
20 Temmuz 
Kendİ Kendİne 

Geldİ Geçtİ
20 Temmuz 2014,Türk Ordusu-
nun son şanlı zaferinin kazanıldığı 
kutlu savaşın başlangıç gününün 
40. yıldönümü. 
Dünyanın ikinci büyük çıkartma 
harekâtının üstelik hava ve 
indirme harekâtı ile paralel şekilde 
başladığı gün. Varlık ve birliğini 
zaferleri ile sembolleştiren ve gün 
ve geleceğe yönelik söylemler-
inde her zaman geçmişindeki 
başarıları mehaz gösterip, 
gelecek nesillerine bu başarıları 
sağlayan kahramanları örnek 
gösteren bir millet için ne büyük 
bir gün. 
İstiklal Savaşında ANAVATANINI 
kurtardıktan sonra o gün için yurt 
dışı kabul edilen bir coğrafyaya 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
soydaşlarımızı korumak ve 
kollamak için yaptığı ilk akın. 
Böyle söyleyince çok önemli 
görünüyor değil mi?  Beklenir ki 
bu gün Tüm Millet tarafından 
coşkuyla kutlansın, en azından 
coşkuyla ve minnetle anılsın. 
Konu hala tam olarak çözülmemiş 
olsa bile, bu gün yaşananların 
yaşanabilmesini ve Kıbrıs’ta hala 
Türklerin bulunmasını sağlayan 
olayların başlangıç gününe saygı 
duyulsun. 
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GAZETEMİZDEN OKUYUCUYA
Hamit  SARAÇ / Yönetim Kurulu Üyesi 

Altı yıldan fazladır ayda bir yayımlamaya çalıştığımız gazetemizin 

77.sayısında  sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz.

                           Yayım hayatımızın espirisi yaptığımız faaliyetleri siz-

lere yansıtmak, özellikle de katılamayanlara aktivitelerimizi  

duyurmaktır. Şimdilik posta ile gönderdiğimiz okur sayımız 896 

olup bu sayımız ileriki zamanlarda arttırılacaktır. Türkiye’de ki Türk 

Ocakları , Bursa’lı iş adamları , Osmangazi,Yıldırım , Nilüfer ve 

Mudanya mahalle ve köy muhtarlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları , 

resmi daireler  okurlarımız arasındadırlar. İleri yıllara Ocağımızın 

faaliyetlerini belgeleyerek arşivletmekte bir diğer amacımızdır. 

Elbette ki daha ilmi, daha kapsamlı ve daha görsel  bir gazeteyle 

karşınızda olmayı çok arzu ediyoruz.Ama imkanlarımızla ancak 

bununla yetiniyor ve hoşgörünüze sığınıyoruz.

                          Geleceğimizin sözcüleri ve yöneticileri olarak 

gördüğümüz gençlerimize çok önem veriyoruz. Onları önemsi-

yoruz, onların masum olduğuna  inanarak mesuliyetimizi yerine 

getirmeye çalışıyoruz. Okumuş, dini,milli ve insani değerlerle 

donanmış  gençleri  görmek bizleri ve sizleri  elbette ki mutlu 

edecektir. Bu gayretler de sizlerin katkılarıyla gerçekleşmektedir. 

Hepinize  müteşekkiriz.Özellikle de İşadamlarımızdan  Sayın Mete  

TETİK , Sayın Fuat BURSALI ,Sayın Cevdet  YÜCE ,Sayın  M.Fikri 

ÜNAL, Sayın Ahmet YAŞAR,  Sayın Faruk YÜCER ve  Sayın Ali 

ARSLANOBA  beylere ; Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimizden 

Başkanımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI ve Başkan yardımcımız Prof. Dr. 

Mehmet ZARİFOĞLU beylere mali olarak özel katkılarından dolayı 

minnet duygularımızı sunuyoruz.Ayrıca  sayımız azda olsa 

bankamatik marifetiyle aylık aidatlarını muntazam ödeyen üyeler-

imize de şükran borçluyuz.  

                        Türkiye’mizin gidişatı ve Türk Milletinin milli duruşu  ile 

ilgili de bakış açımı da sizlerle paylaşmayı  kendimde bir görev 

biliyorum; Türkiye’miz bugünün yöneticileri tarafından dar , 

karanlık ve müphemli bir kanyondan geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Geçirmek isteyenlerde de milli heyecan olmadığından ,milli 

hede�ere yönelme diye bir gayret elbette ki olmayacaktır.Milli 

hede�eri olmayanların idrak ve şuurları da dini bilgilerin de 

eksikliğiyle toplumsal sorunlarımızı arttırmaktadır. 

                       

 Hal böyle olunca Toplumsal  sorunlarımızın  gittikçe artması doğal  

olacaktır. Türk Devlet geleneğinde devleti yönetenlerin mutlaka 

Türk tarihini te�eruatıyla  bilmeleri gerekmektedir. Tarih şuurundan  

noksan olanların Devlet terbiyesi de kendiliğinden eksik  olacaktır. 

Dolayısıyla da yönetimlerde tarafsızlık ilkesi olmayacak bütün halk 

kucaklanamayacaktır.Ve sevk ve idarede de kişisel hesaplar ön 

plana çıkacaktır.

               Kişisel hesapların önde olduğu bir Türkiye’de de ; Cumhuri-

yetimizin bölünmesine yönelik adımlar gündeme getirilecektir! 

Bugünkü Türkiye’mizin yakın geleceğinde dil ve yerel yönetim de 

serbestlik ile bir nevi muhtariyet kazanan bölgesel kardeşlerimiz  

yarın “dilimi istedim verdiniz, yerel yönetim de de özerkliğimi 

tanıdınız ; Şimdi  de  toprağımı istemek en doğal hakkım” diye bir 

istekle ileriki yıllarda Türkiye’yi yönetenlerden taleplerinin 

olmayacağını kim söyleyebilir? Taleplerine karşılık alamayınca da 

terör yeniden başlamıyacakmıdır? Anaların gözlerinin yaşları yeniden 

akmayacakmıdır? Geçici  olarak akmayan gözyaşları o zaman ırmak 

olup akmayacakmıdır? Allah öyle bir tabloyu yüce Türk milletine 

göstermesin ama maalesef gidişat oraya doğru götürmektedir bizi.

        Dini donanımsızlığıyla yanlış kararlar veren toplumumuz 

süsleme işlerle de göz boyanarak yapılan icraatlar;  İnsanlarımızın 

büyük bir kesiminde akıl tutulmasına sebep olmuştur. 

İnsanlarımız algılama ve idrakten  mahrum bırakılmışlardır..! 

Doğruların,yanlışların seçimlerinde insanlarımız zorlanmaktadırlar..! 

               Bütün bu toplumsal sorunlarımızın temelinde eğitimimizin 

milli olmaması yatmaktadır.Eğitim birinci önceliğimizdir diyen 

yöneticilerimizi görememekteyiz. Milli Eğitimimizin bir an önce 

yetimlikten kurtulup milli olması en acil çaredir. Aksi takdirde Türk 

milletini çözümü zor problemler beklemektedir. Türklerin ve 

kendilerini Türk hisseden bütün inananların şu akıl tutulması 

problemine  mutlaka el atmaları gerekmektedir.

                         Türk milleti bu müphemli  ve karanlık  kanyondan çıkma 

yolculuğunun problemlerini bir an önce aşmalıdır.
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Bursa Türk Ocağı üyeleri Ramazan 

Bayramı’nın 3. (Çarşamba) günü  saat: 

14.00 de Ocak binasında bir araya 

gelerek bayramlaştılar.

Bursa Türk Ocağı eski başkanlarından 

Prof. Dr. Ali BAHADIR’ın da Kırgızis- 

tandan izinli olduğu güne rastlayan 

bayramlaşmada aramızda bulunması 

ayrı bir hasreti giderdi üyeler ara- 

sında. Baklava, Çikolata ve ayran ik- 

ramlarıyla sohbetler daha da tatlılaştı 

ve Türkiyemizin güncel konularının da 

tartışıldığı bayramlaş ma töreni saat 

18.00 de son buldu.   

BAYRAMLAŞMABAYRAMLAŞMA



Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı

kselcuk@uludag.edu.tr
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Ne oldu. O gün televizyon haberler-
inde veya yazılı basında bu konuda 
haber gördünüz mü? Bütün günlerini 
bazı belirleyicilerin istekleri yönünde 
televizyon tartışmaları ile geçiren 
RESMİ veya GAYRIRESMİ AKİL 
İNSANLAR (!) bu konuyu da tartışıp 
yorumladılar mı? Ya da böyle bir 
tartışma için davet edildiler mi? 
büyük veya küçük herhangi bir 
platformda konu gündeme geldi mi? 
HAYIR. Niye gelsin ki? Niye gerek 
olsun ki? Türkiye Cumhuriyetinin 
“KIBRIS” diye bir meselesi mi var, 
hatırlayan var mı?
Peki, o günlerde neleri tartışıyorduk? 
En yaygın tartışılan belki de haklı 
olarak “GAZZE” meselesiydi. Her ne 
kadar Arap ve İslam dünyasına kıyasla 
nüfus olarak çok daha az olmamıza, 
tarihi gerçekleri ve ilişkilerimizi göz 
önünde bulundurursak, konuya 
Araplardan en azından biraz daha 
uzak olmamıza rağmen varlık ve 
birliğinin iki temel direğinden biri 
TÜRKLÜK iken diğeri İSLAM olan bir 
milletin ve temsilcilerinin İslam 
olmanın ötesinde insan olmak 
anlamında bu konu ile ilgilenmesinin 
garip bir tarafı yok. Garip olan bizim 
dışımızdaki İSLAM (!) toplumunun 
ilgisiz ve hareketsiz olması. Batılı 
dediklerimize bir şey söylemenin 
anlamı yok. Onları hala İNSAN 
zannedenler buyurup söylesin. 
İşlenen bir diğer önemli konu 
İstanbul Boğazını yüzerek geçme 
yarışması oldu. Çok önemliydi, hatta 
Birleşik Krallık Prensinin muhterem 
baldızları PİPA namlı hanımefendi de 
katıldılar.

 Çok önemli bu İngilizler bize ne 
kadar önem veriyorlar, bundan daha 
iyi gösterge olabilir mi? Muhteşem 
reklam! O zaman değerli basınımız bu 
konuyu gündemde tutmakta haklı.
Bir de seçim var tabii. Her şeyden 
önemli inanın. Olmaz olur mu bir 
devletin bütün politikaları ve 
geleceği BİR KİŞİNİN DEVLETİN 
BAŞINDA OLMASINA, KANUNİ VEYA 
KANUNSUZ YETKİ KULLANMASINA 
VE ONUN KARARLARINA bağlı gibi 
algılanıyorsa bundan önemli ne 
olabilir. Bu konu yayında olmayacak 
ta ne olacak.
Vb. vb. 
Ancak hala bir gariplik var. Evet, bizim 
varlık ve birlik sebeplerimizden biri 
İSLAM ve çok önemli ama bir şey 
daha var TÜRKLÜK. Hatırlayın 
dünyada İSLAM yokken TÜRK vardı. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunda 
Anadolu’ya göçler olurken o 
dönemin yöneticileri bazen MÜSLÜ-
MAN olmayı daha önde tuttular ve 
bunun mantığı doğruydu. Biz bir 
İmparatorluğun bakiyesinden bir 
Millet oluşturduk.
Ama TÜRK olmak ve TÜRK olmanın 
gerekleri ve temel dayanakları 
tarihimizin hiçbir döneminde bu 
denli geri planlara itilmedi. Başka 
değerler TÜRK olmanın temel 
gelenek ve özelliklerinin önüne hiç 
bu kadar geçmedi. Yoksa gelecekte 
kendisine TÜRK diyenler veya 
kendilerine TÜRK denilenler bizim 
bildiğimiz Türklerden başka bir şeyler 
mi olacaklar? 
İşte mesele burada bir Millet kendi 
ismi ve kendisini oluşturan değerleri 
başka 

meselelere odaklanarak geri iterse, 
bir müddet sonra onları hatırlamaz ve 
dolayısıyla gelecek nesillerine 
aktarmaz. Evrensel insani sorunlar 
son derece önemlidir, hele İSLAM 
dünyasında olanlar bizim için daha 
da önemlidir. Ancak asıl önemli olan 
İNSANLIK adına gözyaşı dökerken 
TÜRKLÜK adına da dökebilmektir. Biz 
TÜRK kalırsak başkalarına TÜRK’ÜN 
katkısı olabilir. Yoksa 20 Temmuz 
olmuş olmamış, TÜRKMENELİNDE 
bırakın bu günü biz oralardan çekileli 
den beri sayısını bile unuttuğumuz 
miktarda IRAK TÜRK’Ü öldürülmüş 
öldürülmemiş ne fark eder. 20 
TEMMUZ DA TÜRKMENELİNDEKİ 
KATLİAM VE ZORBALIKLAR DA kendi 
kendine geçer gider. Daha fazlasını 
saymıyorum çünkü TÜRK milleti 
kendini bazıları gibi uğradığı yıkımlar, 
çektiği ıstıraplar üzerinden 
tanımlamaz ve bu sayededir ki güç 
eline geçtiğinde eski kinlerini 
hatırlayıp kendine zulmedenlere 
zulmetmez.
Kendi Milletinin birliğinin sigortası 
olan sembolleri hatırlayıp ta 
hatırlamazdan gelen, milletin bunları 
unutması için elinden geleni ardına 
koymayan, yaratılıştan bu yana 
bilinen özelliklerini başka özelliklerle 
değiştirmeye çalışan kim varsa HELAL 
OLMASIN.
Sözü ortaya söyledim. Yarası olan 
gocunsun.

Türk dili, tarih boyunca bu kadar sahipsiz 
kalmamıştı. Kâşgarlı Mahmut’tan 
Karamanoğlu Mehmet Bey’e, 
Karamanoğlu’ndan Mustafa Kemal’e 
kadar geçen zaman içerisinde birçok 
devlet ve hükümet adamı, Türk diline 
sahip çıkmış, onun korunması, 
zenginleştirilmesi için büyük çabalar 
göstermişlerdir. Son yıllarda göstermelik 
olsun diye kürsülerde, meydanlarda 
büyük büyük laflar edilmiş ama arkası 
gelmemiştir. 
Hattâ, Cumhuriyet döneminde kurulmuş 
olan dilimizi ve tarihimizi araştırma ile ilgili 
kurumlara cephe alınmış, eften püften 
sebeplerle bu kurumların başındaki ilim 
adamları görevlerinden alınmışlardır.
Basın ve yayın organlarına yansıyan bazı 
haberler bizi bu konuya yöneltmiş oldu. 
Son günlerde bazı belde ve ilçe belediye 
başkanları Türk dilini koruma ve yaşatma 
çabasına girmişlerdir. 

Bundan birkaç sene önce Bursa’nın Nilüfer 
İlçesi’nin belediye başkanı böyle bir 
çalışma başlatmıştı. 
Nasıl bir sonuç alındığını bilemiyoruz. 
Yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar 
yerelde kaldığı sürece olumlu sonuç 
alınamaz. Kumsalda eriyip kaybolan 
dalgalar gibi yok olup gider. Son günlerde 
Balıkesir’in Gönen Belediyesi ile Kent 
Konseyi “Türkçemize Sahip Çıkalım” adı 
altında bir proje başlatmış bulunuyor. 
Bu projeye göre ilçede iş yerlerine isim 
olarak Türkçe isimler koyan iş yeri 
sahiplerine ilân ve reklamlarda vergi 
indirimi uygulanacakmış. Gönen Belediye 
Başkanı Hüseyin Yakar, yaptığı 
açıklamalarda çok doğru ve güzel sözler 
söylemiş. Sayın Yakar diyor ki, “Dünyanın 
en güzel diline sahibiz. Yabancı kökenli 
kelimelerin kullanılması, Türkçemizin 
güzelliğini bozuyor. Dilimize sahip çıkmak, 
korumak amacıyla Kent Konseyi’yle 
“Türkçemize sahip çıkalım” projesini 
hayata geçirdik.
Çok güzel ve yerinde bir karar alınmış, 
ama bu faaliyetin sadece Gönen’de değil 
bütün Türkiye genelinde hatta Türk 
dünyasında hayata geçirilmesi gerekir ki 
Türk diline sahip çıkılsın, Türk dili 
korunsun, zenginleşsin ve güzelleşsin.
Sayın Hüseyin Yakar,“Tarihte   bir  milleti 
yok etmek isteyenler(in) önce o milletin 
dilini yok ederler.” veciz ifadesi ile 
Gönen’de soyadına yakışır bir meşale 
yakmıştır. 

Bu meşale inşallah Balıkesir’in il ve 
ilçelerini ve özellikle Üniversite’deki Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünü ve hocalarını 
aydınlatır.  Bursa’ya da ışık verir ve Bursa 
Belediyelerini, Uludağ Üniversitesi’ndeki 
Türk dili ve edebiyatı bölümlerini de 
harekete geçirir…
Gönen Belediye Başkanı Sayın Hüseyin 
Yakar’ı tebrik ediyor, bu milli davada 
tutuşturduğu meşalenin ses getirmesini 
diliyoruz. 
DİL ÜZERİNE 
Dil üzerine çok şey söylenmiş ve 
yazılmıştır. Dinimizde de bu konuda ayet 
ve hadis mealleri bulunmaktadır. 
Bunlardan bir kaçını buraya alıyoruz.
“İmanın şubelerinden biri de diline sahip 
olmaktır.”
“Âdemoğlunun hatalarının çoğu 
dilindendir.” Hadis
“Allâhü teâlâ konuştuğunda faydalı olan, 
sustuğunda da selâmet bulan kula rahmet 
etsin.” Hadis
“Her kimi selâmete ermek sevindirirse 
susmayı âdet edinsin.” Hadis
“Kişinin mâlâyaniyi(boş ve çirkin sözleri), 
faydasız şeyleri terk etmesi İslâm’ın 
güzelliğindendir.”Hadis

 İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Türk Ocakları'nın ortaklaşa 
organize ettikleri proje kapsamında İstanbul'a gelen Kırım 
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Kırım Tatar ve Türk 
Filolojisi Fakültesinin değerli hocalarından ve talebelerinden 
oluşan heyet   Bursa’da Türk Ocaklarının misa�ri olarak  
ilimizde önemli ziyaretlerde bulundular.
         Büyük Türk  düşünürü  İsmail Gaspıralı’nın  100.ölüm 
yıldönümü vesilesiyle  Türk Ocakları tarafından  organize 
edilen  gezi grubunun  başında İstanbul Türk Ocağı başkan 
yardımcısı Doç.Dr.Fatih Mehmet Sancaktar, İstanbul Türk 
Ocağı üyelerinden Nuri Civelek ve Doğan Uçan ile birlikte  
Bursa Türk Ocağı üyelerinden  de Nizamettin Gökbulak, 
Abdullah Özdemir ve Gençlik kollarından Merve Aksoy’da 
geziye eşlik ettiler. 
Kırımlı kandaşlarımızın gezi güzergahı; Irgandı Köprüsü, Yeşil Camii ve Türbesi ve Bursa Türk Ocağı idi. Ocakta hoş bir sohbet ve 
çeşitli ikramların ardından gezi kaldığı yerden devam etti. Ulu Camii ve tarihi han ve çarşılarını gezen konuklar, daha sonra 
Tophane'ye götürüldüler. Şehrin manzarasının yüksekten  seyrinin ardından, tarihi Bursa Kebabçısı'nda iftar açılarak samimi 
sohbetler yapıldı. İftar programından sonra Tophane'de biraz daha vakit geçirilerek, Kırımlı konuklar konaklayacağı yere 
bırakıldılar. 
          İkinci günü sabahı Setbaşında yapılan kahvaltıda Bursa’dan memnun ayrılacaklarını bu kısa süredeki oluşan dostluğun daim 
olmasını temenni ederek , inşallah bir sonraki organizasyonlarda da tekrar birlikte olmayı arzuluyoruz diyerek şehirden ayrıldılar. 

 KIRIM’DAN GELEN ÖĞRENCİLER BURSA TÜRK OCAĞI’NIN MİSAFİRİ OLDULAR

TÜRK DİLİNE 
SAHİP ÇIKMAK

1 Temmuz 2014 günü Darüzziyafe Türk 
Mutfağı’nda iftarda bir araya gelen Bursa 
Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyeleri, 
Kırgızistan –Bişkek Manas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinden Bursa’da staj 
yapmakta olan öğrencileri ağırladı. 
Gençlik Kollarının organize ettiği 
programa Sanayici – İşadamı Sayın Mete 
TETİK bey de katıldı ve mali olarak gecenin 
bütün giderlerini karşıladı.
Türk musikisi, şiir ve türkülerle renkli bir 
iftar geçiren Türk Ocaklılar, geceyi hoş bir 
sohbetle noktaladılar.. 

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ KIRGIZİSTAN’LI  
ÖĞRENCİLERLE İFTARDA BİRARADA OLDULAR.

Dr. Behçet DEDE


