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Mİllİyetçİler,
Yurtseverler neyİn
Mİllİyetçİsİ ve hangİ
yurdun yurtseverİ?

En basit şekliyle tanımlarsak;

Milliyetçi: Milletini seven

Yurtsever: Yurdunu seven

Türk Milletinin sevdalısı olan, onun 

istikbali için çalışan ve bu özellikler-

ini göğsünü gere gere “Milliyetçilik” 

kelimesi ile ifade etmekten 

korkmayanları bir yana koyalım. 

Ülkemizde aslında milletini seven, 

onun geleceği için çalışmaktan yana 

olan ancak milliyetçilik kelimesinden 

korkan insanlar da var. Bu insanlar 

kendilerini “Ulusçu”, “ulusalcı”, 

“yurtsever” vb. kelimelerle 

tanımladılar ve bir kısmı hala böyle 

tanımlıyor. 

DEVAMI SAYFA 2’DEDEVAMI SAYFA 2’DE

GENÇLİK KOLUNUN
SEZON SONU FAALİYETİ

Ocak programlarımızın bu yıl ki sezon 
kapanış etkinliğini İsmail Gaspıralı’nın 
Darürrahat Müslümanları eserini ütopik 
bir pencereden inceleyerek 
gerçekleştirdik. Konuşmacımız; Eskişehir 
Üniversitesi’nde görev yapan ve 
gençliğinden beri Türk Ocakları ile 
münasebeti olan Yrd.Doç.Dr. Bilge 
Kağan Şakacı idi.

Ülkemiz son yıllarda Büyük Ortadoğu oyununun 
içine çekilmek isteniyor. Türk milleti tarih boyunca 
çeşitli oyunlar içerisine çekildi. Hepsinden de 
başarı ile çıktı ama çok büyük zararlar gördü.
Son günlerde gelişen olaylar, halkımızı derinden 
etkilemiş bulunmaktadır. Meydana gelen olaylar 
masum “ Gezi Parkı” olayı değildir. Halkımızın 
yaşadığı gelecek endişesi insanlarımızı sokağa 
döktü. Olaylar, başı bozuk grupların elinde kırıp 
dökme şekline dönüştü.
Biz Türk Ocakları Bursa Şubesi olarak halkımızı 
milli heyecandan yana olmaya, dini ve insani 
sağduyuya tavsiye ediyoruz. Buna rağmen 
ülkemizin geleceğine, sorunlarına sahip çıkılmasını 
istiyoruz. Bunu yapmak için sağlam, doğruları 
gören insanlarla, toplumsal örgüt ve derneklerle 
birlikte olmak, birlikte hareket etmek gerektiği 
kanaatindeyiz. 
Olaylar başlangıçta masum isteklerle başlar, fakat 
daha sonra etki tepki kuralına bağlı olarak işler 
çığırından çıkar. Ankara ve İstanbul’daki olaylar 
meydana gelir ve istenmeyen görüntülerle 
karşılaşılır. Milletin, vatandaşın malı zarar görür. 
İnsanlar yaralanır, ölür ve olaylar daha büyük 
boyutlara ulaşır. Bunun için dikkatli olunmasını, 
milli hasletlerimizden yana hareket edilmesini 
tavsiye ediyoruz.
Halkımıza sağlık ve esenlik dileklerimizle saygılar 
sunuyoruz.

Bursa Türk Ocağı’ndan Kamuoyuna…!

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa BİLİCİ, 
çeşitli liseler ve sivil toplum kuruluşlarından isimler katıldı. 
Bursa Türk Ocağı’nı temsilen Hamit Saraç’ın bulunduğu 
toplantıda Bursa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu 12 Tübitak projesi ile ilgili konuklara 
bilgi verildi. Okul müdürü Erdinç Babacan ve İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili’nin konuşmalarıyla açılan sergide, Bursa Türk 
Ocakları’nın tarihi, Zonguldak’ta ki Kuvvay-i Milliye 
direnişi, Bursa Türk Ocağı’nın sponsorluğunu yaptığı 
Kızılay ile birlikte gerçekleştirilen kan bağışı vb. projeler 

yer almaktaydı. Konuklar sergiden ve projelerle ilgili bilgilendirilmekten oldukça memnun oldular. 
Sergi, konuklara ver i len kokteyl i le son buldu. 

Bir Türkmen şehri olan Bursa,yaz aylarının gelmesiyle 
birliktefarklı köylerinde düzenlenen Yörük-Türkmen 
şenliklerinede ev sahipliği yapmaya başladı. Mudanya 
ilçemize bağlı şirin bir Yörük köyü olan Mirzaoba Köyü 
de, 23 Haziran 2013 Pazar günü gerçekleştirdiği 5. 
Geleneksel Yörük Şenliği’yle değişik eğlence ve 
etkinliklere sahne oldu. Bursa Türk Ocağı’nı temsilen 
Mirzaoba’ya giden Hars Heyeti üyemiz Tarihçi Dr. Celil 
Bozkurt’un şenlik izlenimlerini aktarıyoruz:

“Mirzaoba, muhteşem denizi ve temiz havasıyla 
dünyaca ünlü Mudanya’nın, geniş zeytin ve incir 
ağaçlarıyla kaplı, buram buram ıhlamur kokan ve 
olağanüstü görsel manzaralara sahip tam bir Yörük 
Köyü. Köy halkı, kendilerini binlerce yıllık bir Türk 
kültürünün mirasçısı olarak görmekte ve kimliğini de 
Karakeçili Yörükleri olarak tanımlamakta. Köy halkının 
dikkat çeken samimiyetine ve yabancı misafirlere olan 
sıcak ilgisine bakıldığında Mirzaoban’ın köklü bir 
Türk-İslam terbiyesine sahip olduğu rahatlıkla 
görülebilir. Köyün, Kaymakoba ve Muratoba adlarında 
yine kendileri gibi Yörük olan kardeş köyleri de 
mevcut.

Mirzaoba, 2009 yılında başlattığı Yörük Şenliği’ni 
geleneksel hale getirmenin haklı gururunu yaşıyor. Bu 
sene beşincisi düzenlenen şenliğe, siyasilerden 
değişik sivil toplum örgütlerine, çevre köylerden 
değişik illere kadar geniş bir katılımcı kitlesi iştirak etti. 

Dualı bir merasimle başlayan şenlikler, MHP Bursa 
milletvekili Necati Özensoy ve CHP Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan’ın birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı 
konuşmalarla devam etti. Ardından, Mirzaobanınköy 
muhtarı ve ileri gelenleri, şenliklere ve köyün tarihine 
dair duygusal konuşmalar yaptılar. Konuşmalarının 
ardından İnegöl Mehteran Takımı,çaldığı kahramanlık 
marşlarıyla misafirleri Osmanlı dönemine götürdü. 
Şenlik, halk oyunun ekiplerinin göz dolduran 
oyunlarıyla ve yerel sanatçıların verdiği müzik 
ziyafetiyle son buldu.
Mirzaoba, halkının okumaya ve araştırmaya olan 
merakıyla dikkat çekmekte. Köyün bu takdire şayan 
merakında, köyün ilk okuyan insanı olan emekli 
öğretmen Sait Alper Hoca’nın büyük katkısı olmuş. 
Sait Hoca, 1960’da Arifiye Öğretmen Okulunu 
bitirdikten sonra köyüne gelerek öğretmenlik yapmış, 
birçok kişinin okumasına ve kendini kurtarmasına 
vesile olmuş. Köyde; okul, yol, köprü yaptırmış ve 
köye içme suyu getirmiş. Sait Hoca, köye yaptığı 
hizmetlerden dolayı köylülerin büyük hürmet ve sevgi 
besledikleri bilge birisi. Adeta, Mirzaoba’nın Dede 
Korkutu gibi.  Köyle ilgili projelerde kendisine danışılır 
ve mutlaka fikri alınır. Sait Hoca, Bursa’nın farklı 
okullarında öğretmenlik yapmış ve bir süre 
Amerika’da zihinsel engelli çocukların eğitimi ve iş 
öğretimi dalında da yüksek ihtisas yapmış.

Köyde dikkatimi çekenlerden biri de kitaplara olan 
ilgisiyle bilinen Nevzat Şalgam Bey. Nevzat Bey, 
yüksel tahsil görmemiş olmasına rağmen, düzenli 
kitap okuyan ve köyün tarihine dair araştırmalar 
yapan meraklı birisi. Ayrıca, değişik tekniklerle 
resimler çizen yetenekli bir ressam.  Köyde, genel 
kültürüyle ve mütevazi kişiliğiyle dikkat çekmekte. 
Kendisinin daveti üzerine, Kaymakoba Köyü’ne gittik 
ve köyün mezarlığında bulunan Osmanlı mirası mezar 
taşlarındaaraştırma yaptık. Taşlaraişlenen ve 
okunması akademik bilgi ve teknik gerektiren 
Osmanlıca ibareleri kolaylıkla okuması hayretimi celp 
etti. Merakın ve azmin insanı nerelere 
taşıyabileceğinin tipik bir örneği Nevzat Bey.

Mirzaoba’nın en dikkat çeken yapısı, Sait Hoca’nın 
bir projesi olarak köy meydanına dikilen Şehitler ve 
Gaziler Anıtı. Anıt, Mirzaoba Köyünün Balkan, Birinci 
Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nakatılan şehit ve gazilerini içeriyor. Adeta 
köyün vatanseverlik timsali. Sait Hoca, “Tanıkların 
İfadeleriyle Mirzaoba Şehitleri ve Gazileri” adlı 
kitabının yayın hakkını Bursa Kültür A.Ş’ye devred-
ince, Bursa Büyükşehir Belediyesi de bunun 
karşılığında köye bir hizmet sunmak istemiş. Sait 
Hoca da, bizzat kendisinin hazırlayıp oluşturduğu anıt 
projesine Belediye’yi ortak edince bu ölümsüz miras 
köye kazandırılmış. 
Mirzaoba Köyü’nü, milli ve manevi değerlerine 
gösterdiği hassasiyetten dolayı takdir ediyor, daha 
nice şenlikler temenni ediyor, huzurlu ve mutlu 
yuvalarında kendilerineesenlikler diliyoruz”

G e ç t i ğ i m i z g ü n l e rd e B u r s a S o s y a l B i l i m l e r L i s e s i
ö n e m l i b i r t o p l a n t ı n ı n e v s a h i p l i ğ i n i y a p t ı . 

Prof. Dr. Ali BAHADIR
bahadir@uludag.edu.tr
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Sayın İbrahim Okur,

“ Kültür Savaşında İleri Savunma Natları ” adlı
kitabınızı büyük bir dikkat ve ilgiyle okudum. Hatta 
sizin sizin kitabınızda geçen bir ifadeyle
“süngerin suyu emmesi gibi” adeta emerek okudum.
Ayrıca dört sayfalık bir özette çıkarttım.
Farklı konularda altı ayrı kitabınızı çok ustaca bir 
araya getirip bağlantı kurarak okuyunca sunuşunuz 
akıcı ve duru ifadenizle birleşince bilgi yüklü bu güzel 
eser ortaya çıkmış. Her Türk aydınının el altında 
bulundurması gerektiğine inanıyorum.
Her kitabın girişinde konusuyla ilişkili büyük 
Atatürk’ün altın değerindeki muhteşem vecizelerinin 
de yer alması kitabınıza ayrı bir derinlik katmış. Sizin 
başka kitaplarınızı da okudum. Temizliğin Tarihi, 
Japonya Bir Yükselişin Hikayesi, Günümüze Işık Tutan 
Tarihi Gerçekler.. gibi. Hepsindende son derece 
bilgilendim. Kısmet olursa diğerlerini de okuyacağım.
Milli bir Türk aydını olan sizin kitaplarınızı okumaktan 
müstesna bir haz duyduğumu ifade ediyor, Türk 
hayatına daha nice değerli eserler katmanız dileğiyle 
sevgi ve saygılar sunuyorum.   
   

  17 Haziran 2013
  İbrahim Hançer
  Emekli Okul Müdürü

KİTAP

TANITIMI



Peki, aslında hemen hemen aynı şeyleri 
yani Vatan ve Millet sevgisini ve onlar 
için çalışmanın kutsallığını ifade eden bu 
kelimeleri farklı kavramlarmış gibi 
kullanıp, içlerini bir takım kaygılarla farklı 
farklı doldurmanın ne anlamı var? Bunun 
tartışması ve açıklamasını bir başka 
yazıya bırakalım.
Bu yazıda dikkati çekmek istediğim şey 
insanların söyledikleriyle hissettikleri ve 
yaptıklarının birbiriyle tutarlı olup 
olmadığıdır. Mevlana “ya göründüğün 
gibi ol, ya olduğun gibi görün” demiş. Bu 
söze inanmak ve kendi hayatında da 
böyle davranmak ne kadar kolay 
görünüyor değil mi? Ama öyle değil.
Öyle olmadığını yakın geçmişte olan bir 
hadiseden hareketle açıklamaya 
çalışayım. Bir süre önce Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin Güney Doğu Anadolu 
Bölgesinde bir toplantı düzenlendi. 
Toplantının amacı yürümekte olduğu farz 
edilen “açılım !” süreci ile ilgili 
değerlendirmeler yapmaktı. Katılımcılar 
yurt içinden ve yurt dışından gelen ve 
kendisini TÜRK dışında bir kelime ile 
tanımlayan insanlardı. 

Her halde kendisini Türk olarak 
tanımlayan ancak kendi kendini 
başkalaştırmış olanların bu 
ötekileştirmelerini makul bulan birkaç 
kişi de katılmıştır. 
Toplantının herhalde “akil” kabul edilen 
konuşmacıları bir masa etrafında 
toplandılar ve arkalarında toplantının adı 
ve mahiyetini açıklayan bir pankart vardı. 
Üzerindeki açıklamalar katılımcılar 
tarafında lisan olarak kabul edilen iki ayrı 
yerel dil taslağı ile yazılmış en altta da 
TÜRKÇE, yani bu ülkenin resmi lisanıile 
tekrarlanmıştı. Şöyle yazıyordu;

Kuzey Kürdistan……………

Önemli olan ilk iki kelime olduğu için 
gerisini getirmedim. Toplantının yapıldığı 
günleri izleyen dönemde yayın 
organlarını izledim, haberleri dinledim ve 
birkaç yayın organında gördüğüm bu 
toplantıdan “açılım !” sürecini 
destekleyen mesajlar çıktığı tarzındaki 
yorumlar dışında hiçbir yazı, yorum veya 
itiraza rastlamadım.

Ey bu ülkenin Milliyetçi, Yurtsever, 
Ulusçu, Ulusalcı vb. insanları, yurdunu-
zun bir bölgesi olduğunun çok dışında bir 
isimle tanımlanıyorken, bu isim başka 
yönlerdeki coğrafyalar ile birleşmeyi ve 
yurdunuzdan ayrılmayı çağrıştırıyorken, 
başka ülkelerden gelen insanlar sizin 
vatanınızın bir parçası üzerinde tasarrufta 
bulunan kararlara katılıyorken, milletinizin 
bir parçası kendini ötekileştiriyor ve 
başka ülkelerin insanları ile aynı büyük 
grup içinde tanımlıyorken yayın 
organlarınızla, kullanabileceğiniz her türlü 
demokratik yöntemle bu gelişmeleri 
yermiyorsanız; ülkeniz ve milletinizin bir 
parçası üzerinde oynanan oyunları 
görmüyorsanız ve yürümekte olan bu 
süreçlere karşıt fikirler üretmiyorsanız siz 
HANGİ MİLLETİN MİLLİYETÇİSİ, 
HANGİ YURDUN YURTSEVERİSİNİZ ? 

Bekir Sıtkı Çobanzade,
Türkçülüğün en büyük şairlerinden ve 
mücadele adamlarından biridir. 15 Mayıs 
1893 yılında Kırım’ın Karasubazar 
şehrinin Argın köyünde doğmuştur. Asıl 
adı “Ebu Bekir”dir. Günlük konuşmalarda 
“Bekir” olarak çağrılmaktadır. Sıtkı ismini 
öğretmeni Yusuf Ziya Bey vermiş.
İlk şiir ve yazılarında “Bekir Sıtkı Bavbek” 
ismini kullanmıştır. “Çobanzade” ismini 
1916 ‘dan sonra  kullanmaya başlamış. 
Babasının ismi Abdülvahab, annesini ismi 
Zahide Abay’dır.
Babası köyünde çobanlık yaptığı için 
Bekir’de babası ile 7-8 yaşlarına kadar 
çobanlık yapmış, ata binmeyi öğrenmiş 
ve iyi bir binici olmuştur. Çocukluk 
devresini at sırtında köyünün yaylalarında 
geçirmiş ve 1908-1909 öğretim yılında 
Karasubazar Rüştiyesi’nden birincilikle 
mezun olmuştur. Bekir Sıtkı, Karasubazar 
kazasının “Cemiyet-i Hayriye” si 
tarafından öğrenim için İstanbul’a 
gönderilmiştir. “Kırım Talebe Cemiyeti ‘nin 
yardımı ile  1909’da İstanbul 
Sultanisi(Lise)’ne yatılı olarak girmiş ve 
1914’yılında liseden mezun olmuştur.
Memleketi Kırım’a dönen Bekir Sıtkı, I. 
Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından 

askere çağrılır ancak Rus ordusunda 
askerlik yapmamak için Kırım’dan 
kaçarak İstanbul’a gelir. İstanbul’da 
Üniversitenin Filoloji(Yabancı dil) 
bölümüne devam etmeye başlar. Bu 
arada Macaristan’a giderek Macarca 
dersleri alır. Budapeşte’deki “Peter 
Pazmany Üniversitesi’ne girer.  Tanınmış 
folklor araştırmacısı Prof. Ignacz 
Kunoş’un rehberliğinde “Codex 
Comanicus”u (Kıpçak destanı)incelerler.
 Türk Dillerinde Telâffuzun Temel Prob-
lemleri, Türk Dili, Macar Edebiyatı, Arap 
Edebiyatı tarihi üzerine çalışmalar 
yapar.1919’da doktorasını verdikten 
sonra Budapeşte Üniversitesinde öğretim 
üyesi olarak çalışmaya başlar. Bu arada 
Lozan Üniversitesi’ne davet edilir. 
1920’de Kırım’a döner ve Kırım’daki 
siyasi faaliyetlere katılır. Kırım Muhtar 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra Halk 
Maarif Şubesi Müdürü olur. 1924’de Bakü 
Üniversitesi Türk Dili profesörlüğüne tayin 
edilir. 1924’ den 1937’ye kadar Taşkent, 
Kazan, Moskova, Petersburg üniver-
sitelerinde ders verir. Orta Asya Cumhuri-
yetlerinde araştırmalarda bulunur. 
Çobanzade bütün Türk lehçelerinin 
yanında Yakın doğunun bütün dillerinden 

başka, İngilizce, Fransızca, Almanca 
dillerini bilmektedir. Yüzlerce ilmi 
araştırması, makalesi, kitabı bulunan 
Bekir Çobanzade aynı zamanda güçlü bir 
şairdir. Bütün ömrünü, Türklüğün birliği, 
bütünlüğünü; Türk kültürünün, Türk 
tarihinin, Türk dilinin araştırılması için 
harcayan Çobanzade aynı zamanda Türk 
topluluklarının bağımsızlığı için çalışmıştır. 
I. Dünya Savaşı yıllarından itibaren, 
özellikle 1934’ten sonra daha sıkı bir 
şekilde takip edilen Bekir Sıtkı, nihayet 
1937 yılında Ruslar tarafından tutuklanır. 
Birçok suçla suçlanan büyük ilim adamı 
ve şair Bekir Sıtkı Çobanzade 1939 
yılında Azerbaycan’ın Haçmaz şehrinde 
Rus ajanları tarafından öldürülür. Ruhu 
şad olsun. Burada,Bekir Sıtkı 
Çobanzade’nin hayatını kısaca özetlem-
eye çalıştık. Şimdi şiirlerinden seçtiğimiz 
örnekleri Türkiye Türkçe’si ile vermek 
istiyorum. Çünkü Kırım Türkçesi ile 
Anadolu Türkçesi arasında önemli farklar 
bulunmaktadır ve bugünkü gençlerimizin 
Kırım Türkçe’sini anlaması oldukça 
zordur. Şiirlerin asıllarını görmek isteyen-
ler İsmail Otar’ın hazırlamış olduğu Kırımlı 
Türk Şair ve Bilgin Bekir Sıtkı Çoban-
zade, (Lebib Yalkın Yayımları, 1.Baskı   
İstanbul 1999) isimli esere bakabilirler.

BEKİR SITKI ÇOBANZADE VE
ŞİİRLERİNDEN ŞEÇMELER

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı

kselcuk@uludag.edu.tr

Haber : Merve AKSOY

Hazırlayan : Dr. Behçet DEDE

GENÇLİK KOLUNUN SEZON SONU FAALİYETİ

Darürrahat Müslümanları Bir Ütopya 
mı?” adlı sunumunu ocağımızın 
Gençlik Kolları ile paylaşan Şakacı 
konuşmasına Thomas More’un 
ütopyayı anlatan “ Ütopya hem 
hiçbir yerdir, hem iyi bir yerdir.” 
Sözüyle başladı. Bu kısa girişten 
sonra ütopyanın manalarını anlata-
rak ütopik bazı eserleri örnek verdi. 
Bu eserlerden bir tanesi George 
Orwel’ın 1984’ü dür. Ardından bir 
eserin ütopya niteliğini kazanabilm-
esi için belli şartları taşıması 
gerektiğinden bahsetti. Örneğin 
ütopyanın, reformcu değil, devrimci 
hatta yıkıcı olması, kapatılan ve 
sabitlenen ideal sistemin farklı bir 
yerde olması (Ada veya ülke gibi) 
gibi özelliklere sahip olduğunu 
belirtti.
Bu genel açıklamalardan sonra 
İsmail Gaspıralı’nın hayatına
değinen Şakacı, herkesçe bilinen 
“Dilde, fikirde, işte birlik.” değinen 
Şakacı, herkesçe bilinen “Dilde, 
fikirde, işte birlik.” Sloganıyla 

Gaspıralı’nın hayatını 
şekillendirdiğini ve zamanının 
Hazarfen’i olduğunu belirtti. Usul-i 
Cedit eğitimiyle, eğitime ne denli 
önem verdiğini anlamak müm-
kündür. Gaspıralı Türk gençlerinin 
eğitimine bu düşünce yapısıyla çok 
önem veriyor ve ortak dil 
çalışmalarını eserlerinde de büyük 
oranda kullanıyordu.

Gaspıralı gibi büyük bir şahsiyetin 
hayatına kısa bir bakıştan sonra 
Darürrahat Müslümanları eserini 
incelemeye koyulduk.
Bilge Kağan Bey, sunumunda 
Darürrahat Müslümanları adlı eserin 
ütopik yapısının Elhamra Sarayına 
gidişle birlikte ortaya çıktığını söyler. 
Zira ütopik mekanların nitelikleri ile 
Darürrahat’ınkiler paraleldir. Eser 
İspanya’da bulunan Sierra Nevada 
dağları arasında geçilmez bir yerde 
geçer. Bu yeri sadece bir kişi ve 
daha sonrada o kişinin ailesi 
bilmektedir. Darürrhat’a ziyaretçi 
olarak girmeyi başaran Molla Abbas 
adında biri gözlemlerini eserde 
aktarmıştır.

Darürrahat’ın kurucusu Seyyit 
Musa’dır. Daha sonra bu kişinin 
soyundan gelenlerce ülke 
yönetilmiştir. Ülkede refah, adalet, 
eşitlik ve huzur vardır. İlerlemiş 
ilimler ve çok gelişmiş bir teknoloji 
vardır. 

Bu yerde herkes medrese mezunu-
dur ve ilmi yönden çok yüksek bir 
mertebededir. Hatta öyle bir yerdir 
ki suç olmadığı için hapishane 
yoktur. Dışarıya kapalı bir 
ekonomileri vardır. Eserde ülkenin 
durumuna şahit olan ziyaretçi, kendi 
ülkesi ile burayı kıyaslar. İlmi ve 
diğer yönlerden ülkesinin ne denli 
geri olduğunu analiz eder. Bu ülkeye 
giriş yasaktır, fakat eğer girilmişse 
de çıkış yasaktır. Molla Abbas 
çıkmak istediğinde oranın kadısına 
gidip bir şekilde kurtulmayı 
başarmıştır. Kendisine geldiğinde 
bir hastanede yatmakta olduğunu 
görmüştür.
Şakacı eserin bu tür özelliklerini 
anlattıktan sonra, ütopik eserlerin 
özellikleriyle Darürrrahat’ı 
karşılaştırmış ve şu sonuçlara 
varmıştır:
Ülke geniştir, ideal sistem farklı bir 
yerde fakat ülke sınırsız değildir.
Ziyaretçi kendi toplumuna rüyada 
ya da gerçekte dönmüştür.
Ziyaretçi, hem kendisinin hem de 
toplumun az gelişmişliği üzerinde 
durmuştur.
Bu analizlerden sonra sunumuna 
nokta koyan Şakacı’ya Bursa Türk 
Ocağı Gençlik Kolları tarafından 
teşekkür plaketi hediye edildi.
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HABER ALDIM
Haber aldım, ölüler dirilmiş diye;
Borlu(Boru) çalınarak Kefe’ye girilmiş diye..
Mezarlardan kalkmışlar yeşil sarıklar,
Huzura erişmeden,yetişmeden sürünen garip 
gençler, El basmıştır Kur’an’a “SIRR”a erip 
“Dilde, İşte Birlik”e yemin edip
Borlu çalınıp gönüller taştığında, Çalgı sesi 
Çatır Dağını aştığında;
Ben de buradan azıcık işideyim,
Azrail’e “Ah!” demeden öylece gideyim…

SEN DEĞİŞME
Sen değişme, muradın gerçek ise!
Ömründe her şeyin yurt için ise..
 Varsın yıllar dönsün bildiği gibi,
 Varsı yolunu şaşırsın yıldız, güneş, ay..
Sen dönme dostçuğum, hak yolundan!
Doğru bak, hiç ürkme sağı solundan!
 Halka bayram, şenlikler olmuş imiş,
 Yad ellere bahtiyarlık dolmuş imiş,
Sen unutma mukaddes kederlerini!
Ağlayıp büyüdüğün o viran yerlerini..
 Gördün herkes değişmiş hatır için,
 Kırılmış gibi bir sıcak çadır için,
Sen unutma  sürünmenin yeğ olduğunu!
Hak yolunda yalnızın güçlü olduğunu!

BİR İZİN VERİNİZ
Bir izin veriniz, yurduma döneyim!
Yurduma döneyim, derdimi söyleyeyim!
 Batıdan geleyim, kanadımı açıp,
 Soğuyan yüreğe ateşler saçıp..
Ne “mırza”(asalet) soyumda, (ne) meşhur bir zengin,
Babam bir çoban, anam Zaydabay…(Annesinin ismi)
 Bir izin veriniz, bağırıp gireyim,
 Kırım’da, Kâşgar’da hıçkırıp yürüyeyim…
Bir bora çıkarayım sakin Tatar ovasında,
Mollanın, avamın kaygısız gönlünde…
   …
 Bir izin veriniz, o gözü yaşlı,
 Kalbi soğumuş, biçimsiz başlı,
Köylüye söyleyeyim kendi diliyle,
Koparıp vereyim bilginin gülünden…
 Nurlanır şimdiki kuvvetsiz gözü,
 Bir arslan kesilir, fermandır sözü..
Bir izin diliyorum, bağırıp gireyim,
Kırım’da, Kâşgar’da “Yurdum!” diye yürüyeyim.

..Bekir Sıtkı Çobanzade..


