsun. Bu Ocağın ateşi çok, 
pek çok eskidir. Onu yüz yıllarca söndürmeye 
çalıştılar. Fakat buna her teşebbüs edenin 
ocağı söndü’ demiştir.”

Törende söz alan Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, “Bursa Türk Ocağı olarak kuruluşumuzun 
100. yılında tüm Bursalıların 3 Mayıs Türkçülük 
bayramını kutluyoruz.  Halkımızla birlikte kardeşlik 
duygular ıyla çağdaş medeniyet seviyesine ortak kültür 
değerlerimizle ulaşmayı diliyoruz” diye konuştu. Bursa 
Türk Ocağı’nın 1913 yılında Muhittin Baha Pars 
başkanlığında kurulduğunu anımsatan Prof. Dr. Kırlı, 

Türk Ocaklarının kuruluş felsefesi gereği siyaset üstü bir kuruluş olduğunu bildirdi. Türk 
Ocakları’nın Çanakkale savaşına gönüllü birlik gönderen tek sivil toplum kuruluşu olduğunu yine 
Çanakkale savunması için pul bastıran tek dernek olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 
“İstanbul’un işgal günlerinde İngilizlerin baskın verdiği  3 yer arasındaki tek sivil toplum kuruluşu 
yine Türk Ocaklarıdır” diye konuştu. Türk Ocaklılar arasında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak 

TUVALAR / Madem köşemizin adı “Atavatan’dan” 
o halde geniş Türk Dünyası coğrafyasındaki çeşitli 
Türk boylarından da bahsetmeliyiz burada. Benim asıl 
çalışma alanım Sibirya’daki Türkler, onların dilleri, 
edebiyatları, tarihleri ve çeşitli kültür değerleridir. 
Bundan dolayı ülkemizde yeterince bilinmeyen, 
sayıları az, diğer Türk topluluklarından kültürleri 
oldukça farklı olan Sibirya’daki Türkleri tanıtmak bu 
köşenin adına uygun olacaktır sanırım. Çünkü tarih 
kaynakları Türklerin bilinen atalarının bu topraklardan 
yeryüzüne yayıldıkları konusunda ağırlıklı görüşe 
sahip.  Bu ilk yazıda yaklaşık yirmi yıldır kendimi 
onlardan biri olarak gördüğüm Tuva Türklerinden 
bahsedeceğim.

Tuvalar bilinen tarihlerinden beri bugünkü ülkelerinde 
yaşayan bir Türk topluluğudur. Bu yüzden de 
kültürlerinde Türklerin en eski unsurlarını bugün de 
yaşatıyorlar. Bugünkü Tuva toprakları, Hunların, 
Köktürklerin, Uygurların, Kırgızların, Moğolların, Çin 
Mançur imparatorluğunun ve 20. Asırda Rusya’nın 
egemenliğinde kalmıştır. 1921 yılında ilan edilen Tuva 
Halk Cumhuriyeti 1944 yılında Sovyetler Birliğine 
bağlanmıştır.  Son yıllarda Tuva’da yapılan kazılarda 
İskitlere ait pek çok değerli arkeolojik eser ortaya 
çıkarılmıştır. Bu eserlerden hareketle Tuva’nın İskitlerin 
ilk yurtlarından olduğu ileri sürülmektedir.

Tuva Cumhuriyeti Rusya 
Federasyonu içerisinde, 
Moğolistan’ın kuzeyinde, 
Hakas ve Altay 
Türkleriyle komşudur. 
Bizim için kutsal olan 
Yenisey ırmağı Tuva 
topraklarından doğar.  
Ülkenin 170.500 km² 
toprağında 310 bin kişi 
yaşar. Bu nüfusun 200 
bininden fazlasını Tuva 
Türkleri oluşturur.  
Ülkenin kuzeyinde Sayan 

dağları (Köktürk metinlerinde Kögmen olarak geçer), 
güneyinde Tannu Uula dağları vardır. Ülke nüfusu bu 
iki dağ silsilesi içerisindeki vadide yaşar. Ülke 
topraklarının çok büyük kısmı dağlık bölgedir. Ülkede 
yüzlerce göl, irili ufaklı pek çok nehir vardır. Ülke 
güney Sibirya’da bulunduğundan kışları soğuk elli 
dereceye kadar düşebilir. Yaz ayları nispeten sıcaktır.

Yeryüzündeki Türklerin % 99’undan fazlası İslam 
dinindendir. Tuvalar kalan % 1’içerisinde yer alan 
Budist-Şamanist Türk topluluğudur.  Sibirya’da 
bulunan diğer Türk toplulukları Hıristiyanlık ve Kamlık 
(Şamanlık) inançlarını birlikte yaşatırken Tuvalar 
Budizm ve Kamlığı birlikte yaşatırlar. Budizm Tuva’ya 
17. Asrın başlarında Moğollar aracılığıyla girmiştir. 
Tuva Budizmi Tibet Lamaizmine dayanır ve 
günümüzde XIV. Dalay Lamayı Tanrının yeryüzündeki 
temsilcisi olarak görür. Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği zamanında diğer inançlar gibi Tuva’da 
Lamaizm de yasaklanmış ve Budist tapınakları 
yıkılmıştır. 

Tuva toprakları Tuvalılar için kutsaldır. Ülkelerini çok 
severler ve ona bağlıdırlar. Hayat şartlarının 
zorluklarına rağmen ülkemizi çok sevdiğimiz için 
burada yaşıyoruz, derler. Tuva toprakları sahiden de 
cennetten bir köşe gibidir. Ka Hem, Biy Hem, 
Hemçik ırmakları birleşerek Yenisey’i oluşturur. 
Ülkenin başkenti Kızıl Tuvalıların inancına göre 
Asya’nın tam merkezinde, iki nehrin birleşip Yenisey’i 
oluşturduğu noktada 20. Asrın başlarında 
kurulmuştur.  Kızıl kara yoluyla Hakasya’nın başkenti 
Abakan’a bağlanır. Tuva’ya tren yolu günümüze 
kadar ulaşmamıştır. Tuvalıların kültürlerini koruyup 
yaşatmalarında tren yolunun olmamasının rolü vardır. 
Tuvalıların kendilerine has gırtlaktan şarkı söyleme 
gelenekleri vardır. Bu müzik türü konuyla ilgili 
herkesin ilgisini çeker. Bu müzik türünde tabiattaki 
canlıların sesleri gırtlaktan çıkarılan ezgilerle taklit 
edilir. 

Taşı yontarak küçük heykelcikler yapma Tuvalıların 
geleneksel el sanatlarındandır.  “Her taşın içinde bir 
aslan yatar” atasözü Tuvalıların her taşı yontarak
ondan bir aslan heykelciği yapabileceğini 
anlatmaktadır.  Bu yontma taşlardan, satranç 
takımları, çeşitli hediyelik eşyalar yapılmaktadır. 
Eğer bir gün Sibirya’ya yolunuz düşecekse Tuva’ya 
uğrayarak bakir, tabiat harikası ülkeyi görmenizi 
tavsiye ederim.

Fakat Tuva Türkçesi ilk karşılaştığınızda 
anlaşamayacağınız kadar zordur. Anlaşabilmek için 
birkaç ay Tuva’da yaşamanız gerekir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve insanların nispeten 
özgürlüklerine kavuşmalarıyla bu tapınaklar yeniden 
açılmaya başlanmıştır. Bugün Tuva’da yirminin 
üzerinde Budist tapınağı bulunmaktadır.
Tuva’lar Budizm yanında Kamlık (Şamanlık) inançlarını 
da korurlar. Bu inanç sistemi büyük ölçüde eski 
Türklerin Kök Tanrı inancıyla benzerlik gösterir. 
Kamların (Şamanların) çeşitli yeteneklerinin olduğuna 
inanılır. Bazıları fal bakar, bazıları ovma yoluyla 
hastaları iyileştirir, bazıları ise çeşitli bitkilerden elde 
ettikleri karışımlarla hastalarını tedavi eder. Tuvalılar 
törenlerine hem Lama hem Kam çağırırlar. Her iki 
inancın temsilcileri kendi dualarını ederek törenin 
amacına uygun iyi dileklerde bulunurlar. Lamaizm ve 
kamlık inancının bir arada yaşamasını sağlayan şey 
ise iki inanç sisteminde ortak olan “tabiata saygılı 
olarak onunla barışık yaşamak” olarak özetlenebilir.
Tuva toprakları, günümüzde Köktürklerden kalma 
yazıtlara en yakın Türk ülkesidir. Köktürklerden kalma 
yazıtların büyük olanları (Bilge Kağan, Kültiğin, 
Tonyukuk yazıtları) bugünkü Moğolistan sınırları 
içerisindedir.

Bugünkü Tuva’da da Eski Türklerden kalma yüzlerce 
taş yazıt vardır. Tuvalıların kullandığı dile, içerisinde 
çokça Moğolca sözcük bulunmasına karşılık,  
Köktürklerin kullandığı dile en yakın Türkçe denebilir. 
Tuvalılar 20. Yüzyıla kadar zengin sözlü halk edebiyatı 
ürünlerine sahipti. Destan, masal anlatıcılığı canlı 
olarak devam ediyordu. Bugün bu anlatıcılar yok 
denecek kadar azalmıştır. İyi olan ise bu destanların 
pek çoğunun anlatıcıları hayattayken derlenmiş 
olmasıdır.

Biz Türkiye Türkleri, çoğumuz kardeşlerimiz olan 
Tuvaları tanımasak da onlar bizi tanıyorlar. Tuva’nın 
herhangi bir köyünde Türkiye’den olduğunuzu, Türk 
olduğunuzu söylerseniz size büyük bir sevgiyle 
yaklaşırlar ve “biz kardeşiz, aynı atanın çocuklarıyız” 
derler. Ve evlerinde bulunan bir ekmeklerini sizinle 
bölüşürler. Tuvalılar misafirperverdirler. Herhangi bir 
Anadolu kasabasında karşılaşacağınız misafirperver-
lik örneğini Tuva’da da görebilirsiniz. 

Bursa Türk Ocağı 3 Mayıs Türkçülük Bayramı kapsamındaki 
kutlamaları Atatürk Anıt ı ’na çelenk sunarak başlatt ı .

Prof. Dr. Ali BAHADIR
bahadir@uludag.edu.tr
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Bu hareketin beklenebileceğin çok 
ötesinde büyümesi ve Türk siyasi 
tarihinde görülmemiş özelliklere sahip 
olmasının nedenlerini kavrayamayanların 
kullandıkları “3-5 ağaç yerinden 
sökülmüşse ne olmuş, onlar çağlayan 
parkına tekrar dikildi; proje 
tamamlandıktan sonra taksimde daha 
fazla ağaç olacak” türündeki açıklamalar, 
bu açıklamaları yapanların olanları 
gerçekten hiç anlamadıklarını gösteriyor.

Uzatmaya hiç gerek yok, çünkü her şey 
açık. Siz kendiniz gibi olduğunu kabul 
ettiklerinizin dışındaki koca bir kitleyi 
farklı nedenlerde ötekileştirir ve aslında 
en azından asgari müştereklerde geniş 
grup oluşturması gereken toplumsal 

katmanları sert çizgilerle birbirinden 
ayırırsanız, her birini başka nedenlerde 
ötekileştirdiğiniz gruplar, bir çok konuda 
birbirlerine bezmeseler ve gerçekte bir 
çok sebeple birbirlerini ötekileştirmiş 
olsalar bile, “egemen grup tarafından 
ötekileştirilenler” asgari müştereğinde ve 
sizin “biz” kabul ettiğiniz küçük gruba 
karşı birleşerek güçlü bir büyük grup 
oluştururlar. Böylece toplumun birbirini 
hiç sevmediğini ve bir araya gelemey-
eceklerini düşündüğünüz küçük 
gruplarını kenetlenmiş olarak karşınızda 
bulursunuz. Bu ötekileştirmenin maliye-
tidir ve ötekileştirilenler nefrete dayalı 
hareketleri tetiklemek için çok uygun 
zeminler sağlarlar.Karmaşanın patlak 
vermesine neden olduğu düşünülen 

öneminin olanlarla orantısızlığına gelince. 
Bunu karşınızda biriken kenetlenmiş 
ötekiler topluluğunun çok başka konulara 
yönelik, birikmiş ve birbirine eklenen karşı 
duruşlarının hepsinin patlamasına yol 
açan bir kılavuz olarak düşünebilirsiniz. 
Hareket belki çok basit bir tepki ile başlar 
ama verilememiş diğer tepkileri de 
tetikleyerek çeşitlenir ve genişler. İşte 
burada sembolün gücünü görürsünüz ve 
bu yüzden sembol oluştuğunda
 “3-5 ağaç artık sadece 3-5 ağaç 
değildir”.

Programın açılışında konuşan Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Türkçülük 
Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekti. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlik ve törenlerle 
Türkçülük Bayramının kutlandığını belirten Kırlı, her türlü ayrımcılığa karşı tek bir yürek olduklarının 
altını çizdi. Türkçülük Günü’nün aslında acılar günü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kırlı, “Türk 
devletinde insanlar Türkçü oldukları için zindanlara atılmış, işkencelere uğramıştır. 1944 yılının Mayıs 
ayında buna tepki olarak Ankara nümayişi düzenlenmiştir. 1945 yılının 3 Mayıs’ında Nihal Atsız, 
Reha Oğuz Türkkan gibi isimlerin de yer aldığı 10 mahkum Tophane Askeri Cezaevi’nde bir araya 
gelerek meçhul kahramanların mitinginin yıldönümünü kutlamışlardır. Daha sonraki yıllarda da bu 
kutlamalar Türkçülük Günü ve Bayramı olarak kutlana gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk 
isminin bile tartışıldığı şu kesitte bu salondayız ve Türkçülük Bayramını, kültürümüzün bir parçası olan Türk Sanat Müziği ile kutluy-
oruz” diye konuştu. Türklerin efendiliğini, sakinliğini, sessizlik, susuş sananların yanıldığını anımsatan Prof. Dr. Kırlı, herkesin 
Türkçülük Bayramı’nı kutladı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Sunumun Koro Müdürü Şengün Konyalı tarafından 
yapıldığı Türkçülük Bayramı Özel Konseri'nin ilk 
bölümünde sahne alan Şef Ş. Hakan Özlev yönetimindeki 
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Hüzzam Peaşrev 
ile başladığı konserde ağırlıklı olarak Hüzzam eserler ile 
birer Segah şarkı ve türkü seslendirdi. Konserin ikinci 
bölümünde sahne alan TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen 
ses sanatçılarından Nusret Yılmaz ise sempatik ve içten 
tavırlarıyla dikkat çekti. Öğrencilik yıllarında TRT ve Devlet 
Türk Sanat Müziği Korolarının en büyük hayali olduğunu anlatan Yılmaz, bu kurumların Türk Sanat 
Müziğine katkılarına dikkat çekti. Konservatuarlarda çok başarılı gençlerin yetiştiğini belirten Yılmaz, 
Devlet koroları ve TRT olduğu sürece Türk sanat müziğinin emin ellerde olduğunu bildirdi. Konserine 
Savaş Özkök’ün kanun taksimiyle başlayan Nusret Yılmaz Kürdilihicazkar eserleri seslendirdi. Daha 
sonra sahne alan İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Tuğçe Pala ise Hasan Dağ’ın Keman 

taksiminden sonra Nihavend eserleri seslendirdi. Konser Koro ile birlikte söylenen Ordunun Duası, Türkiyem, İzmir eserleriyle birlikte 
sona erdi. Salonu tıka basa dolduran dinleyiciler ise sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladılar. 
Konser katılımcılarına Bursa Vali Yardımcısı, İsmail Demirhan, Bal-Göç Başkanı Yüksel Özkan, Dr. Hüsamettin Olgun, Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı tarafından birer anmalık takdim edildi. 

Bursa Türk Ocağı Türkçülük Bayramı’nı Türk Sanat Müziği konseriyle kutladı. Ahmet Vefik 
Paşa Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konserin ilk bölümünde Şef Ş. Hakan Özlev yönetimind-
eki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, ikinci bölümünde ise TRT sanatçılarından Nusret 
Yılmaz ve Tuğçe Pala sahne aldı.

TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI KUTLANDIProf. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı

kselcuk@uludag.edu.tr

Haber Metni : Mert Yunus BALCI

Bursa Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi

BURSA TÜRK OCAĞI’NDA TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN
YAZITLAR KONUŞULDU

Konuşmasına merhum Turhan 
Yazgan’ı anarak başlayan 
Somuncuoğlu öncelikle Orhun 
yazıtlarına ve Türk tarihinin diğer 
eserlerine değindi.  Konuşmasının 
devamında Türk medeniyetine 
ilişkin ilk buluntuların Baykal 
Gölü’nün kuzeyinde bulunduğunu 
söyleyen Somuncuoğlu dünyanın 
beş kadim medeniyetinin içerisinde 
(Çin, Sümer, Mezopotomya, Mısır, 
Yunan  medeniyetleri) Türk medeni-
yetinin bulunmamasını bir talihsizlik 
olarak nitelendirdi.

M.Ö. 14. Yüzyılda ilk Türk hiyoro-
gliflerinin bulunduğunu söyleyen 
Somuncuoğlu bunun Rusya’da 
Lena Kaya’da olduğunu 
dinleyicelere gösterdi. Türklerin 
yazın tarihinin Orhun yazıtlarından 
çok daha öncesine gittiğini 
söyleyen Somuncuoğlu buna dair 
izlerin, Krasnoyorsk, Novosibirsk, 
Üç Sümer Dağı, Gorno Altay, Biçikti 
Boom,  Çalamantaş, Yalbaktaş, 
Kalbaktaş, Pazırık Kurganları, 
Koşaağaç  gibi yaşam alanlarında 
ve müzelerde bulunduğunu ifade 
etti. Somuncuoğlu Sibirya’dan 
Hakkari Gevoruk’a kadar büyük bir 
coğrafyada kaya resimlerinin 
bulunduğunu söyledi.

Türklük tarihine ilişkin bilgi ve 
belgelerin bulunmasının çok önemli 
olduğunu söyleyen Somuncuoğlu, 
Avrasya’daki diğer medeniyetler için 
de bu izlerin silinmesinin çok mühim 
olduğunu söyledi. Somuncuoğlu bu 
iddiasını da Türklerin bölgede 
tarihsel önceliğe sahip olmasının 
kendilerine verdiği enerji 
kaynaklarına hakim olunuşunu 
dayanak gösterdi.

Türklük tarihinin 5000 seneden 
daha önceden daha da ötesine 
gittiğini söyleyen Somucuoğlu etnik 
faşizm, ırkçılık, kan siyaseti gibi 
meseleleri Türklerin Altay Dağı’na 
gömdüğünü, böyle bir şeyi Türkler 
yapmasaydı Türklerin tarihi impara-
torluk tarihi olamazdı. Bu gibi 
meseleleri aşamayanlar bırakın 
imparatorluklar kurmayı okey oyunu 
dahi oynayamazlar dedi. Türklüğe 
ilişkin ilk yazının M.S 5. Yüzyıllarına 
dayandığını söyleyenlere Altın 
elbiseli adam eserindeki yazıları 
kanıt olarak gösteren Somuncuoğlu, 
sanıldığı gibi Türklerin yazıyı M.S. 
5.yüzyılda değil  M.Ö. 5-6. 
Yüzyıllarda kullandıklarını ifade etti.

Geçmişte Altay’ın bazı bölgelerinde 
resim yazısı ile çizilen bir çok eserin 
Sivas, Keles, Artvin gibi yerlerde 
insanların araç-gereç olarak 
kullandığını, kıyafet, kap-kacak 
kültürlerinin bu resimlerden 
kaynaklandıklarını dile getirdi.

Türkiye’de genetik ve etnik 
Türklüğün en fazla Tunceli ve 
Hakkari’de bulunduğunu söyleyen 
Servet Somuncuoğlu, Hakkari ve 
Tunceli’nin bütün Türkiye’den daha 
da Türk olduklarını dile getirdi.

Türklük tarihine ilişkin milyonlarca 
bilgi, belge, taş yazısı ve resmin 
bulunmasına rağmen bu konuda 
yeterince ileri gidilememesi Türk 
akademiyasının çalışmalarının 
yetersizliğine bağlayan Servet 
Somuncuoğlu, bu konudaki 
çalışmalar ne yazık ki münferit 
olmaktan öteye gidemiyor, ekip 
çalışmalarıyla bu mesele halledilmi-
yor dedi.

Sibirya’dan Hakkari’ye uzun bir 
yolculuk yapan Servet 
Somuncuoğlu, Ankara’nın bazı 
bölgelerinde de Moğolistan’a, 
Sibirya’ya benzer kalıntıların 
bulunduğunu söyleyerek, bu 
bölgelerde bulunan kanıtların 
bilindiğinden çok daha öncesinde 
Türklerin Anadolu’da olduğunu 
kanıtladı. Bu iddiasına Denizli, 
Kütahya, Eskişehir ve Ankara’yı 
örnek gösteren Somuncuoğlu, bu 
taş yazılarından koskoca bir kitap 
çıktı diyerek, bölgedeki taş 
yazılarının oldukça fazla olduğunu 
ve Türklüğe ilişkin olduğunu aktardı.

Konferansın sonunda iş adamı Mete 
Tetik tarafından televizyoncu- yazar 
Servet Somuncuoğlu’na Türk 
Ocakları adına bozkurt logolu çini 
bir tabak hediye edildi. Konferans 
dinleyicilerin alkışları eşliğinde son 
bulurken, Türk tarihine ilişkin bir çok 
nokta aydınlatılmış oldu.

MAYIS 2013 MAYIS 2013

.....ATSIZ'A.....

Attı Türk'ün kanadı.
Bitti o cenk sırası.
Gayri fikir zamanı.
Türkçülük atım atsız.

Cahil imam, kadı
O bir değişik haçlı.
Sahi ruh adam zatı
Türkçülük ruhum Atsız.

Unutmam, düşman kanı
Pistir içi marazlı.
Hançer onun silahı.
Türkçülük kinim Atsız

Bozkurdun uluması.
Tarihte var yankısı.
İt dişler kanadımı.
Türkçülük kanım Atsız.
Ülkün, özler cihanı.
Masum, gözler atanı.
Diriltin bozkurtları!
Türkçülük gücüm Atsız.

Türkçülük kanatları
Üstünde ay ışığı
Türk yayacak İslam'ı
Türkçülük yolum Atsız

Sanma faşist Mercan'ı.
Benito Adolf tarzı.
Bilmez Türk olmayanı.
Türkçülük atım atsız.

             MUSTAFA MERCAN

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ
PROF.DR.MEHMET YÜCE’NİN KAYINPEDERİ
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ÜYEMİZ BAHA BİLGİN’İN BABASI

Vefat Etmiştir,
Yönetim Kurulu Olarak Kendilerine

Baş Sağlığı Diliyoruz...

Ocağımız
Manisa Alaşehir İlçesi Halk Okuma Kütüphanesine

150 ADET KİTAP
Bağışı Yapmıştır.

Bu sayımızın mali desteğini
esirgemeyen İnşaat Müteahhiti

YÜKSEL YILMAZ’a
teşekkür ediyoruz...

Nusret Yılmaz

Tuğçe Pala

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
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