
ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL

Bu günlerde güney 
sınırımızın hemen ötesinde 
yaşanmakta olan ilginç bir 
olay var. Kendisini İslam 
dini ve bu dinin selefi mez-
hebinin mensubu olarak 
tanımlayan bir grup Suriye 
devletine ait geniş bir 
arazide hâkimiyet kurma ve 
bu alanı Irak sınırları içinde 
kazanmış olduğu alanla 
birleştirme çabası içinde. 
Grubu bağlayan ilmekler o 
kadar sınırlı ve sert ki 
kendisi dışında herkesi 
kâfir kabul ettiğinden 
çatıştığı diğer grupların ne 
dini, ne mezhebi, ne de 
etnik özelliklerini dikkate 
almıyor. Belirgin bir 
ötekileştirme ve 
şeytanlaştırmayla önüne 
gelene saldırıyor ve etki 
alanını genişletmeye 
çalışıyor. 
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    Setbaşı Simit Evi’nde yapılan 
kahvaltıda Bursa Türk Ocağı bünyes-
ine yeni genç üyeler katıldı. 
Kahvaltıdan sonra ocağa geçildi. 
Herkes sırayla kendini tanıtarak 
Bursa Türk Ocağı hakkında görüş 
belirtti.
    Bursa Türk Ocağı yönetim kurulu 
üyeleri; Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, 
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Dr. 
Mete Ateş, Av. Nadir Ülker ve 
Öğretmen Hamit Saraç gençlere 
Türk Ocaklarının içeriği, amacı ve 
gençlerden beklentilerinin ne 
olduğu konusunda açıklamalar 

yaparak, gençlerden Türk Ocakları ruhuna uygun olarak  ocağa destek vermeleri istendi. Aynı zamanda kendilerinin de 
gençlere her türlü destek ve yardımda bulunacaklarını, manevi bir aile niteliğinde, birlik ve beraberlik içinde Türk 
Ocakları’nın gençlere kol kanat gereceğini belirttiler.
Yönetim kurulunun konuşmaları ardından Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları başkanı Eray Yüceyurt konuşma yaptı. 
Konuşmasında Bursa Türk Ocakları’nı tanıtarak merak edilen soruları cevaplandırdı.
Ardından ocağın üniversite toplulukları olan Genç Kalemler ve Türk Dünyası Kültürü Topluluklarının tanıtımı yapılarak 
geçmiş ve gelecek faaliyet programlarından bahsedildi.
Ocak tanıtım programının ardından serbest vakte geçilerek gençlerin tanışması ve kaynaşması sağlandı.
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27.09.2014 Cumartesi günü bir araya gelen Bursa Türk Ocaklı gençler kahvaltı da buluştu. 

ÖMRÜMÜN HALLERİ

Gece beyaz bir kubbe gibi yankılanır,
Yıldızlar kara üzüm tanesini andırır,
Saatler durmadan zamanı saydırır,
Ömrümün hilali dolunaya yaklaşır. 
 
Baharda kar yağmış çiçeklerin şavkına,
Toprak çiğine küsmüş, sabah ayazına.
Tan yeli vurmaz olmuş gönlün kapısına,
Aldanmışım yalancı sevda rüzgârına.

Kim bilir nicesi bihaberdi kederden,
Kederde zaten âlemin sarhoş halinden,
Bilselerdi hüsran gelir miydi ebetten?
Hüsrandayım her gün bir yakıcı sebepten.

Çatlasın ufuklar, güneş açsın deryalar,
Uykusundan kalksın yıllarca uyuyanlar,
Yakılacak umutsuzluğa giden yollar,
Umudum dirildiğim günü ağırlar.

Merve AKSOY

TÜRKMENEM

Irak elden ırak ele
Göçüp giden öz Türkmenem
Eşkıyalar sardı yurdum
Ateş yanan köz Türkmenem

Bayrak elde ilden ayrı
Düştüm yola yurttan gayrı
Umut gelmez boyun eğri
Diller sustu söz Türkmenem

Yılmaz söyler bakıp hale
Benden ölen için ele
Gelmez niye ölüm dile
Damla akan göz Türkmenem

Doğanay Yılmaz
Konya Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler öğrencisi

Bununla birlikte kimi ticaret amaçlı sitelerde kimlik bilgilerinin (anne kızlık 

soyadı gibi) verilirken dikkatli olunması gerektiğini, bu gibi sitelere güvenli 

(https) ağ üzerinden ulaşılmasının önemli olduğunu belirtti. Aksi halde bir 

siber suç çetesiyle karşı karşıya gelinebilme olasılığının ve banka hesaplarının 

tehlikeye atıldığının farkına varılmasını istedi.

   Ardından konuyla alakalı videolar izletilerek, dinleyicilerden merak edenler 

sorularını sordu.

Türk Ocakları’nın simgesi olan bozkurt başlı bir anmalık Gül’e, Bursa Türk Ocağı 

Gençlik Kolları başkanı Eray Yüceyurt tarafından takdim edilerek program 

sonlandı.
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İlginç olan tarihi geçmişi olmayan, bu 
güne kadar siyasi alanda bir hazırlık ve 
eylemi olmamış, dolayısıyla siyasi, 
iktisadi ve askeri yetişmiş eleman ve 
stratejistlerinin olması pek beklen-
meyen bir hareketin kendisi açısından 
çok doğru davranması. Yani coğrafi ve 
iktisadi alanda bir topluluğun egemen-
lik kurması, egemenliğini sürdürmesi ve 
bunu sağlayacak kaynaklara sahip 
olması açısından son derece doğru 
tercihler yaparak hareket etmesi. Yani 
kazanmayı ve elde tutmayı amaçladığı 
coğrafyada yaşayan insanları çok iyi 
tanıması, kimlerden ve nerelerde destek 
alıp kolay zaferler kazanabileceğini 
isabetle seçebilmesi. Yani elinde bol 
para olduğu ileri sürülse de, silah 
üretme kapasitesi olmadığı bilinen bu 
grubun Musul’da ele geçirdiği ileri 
sürülen silah ve mühimmatının bir türlü 
tükenmemesi, nereden ve nasıl tedarik 
ettiği belli olamayan silahlar ve 
silahlarda kullanılacak cephane ve 
mühimmatının sürekli yenilenmesi. Yani 
sanki hiçbir şey veya hiç kimseden 
korkmadığını göstermek istercesine 
kendisine engel olabilecek güce sahip 
gruplara karşı korku salmaya yönelik 
eylemleri onları tahrik etmek pahasına 
açıkça yapıp ilan etmesi ve güçlü bir 
özgüven göstermesi vb.
Bunlar tamam ama ilginç olan başka 
şeyler de var. Bunlar sayıları istihbarat 
kaynakları tarafından muhtemelen 
oldukça doğru olarak tespit edilmiş olan 
(35. 000 civarında) bu grubun dünyanın 
tüm egemen ve süper güçleri 
tarafından küresel boyutta bir tehlike 
olarak ilan edilmesidir.  Etnik ve dini 
kimlikleri açısından bir arada bulunması 
pek de mümkün olmayan ancak iktisadi 
çıkarlar açısından bir arada bulunmaları 
doğal karşılanması gereken büyük bir 
koalisyonun hedefi olarak ilan edilm-
esidir. Daha önceden yaşanmış bazı 
kayıplar nedeniyle bu kesitte taban 
desteği alabileceği yerler olsa da 
sonuçta hâkim olmayı amaçladığı 
coğrafyada bunu sağlayacak çoğunluğu 
elde etmesinin mümkün olmadığı çok 
açık olarak görülmesine rağmen böyle 
bir iddianın gerçek olmadığını bilmem-
esi mümkün olmayan güçler tarafından 
da sanki böyle bir şey Kendisi dışındaki 
büyün grupları kâfir olarak 
değerlendiren örgüt son olarak daha 
önce bir kez daha girişimde bulunup 
başarılı olamadığı bir cephede saldırıya 
geçti. Saldırılan coğrafya bizim güney 
sınırımıza bitişik ve orada yaşayanlar 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
akrabaları. Bu yüzden Türkiye’nin olayla 
ilgilenmemesi mümkün değil.  Zaten 
çatışmalardan kaçmak zorunda kalan 
insanlar artık bizim sınırımızın içinde, 
beklendiği gibi tarihi hamilerine 
sığındılar, bu da çok normal ve olması 
gereken bir şey. mümkünmüş gibi 
hareket edilmesidir. 

Üstelik alanda kullandığı silahların şu 
anda kendisine karşı kurulduğu ileri 
sürülen koalisyonun ortağı ve belirleyi-
cisi olan veya en azından bu koalisyon 
hareketine itiraz etmeyen ülkeler 
tarafından üretilmiş olasıdır vb.
Gerek malum örgüt gerek karşıtları 
açısından daha birçok gariplik ileri 
sürülebilir ve bunlardan hareketle 
yaşananları aslında görüldüğü gibi 
olmadığı şüphesi ortaya atılabilir. 
Zaman gerçeğin ne olduğunu 
muhtemelen kısa sürede gösterecektir. 
Ancak Türk Milliyetçileri açısından 
önemli bir konu daha var. O bölgede 
yaşayan bir kısım vatandaşları temsil 
ettiklerini ileri sürerek bir siyasi hareket 
oluşturmuş olan grupların temsilcileri 
beklendiği gibi sınırımızın ötesinde 
olmasına rağmen bizimle akraba 
ilişkileri olan insanların yaşadığı ve 
Türkiye açısından stratejik önemi de 
olan bölgenin saldırganların eline 
geçmemesi için Türkiye’nin yardım 
etmesini bekliyorlar. Hatta bu yardım 
sağlanmazsa Türkiye’de yürümekte olan 
bir sürecin biteceğini ileri sürüyorlar. İyi 
de beklenen yardım ne?
Uluslararası koalisyonun niyetleri net 
olarak Türkiye’nin niyet ve çıkarları ile 
uyumlu olmadığından, eğer bizi bir 
tuzağa düşürmezlerse yapılması 
mümkün görülmüyor ama askeri müda-
hale tartışılsa yardım isteyenlere göre 
bu bir işgal ve orada başarıldığı iddia 
edilen devrimi boğma maksatlı bir 
hareket. Egemen güçlerin istek ve 
dayatmalarının aksine kaçanların 
sığınabileceği tampon bölge teklif 
edilse bu yine Türklerin bölgeye hâkim 
olma maksatlarının yansıması ve 
bölgede oluşacak şimdilik özerk ileriye 
doğru ne olduğu belli olmayan 
yönetimin engellenmesi hareketi.  
Yardım isteyenlerin temel fikirleri şunlar; 
bölge yeniden şekilleniyor ve Türklerin 
doğal ve en yararlı müttefiklerinin onlar, 
bu yüzden onlara yardım etmeliyiz. 
Kendilerinden olup bizden farklı bir 
millete mensup olduğunu söyledikleri 
akrabalarını kendi sınırlarımızın içine 
almamız ve onları koruyup beslememiz 
sıradan bir hareket bu yüzden teşekkür 
etmeyi gerektirmiyor, neden minnettar 
olsunlar ki? Bu örgüt Türklerin beslem-
esidir ve o bölgede Türkler adına 
vekâleten savaşıyor. Bütün bu savaşın 
altında yatan bölgede kendilerinin 
gerçekleştirdiği devrimin engellenme-
sidir vb. sayın sayabildiğiniz kadar.  En 
önemli olan ne biliyor musunuz bütün 
bunları söyleyenler Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı, kendilerinden saydıkları 
insanları bizden saymıyorlar keza 
kendilerini de. Dört parçalı olduğunu 
söyledikleri ve kendilerine ait gördükleri 
bir coğrafya var, büyük grupları olarak 
bu coğrafyada yaşayan insanları 
görüyor ve bunu açıkça söylemekten de 
geri durmuyorlar. 

O kadar ki istediklerini yapmamamız 
muhtaç olduklarını bildikleri Türkiye 
Cumhuriyetini tehdit etmelerine bile yok 
açabiliyor. İddia ettikleri tüm coğrafya 
parçalarında karşılarına çıkan her silahlı güç 
karşısında cepheyi terk edip kaçmak ve 
küresel egemen güçlere yalvarmak 
durumunda kaldıklarını görmezden geliyor-
lar. Mensubu olduklarını düşündükleri 
büyük grubun en azından belli bir özerklik 
yaşadığı coğrafyanın Türkiye’nin varlığı ve 
desteği sayesinde ayakta olduğunu, Irak, 
ABD ve Rusya bile böyle demesine rağmen 
dillendirmemeyi tercih ediyorlar. Kendi 
insanları saydıkları insanlarla Türk Milletinin 
ekmeğini ve güvenliğini paylaştığını kabul 
etmemek için bin bir takla atıyorlar vb.
İstenenler neler? Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan bölge insanlarının 
dayanışma (savaş alanında ne demekse?)  
İlginç olarak medyada konuyu tartışan ve 
kendilerine göre bu konunun uzmanı olan 
kişiler de arada bölgeye dayanışmak için 
gitmek isteyenlere neden izin verilmediğini 
soruyor. Aradaki Uluslararası sınır değil 
yolgeçen hanı her halde.  Geçenlerde bir 
grup geçmeyi başardı da ne oldu 1 saat 
sonra geri döndüler ve sınırdan içeri 
alınmayı talep ettiler, demek dayanışma 
zaman ayarlıymış. Konu şamata yapmakla 
sınırlı olunca böyle oluyor her halde. Gidip 
gelirken de ellerinde kendi bayrakları vardı, 
herhalde çatışmaya girip te tozlansın 
istemediler. Silahlara gelince bölgede 
istediklerini yapmadığı için Türkiye 
Cumhuriyeti devletini suçlayıp okulları 
yakmaya kalkan, yolları kapatan, karakollara 
taciz ateşi açan grupların siyasi yandaşları el 
insaf. için sınırı geçmelerine müsaade edilm-
esi ve bölgedeki öz savunma güçlerine ağır 
silahlar verilmesi. Selefi bir Arap örgütü 
insanlıkla alakasız davranışlarla önüne 
gelene saldıracak ve kamuoyu 
araştırmalarında sizin olduğunu ileri 
sürdüğünüz grup onu terör örgütü olarak 
değerlendirmeyecek. Sizin olduğunu iddia 
ettiğiniz bölgeye saldırdığı anda fikrinizi 
değiştirip fena halde terör örgütü olduğunu 
kabul edeceksiniz. Sonra da bu iş Türklerin 
işidir diyeceksiniz. Kendinizin olduğunu 
iddia ettiğiniz coğrafyada yaşayan ve kendi 
insanlarınız olarak kabul ettikleriniz 
kaçtığınızda sizi sınırdan içeriye almayacak, 
Türkiye’ye sığınacaksınız. Kerameti kendin-
den menkul ve gözünüzde son derece 
muteber örgütleriniz nereye gittiği belli 
olmayan bir iki otobüse adam ve kadın 
bindirip gösteri yapmaktan öteye destek 
çıkabilecek gücü bulamayacak. Tüm 
geçmişinizde olduğu gibi çar naçar yardım 
alabileceğiniz Türk’ten başka dayanağınız 
olmayacak. Türk olmadığınızda ısrar edecek-
siniz, Türkiye bölgeyi kurtarırsa işgal 
diyeceksiniz, bölgede güvenli bölge 
kurulmasına itiraz edeceksiniz, elinizdeki 
silahları Türk’e yönelteceksiniz. 
Sonra bize silah verin diyeceksiniz.
Başka?

Bir büyük Alış-Veriş-Merkezlerininn “Aktüel reklam” 
kampanyalarında, renk, şekil ve ebat bakımından 
birbirinden farklı 9 çeşit çanta bulunuyor. 
Anaokulu’ndan Üniversiteye kadar her kademe-
deki okul için yürütülen kapman- yada farklı fiyatlar 
koyulmuş. Bu fiyatlar 5.90.tl ile 12.90 ve 14.90 tl. 
arasında değişiyor.Sıtr çantalarının fiyatları büyük 
AVM.lerinde ve kırtasiyecilerde ise  15 tl.  ile 50-60 
tl.’ye çıkabiliyor. Çeşit ve renk olarak yüzlerce sırt 
çantası bulunuyor. Bu farklılıklar çocuklarımızın 
beğeni duygusunu alt-üst ediyor, velileri ekonomik 
olarak zor duruma düşürüyor. Çocuğuna  
giydireceği ayakkabıyı, elbiseyi, kalemi, defteri 
almakta zorlanan veliler bu konuda çok büyük 
sıkıntılar yaşıyorlar.
Bu sırt çantalarındaki renk karmaşası konusunda 
uzmanlar velileri uyarmaya çalışıyorlar. Söz gelimi 
Fatih Ün. Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Dr. Orhan Şencan, çantaların renklerinde 
“kullanılan boyaların içeriğinde bulunan “azo” 
maddelerinin kanserojen etkisi olduğunu” ve 
ayrıca bu ürünlerde kullanılan “fitulat” adlı mad-
denin, cinsel gelişim, hormon yapısı, metabolizma 
bozukuğu ve büyümeyi olumsuz yönde 
etkilediğini” bildiriyor. Yine bu renkli çanta ve 
kırtasiye ürünlerindeki bazı uçucu maddeler 
gözlerde, ciltte ve solunum yollarında alerji mey-
dana getiriyor. 
Bütün bu sakıncaları bilen ve gören Türkiye Esnaf 
ve Sanakârlar Konfederasyonu yetkilileri, “Piyasa-
daki Çin malı ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini ve 
süslü ürünlerin görünüşlerine aldanılmamasına, 
inanılmamasına dikkat çekiyor. 
 Bu renga renk sırt çantları daha küçük yaşlardan 
itibaren bir özenti hastalığı haline geldi. Okula 
gitmeyen, üç yaşındaki, dört yaşındaki çocukların 
sırtlarındaki renkli, all-pullu,püsküllü çantalarla 
annelerinin, ablalarının, büyük- annelerinin 
yanlarında, çarşıda, caddede ve pazarda 
dolaştıklarını hepimiz görüyor ve biliyoruz.
Daha küçük yaşta sırtlarına yüklediğimiz bu sırt 
çantalarının çocuklarda “omurga eğriliği”ne sebep 
olduğu konusunda Ortopedi ve Travmatoji 
uzmanları şu açıklamaları yapıyorlar: 18 yaşın 
altındaki çocuklardan 2.5 milyon çocuğun Skolyoz 
(Omurga eğriliği) hastalığına yakalandığını görüy-
oruz.
Omurgadaki eğriliğin Türkiye’de yüzde 2 civarında 
olduğu, bunlardan da çok azının tespit edilebildiği 
bildiriliyor. Çocuklarımızın sırtına yüklediğimiz bu 
çantaları ağırlığı en az iki,üç kilo- dan beş,altı kiloya 
kadar çıkabiliyor.

Bu yük çocuklarda kas zorlamalarına, omuz ve 
kalça yamulmalarına, omuların ve kalçaların 
seviyelerinin eşitsizliğine, göğüs kafesinin 
bozulmasına, kamburlaşmaya, kürek kemiklerinin 
çıkıntılı bir hal almasına neden oluyor. Bu dış 
görünüş bozuklukları yanında akciğerlerdeki 
solunum sorununa, nefes alma sıkıntısına, akcier 
enfeksiyonuna yol açabiliyor. Buna bağlı olarak 
kronik akciğer hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına 
ve neticede çocukta ayrıca  psikoljik problemlere 
yol açabiliyor.
Bütün bunlara rağmen MEB.lığınca, yetkililerce 
alınan bir takım önlemler yeterli görünmüyor. 
Çünkü Milli Eğitim teşkilatımız ve sistemimiz her 
bakımdan çok geniş bir uygulama alanına sahip-
tir. Bunun için geniş bir organizasyona ihitiyaç 
vardır. Bu günkü teşkilat ne yazınki bu geniş 
organizas- yonu gerçekleştirecek kapasitede 
değildir. Çünkü eğitim alanındaki tecrubeli 
kadrolar  ya başka yerleretayin edildiler, ya da 
istifaya zorlandılar,  yönetimden uzaklaştırıldılar 
ve etkisiz hale getirildiler.

BİLİŞİM SUÇLARI VE YENİ YASALAR 
KONUŞULDU

   25.09.2014 Perşembe 

günü Cuma Sohbetlerinin 

ilki Abdulkadir Gül’ün 

“Bilişim Suçları ve Yeni 

Yasalar” adlı sunumuyla 

gerçekleşti.

   Gül, önce internetin tanımından başlayarak yeni yasala-

rdan ve suç kapsamına girecek olan davranışlardan 

bahsetti. Buna göre; ‘İnternet bilgi sahibi olduğunuz oranda 

güç vadediyor.’ dedi. Ardından internetin kötü kullanımına 

engel olabilecek yasaların ve 

kuralların gerekliliğine vurgu yaptı.

   Gül, yeni yasaların getirdiklerin-

den de bahsederek; anahtar kelime 

ile uygunsuz içeriğin engellenmesi, 

hosting firmalarının verileri 2 yıl 

boyunca saklaması ve sansürün 

gerçekleşmesinin sağlanmasını 

vurguladı. Ayrıca madde 127’ nin içeriğine de değinerek 

suçun ortaya çıktığı andan itibaren adalet organlarının 

süreçlerinden bahsetti.

   Gül ayrıca sitelerde meydana gelen istem dışı site 

yönlendirmelerine karşı önlem alınması gerektiğini ve virüs 

yazılımlarına karşı dikkatli olunması gerekliliğinin altını 

çizdi. 
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İlovaların büyük kızı Selma İlova Bosna

Rıza Bey ile eşi Eşref Hanım’ ın ilk kızları Selma, 14 
Aralık 1932 tarihinde Bosna’ da doğar. Üç 
yaşındayken ailesiyle Bursa’ ya gelir. İlköğrenimini 
2. İlkokul’ da ( Reşitpaşa) tamamladıktan sonra 
Bursa Kız Lisesi’ ni bitirir. Bir sene sonra da BOSSA 
Tekstil Fabrikası’ nın kurucu ortaklarından, Bosnalı 
Salih Efendi’ nin oğlu Sinan Bosna ile evlenip 
Adana’ ya yerleşir. 1955 senesinin Şubat ayında ilk 
kızı Nil, 1956 senesinin Eylül ayında da ikinci kızı 
Zümrüt dünyaya gelir. Kızlarının doğumunun 
ardından İstanbul’ a yerleşen aile, Sinan Bosna, 
eşinin ölümünden dört yıl sonra, 18 Aralık 1999 
tarihinde burada vefat eder. 

Çengiçlerin şanına yakışır özel yemeklerin 
hazırlandığı, büyük ve ihtişamlı bir törenle evle-
nen çift, böylesi güzel bir başlangıcın ardından 
birbirlerine aşkla bağlanmış ve bir ömür boyu 
mutlu olmuşlardır. 

Derleyen: Kubilay YILMAZ. 
UÜ Uluslararası ilişkiler Böl. Öğrencisi. 

500 Yıllık Çınarın Bursa’ daki son temsilcisi 
Leyla İlova 

Çengiç Ailesi’ nin yaşayan son çınarı Leyla İlova, 8 
Haziran 1938’ de, ailenin Nalbantoğlu Taşkapı 
Sokak’ taki konağında dünyaya gelir. Eğitim 
hayatına Özel Yeni Okul Çocuk Yuvası’ nda ( 
Çizakça) başlar. İlk ve orta öğrenimini 2. İlkokul ile 
Özel Yeni okul’ da okur. Ardından ablası Selma 
gibi Bursa’ nın köklü eğitim kurumlarından Bursa 
Kız Lisesi’ ne devam eder. 

Leyla İnova, yükseköğrenimine Ankara Hukuk 
Fakültesi’ nde başlamışsa da bir sene sonra tekrar 
sınava girerek İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’ nü kazanır. Bu bölümde okurken, bir 
yandan da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ 
ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ ne devam eder. 
Rıza Bey’ in kansere yakalanması ile büyük bir 
üzüntü yaşayan Leyla Hanım, öğrenimine ara 
vererek babasının tedavisi için Londra’ ya gider. 
1966 yılında babasını kaybetmesinden sonra 
gazetecilik bölümünden mezun olur. 
Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte TRT 
İstanbul Radyosu’ nda “ Gençlik Saati” isimli bir 
program hazırlayıp spikerliğini üstlenen Leyla 
Hanım, mezuz olduktan sonra da İstanbul’  da 
reklam spikerliği yapmaya başlar. Ancak bir süre 
sonra Bursa’ ya döner ve Çelik Palas Oteli’ nde 
yönetici asistanlığı yapar. Vali Mehmet 
Karasarlıoğlu ile Zekai Gümüşdin dönemlerinde 
memurluk ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Bürosu’ 
nda Şube Müdürlüğü görevinde bulunur. İyi 
derece İngilizce bilmesi, profesyonel rehberlik 
sertifikası olması ve Boşnakça bilmesi sayesinde 
özellikle Avrupa ve Balkanlar’ dan gelen 
yabancılara kentin tanıtılmasında katkı sağlar. 
Leyla İlova halen, babaannesin Hayriye Hanım’ ın 
1914’ te satın aldığı konakta, annesi Eşref Hanım’ 
ın kendisini dünyaya getirdiği karyolada yaşamını 
geçirmekte ve atalarının izinden giderek yaşadığı 
topraklara nasıl katkı sağlayabileceğinin tatlı 
telaşı içinde hayatını sürdürmektedir. 

OKULLAR AÇILIRKEN   
OKUL SIRT ÇANTALARI

Okullar açılırken öğrencileri velileri okul çantası 
alma derdine düşerler. Eskiden, bizim 
zamanımızda elde taşınan, tahtadan, kumaştan 
vinkles türü maddelerden yapılan ve elde taşınan 
çantalar vardı.Çocuğun bir eli, bir kolu yorulunca 
öteki eline alırdı. Şimdi,bugün o minicik 
yavrularımızın sırtına yüklediğimiz tek kollu, çoğu 
çift kollu sırt çantaları velileri, öğretmenleri ve 
çocukları büyük bir telaşa sevkediyor. Bu konuda 
medyadaki, gazete ve reklam dergilerindeki 
renkli renkli reklamların çocuklarımızı önemli 
ölçüde etkilediğini ve yönlendirdiğini görüyoruz.

Dr. Behçet DEDE

Eşref Hanım “ İyi Eş İyi Anne”

Bosna’ dan gelip İnegöl’ e yerleşen Lakşiç Ailesi’ 
ne mensup Eşref Hanım, 3 Ocak 1906 tarihinde 
İnegöl’ de dünyaya gelir ve ilk öğrenimini burada 
tamamlar. 1922 senesinde Rıza Bey ile tanışır ve 
sekiz yıl sonra evlenerek Bosna’ ya taşınır. 1932 
yılında ilk çocuğu Selma dünyaya gelir. 1936 
senesinde eşi, kızı ve kayınvalidesiyle Bursa’ ya 
dönerek Nalbantoğlu Mahallesi Taşkapı Sokak’ ta 
yeni hayatına başlar. 1938 senesinde ikinci kızı 
Leyla’yı da burada dünyaya getirir. Rıza Bey ile 
mutlu bir evlilik sürdürdü bu konak, onun son 
ikametgahı olur ve 90 yıllık ömrünü burada 
tamamlar (16 Ekim 1995) 
Eşref Hanım köklü bir aileye mensup, kendisini 
geliştirmiş, kültürlü ve kibar bir hanımefendidir. 
Birçok Boşnakça destan bilen, yetenekli ve 
hayatını ailesine adamış bu Bursa hanımefendisi 
için kızı Leyla İlova mezar taşına “ İyi Eş, İyi 
Anneydi”  diye yazdırmıştır. 

Osmanlı’ nın Bursa’ yı fethinden evvel, Yalak-ova sahillerin-
den Apolyont Gölü’ ne ve Güney Marmara kıyılarına kadar 
uzanan geniş topraklar Türkmenler tarafından yurt olarak 
benimsenmişti. Aynı sırada Karesi Bey’ in ve Saruhan Bey’ in 
Türkmenleri ise Bizans’ tan aldıkları Kuzey Ege’ nin verimli 
ovalarına ve yaylalarına (Boz- dağ, Yund- dağ, Kaz dağları) 
yerleşiyorlardı. Güney Ege’ de ise Menteşe Bey ve oğulları 
fetihler yapmaktaydı. İşte bu kitleler, Orhan Bey’ in yöneti-
minde 1354 yılında Rumeli’ye göç ederek Balkan tarihinde 
yeni bir devir başlattılar. 

BOSNA’ DAN BURSA’ YA ÇENGİÇ BEYLERİ 

Türklerin Balkanlar’ a Göçü

Osmanlı’ nın devlet niteliği kazanmasından kısa bir süre 
sonra Rumeli’ ye yerleşmiş, Balkanlar’ a 56 paşa vermiş ve 
kuşaktan kuşağa geçen Bosna- Hersek Sancak Beyliği 
görevini başarıyla yürütmüş bir ailedir Çengiçler. 
Anadolu ve Balkan halkının 600 yıllık kültürel ve tarihi 
birlikteliğinin yaşandığı bu ortak coğrafyada, bugün 
hissettiğimiz karşılıklı dostluğun, sevginin ve kopmaz 
bağların ipuçlarına ulaşıyoruz. 

Osmanlı’ nın Balkanlar’ daki Kültür Köprüsü: 
Çengiç Beyleri

Tarih sahnesine ilk olarak 1498 yılında çıkan Çengiçlerin, o 
sırada yaşam alanları Mardin ve Diyarbakır bölgesiydi. 
1488-1502 yılları arasında Mardin- Hasankeyf alanında 
hüküm süren Akkoyunluların başında Uzun Hasan Bey’ in 
torunu Sultan Ebu Muzaffer Kasım bulunuyordu. Bu 
dönemde Kasım Bey’ e en büyük desteği ise bölgede savaş 
ve yönetim deneyimine sahip Çengiçlerin atası İsfendiyar 
Bey sağlamıştır. 
Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Anadolu’ da Şiiliğin 
yayılmasını önlemek amacıyla çıktığı Doğu Seferi’ nde Şah 
İsmail’ i Çaldıran Ovası’ nda yenilgiye uğratarak, Çengiçleri, 
Anadolu Beylerbeyliği’ ne bağlı bir sancak olan Çankırı 
bölgesine atar. 
Sultan 1. Süleyman döneminde Katolik gücün temsilcisi 
Habsburglar, Akdeniz’ de ve Orta Avrupa’ da Osmanlı 
varlığını tehdit etmekteydi. Bu ortamda Belgrat’ ın fethi 
önem kazanmış ve Osmanlı’ nın mutlak hedefi haline 
gelmişti. 1521 yılında Belgrat fethedildikten sonra Bosna 
vilayeti kurularak Hersek Sancağı oluşturuldu. Dubrovnik de 
bu sancağa bağlanıp bölge ticareti için stratejik bir alan 
konumuna yükselince Çengiç Ailesi’ nin Çankırı’ dan Bosna’ 
ya görevlendirilmesine yol açtı.
16. yüzyıl ortalarında Bosna’ ya gelen Çengiçler’ e ilk olarak 
Yelaç çevresi tahsis edilmiş, gösterdikleri başarılar nedeniyle 
de Adriyatik yakınlarındaki Gabela’ dan Saraybosna’ ya 
uzanan stratejik hat boyunca yaşam alanları genişlemişti. 

Çengiçler; birçok yerleşim alanında ocak 
oluşturarak, bölgelerindeki düzeni koru-
mak, saldırıları önlemek ve davet 
geldiğinde Osmanlı ordusuna katılmak 
üzere görevlendirildiler. 
Gabela: Çengiçzadelerin Dübrovnik’ ten 
Saraybosna’ ya giden yol üzerindeki dağlık 
bir alanda konuşlanan Gabela’ daki askeri 
birliği, kendi tüfekli askerlerini yetiştiren ve 
sancak beyinin emrine katan 24 ağalık bir 
gruptu. Uskok Korsanları’ na karşı 
oluşturulan bu özel kuvvet Boşnakça 
konuşur ve zaman zaman firkateler ile 
denize açılırdı. 
Foça: Cami, medrese, zaviye, tekke, darül-
kurra ve darülhadis gibi önemli yapıların 
bulunduğu Foça, Çengiçlerin sosyal ve 
kültürel yapılarını yansıtan önemli bir 
yaşam alanıdır. 
Çernitse: Çengiçzadeler’ in yaşam 
alanlarından biri de çiftliklerinin bulunduğu 
Çernitse Kasabası’ dır. Gacko Ovası’ nda 
olan bu yer, Dubrovnik ile Saraybosna 
arasında kalan; dört tarafı beyaz kayalı 
dağlarla çevrili bir menzil, tatlı su 
pınarlarının kaynayıp ovaya aktığı bir 
yaşam ortamıydı. Roma döneminde “ via 
ignatia-sol kol” denilen bu transit yol, 
İstanbul’ dan başlayıp Selanik üzerinden 
Adriyatik’ e ulaşmaktaydı. 
Taşlıca: Hersek Sancak Beyleri’ nin çoğu 
Çengiç kökenli olup, büyük kısmı 70 köyü 
bulunan Taşlıca Şehrinde oturmaktaydı. Bu 
alanda 24 zeamet sahibi alaybeyi ile 
tımarlarıyla birlikte 3000 kişilik askeri bir 
güç vardı.
Zigetvar: Çengiçzade Ali Paşa ve tabyası, 
Avusturya sınırında bulunan Zigetvar’ ı 
güçlü bir savunma alanı haline getirmenin 
yanı sıra Maarif Erbabı’ nın oluşturduğu 
İrfan Meclisi ile de bölgeye kültürel bir 
derinlik katmıştır.  
Belina ( Biyelina): Bosna’ nın doğusunda, 
İzvornik civarındadır. Çengiçzade Ali Paşa’ 
nın İzvornik Sancak Beyi olduğu sıralarda 
(1652) Belina’ da yaptırdığı ocak hakkında 
Evliya Çelibi: “ … Bosna diyarında bir misli 
daha yoktur…” diyerek buranın 
güzelliğinden bahsetmiştir. 

Fermanlar göç edip savaşla dönenler…. Çengiçler



Gizli bir mektupla başlayan bir ömürlük dans

İsmail Ağa’ nın yedi oğlundan biri olan Haydar 
Bey, ailesinin Balkanlar’ dan Bursa’ ya taşınan ve 
iki Osmanlı sultanı tarafından nişanlarla 
onurlandırılan önemli bir şahsiyettir. 
1878 yılındaki Berlin Anlaşması’ ndan sonra 
Avusturyalılar tarafından sınır dışı edilen Haydar 
Paşa; Karadağlıların teklif ettiği prenslik unvanını 
da reddederek oğlu, kızı ve annesi ile birlikte 
Osmanlı İmparatorluğu’ nun başkenti İstanbul’ a 
yerleşmiştir (1879). Annesi ile kızı İstanbul’ da ardı 
ardına vefatı (1880) üzerine “ kızımın ve annemin 
öldüğü şehirde yaşayamam,” diyerek Bursa’ ya 
taşınan Haydar Bey, Atıcılar Semti’ nde Bosna 
tarzında iki konak inşa ederek oğlu İsmail Bey ( 
Yümri) ile birlikte burada yaşamaya başlamıştır. 
Torunu Rıza İlova’ nın da bu büyük konakta 
dünyaya geldiği bilinmektedir (11 Eylül 1904)

1922 senesinde Bosna’ ya gitmeden evvel 
akrabalarının İnegöl’ de ziyaret eden Rıza Bey, 
Eşref Hanım’ ın beğenisini kazanır. Gen kız, bu 
ilgisini satırlara dökerek yazdığı mektubu Rıza 
Bey7 in cebine, görmeden sıkıştırır. Bosna/Hersek’ 
te El- Kamer ve Şadırvan mekanlarında Çingene 
Nicola ve tef çalan İda’ nın eşliğinde sevdalinkalar 
söyleyen güzel sesli Rıza Bey, kendisini yalnız 
hissetmektedir. Bu arada Bosna’ daki günleri 
uzamakta, yaşı da iyice kemale ermektedir. Evlen-
mesine yönelik baskıların arttığı bir anda aklına, 
kalbinin kendisine açık olduğunu bildiği, uzaktan 
akrabası Eşref Hanım gelir ve dayısıyla Bosna’ dan 
İnegöl’ e  bir mektup göndererek talip olduğunu 
bildirir; Eşref Hanım da bu teklifi düşünmeksizin 
kabul eder. 
Evet cevabının ardından gelini almak üzere Saray-
bosna Belediye Başkanı’ nın da bulunduğu 4 kişi 
Bosna’ dan İnegöl’ e doğru yola çıkar. İnegöl’ de 
Eşref Hanım ve ailesi ile görüşüldükten sonra 
dönüş yolculuğu başlar. Yolculuklarının bitiş 
noktasında Eşref Hanım’ ı “ Küçük Asyalı Gelin Hoş 
geldin” yazılı bir flamayla 80 araçlık kalabalık bir 
konvoy ve Rıza Bey karşılar (27 Aralık 1930). 

Bosna’ dan kadim topraklara… Bursa’ 
da yurt tutan Çengiç Beyi Haydar Bey

1856 yılında Haydar Bey’ in oğlu olarak Bosna’ da 
dünyaya gelen İsmail Yümni Bey (Ö. Bursa/1913) 
İnegöllü bir Boşnak olan Hayriye Hanım ile 
evlendi ve Bosna’ dan İstanbul’ a geldiğinde 22 
yaşındaydı. 
İsmail Bey, Sultan 2. Abdülhamit askeri levazımat 
birliğinin kurulması sırasında “ yirmi Osmanlı 
altunu ve ondan ziyade iane ( yardım) verenlere 
mahsus olmak üzere Nişan-ı Hamiyyet-i Vatani-
yye” ile ödüllendirilmişti ( 7 Haziran 1897). 
Bununla birlikte kendisi Osmanlı Devleti’ ni 
çöküşten kurtarmak için batılılaşmayı savunan bir 
Jön Türk hayranıydı. Babası Haydar Bey ise gele-
neklerine sıkı sıkıya bağlı bir Osmanlıcı olarak 
padişahtan yana bir tavır sergilemekteydi. 
Birbirine taban tabana zıt iki görüşün aynı çatı 
altında yaşatılabilmesi bile, bu köklü ailenin birey-
lerinin birbirlerine olan bağlılığını ve hoşgörülü 
tavrını göstermektedir. 

Modern bir Osmanlı sevdalısı 
İsmail Yümni Bey

Çengiç Ailesi’ nin Bursa ve Bosna’ da yaşamış 
önemli bir mensubu da İsmail Yümni Bey’ in oğlu 
Rüstem Rıza Bey’ dir. Rıza Bey 1904 senesininin 
Eylül ayında ailenin Bursa’ daki ilk ikametgahı 
olan Atıcılar’ daki çiftlikte dünyaya geldi. 9 
yaşında babasını kaybetti ve annesiyle birlikte 
Nalbantoğlu Mahallesi’ ndeki konaklarına taşındı.
Ancak 18 yaşına geldiğinde Bosna’ da kalan 
mallarını değerlendirmek için oturduğu konağı 
kiraya vererek, ailesiyle birlikte Saraybosna’ ya 
gitti.  

1930 yılında aldığı evlilik kararıyla Eşref Hanım ile 
hayatını birleştirdi ve ilk kızı Selma dünyaya 
geldikten 3 sene sonra da Bursa’ ya döndü (1935)
1937’ de Setbaşı’ nda kurduğu Hathas Müteahhit-
lik Firması ile Türkiye’ ni ilk asfalt karayolu olan 
Bursa-Mudanya karayolunun asfalt kaplama işini 
gerçekleştirdi. Ardında Mahmut ve Neşet Atabey 
kardeşlerle ortak olarak açtığı Muradiye Çağlayan’ 
da dokuma baskısı yapan Marina Fabrikası’ nı 
işletti. 
Rıza İlova, sosyal ilişkileri güçlü, geçmişine bağlı, 
siyaseti izleyen ve aynı zamanda kültürel derinliği 
olan bir şahsiyetti. Atatürk’ ün büyük hayranıydı 
ve İsmet Paşa ile yakınlığı biliniyordu. Türkiye’ ye 
döndükten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ ne 
kaydoldu ve partinin yönetim kademelerinde yer 
aldı. Vali Haşim İşçan döneminde bir süre 
belediye başkan vekilliği yaptı. 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’ nda Kazım 
Baykal ile birlikte çalıştı ve mevlid yazarı Süley-
man Çelebi’ nin türbesinin inşasına katkıları oldu. 
Bursa Musiki Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Kızılay ve Bursa Avcılar Kulübü gibi sivil toplum 
kuruluşlarında göreler aldı. Tarihsel çınarların 
korunmasına yönelik abalarından dolayı kendi-
sine “ Çınarların Babası” denildi. 
Rıza İlova 26 Aralık 1966 tarihinde Bursa’ da vefat 
etti ve Pınarbaşı aile mezarlığına defnedildi. 

Atıcılar Çiftliği’ nde bir Balkan Beyi Rıza Bey
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İsmail Ağa’ nın oğlu Derviş Salih Çengiç, 1823 yılı 
civarında Gacko’ ya bağlı Lipnik Köyü’ nde 
dünyaya gelmişti. 1841 yılında henüz 18 yaşında 
bir delikanlı iken babasının intikamını almak için 
asker ile Karadağ’ a sefere çıkmış, 1851 yılında da, 
Bosna Valisi Ömer Paşa’ nın emriyle Karadağ 
sınırındaki Osmanlı kuvvetlerinin başına 
geçmiştir. Bosna tarihinde korkusuz bir kahraman 
olarak tanınan, vatan sevgisi ve devlete yaptığı 
hizmetleriyle övülen Derviş Salih, bu serhat 
görevinde gösterdiği başarılardan dolayı “ paşa” 
unvanıyla onurlandırılmıştır (1869) 
Hayırseverliği ve başarılarıyla tanınan Derviş Paşa; 
Hersek isyanına katılmadığı için bir entrikaya 
kurban giderek zehirlenmiş ve Saraybosna’ daki 
Yablaniça Köyü’ nde vefat etmiştir ( Ocak 1876) 
Mezarı Koniça kasabası Çarşı Camii hazires-
indedir. 

Şehit babanın kahraman oğlu Derviş 
Salih Paşa ( Dedeağa Çengiç)

Dört asırlık bir zaman diliminde Bosna-Hersek 
diyarını yurt yaparak, akıncı ruhu ile hamleler 
yapan Çengiçler; Zigetvar, İzvornik, Temeşvar 
gibi topraklarda önemli görevler üstlendiler. 
Daha da önemlisi birer ocak haline gelen 
yaşam alanlarında, yerli halkla bütünleşerek 
inşa ettikleri köprü, han, hamam, cami gibi 
yapılarla, kültür ve eğitim de gözeterek 
medeni bir çevre yarattılar. 

Gurbeti memleket, memleketi gurbet 
olan Çengiç Beyleri

Altı kez Hersek Sancak Beyliği yapan Ali Paşa; 
sadece Saraybosna- Dubrovnik çizgisinde 
görev yapmamş; Bosna’ nın doğusunda 
İzvornik Sancak Beyliği’ nde, serhatta Avustu-
rya sınırında, Zigetvar ve Temeşvar Kalesi 
muhafızlıklarında da bulunmuştu. 
Paşa ve vezir rütbesi ile 24 yıl Balkanlar’ da 
önemli görevler üstlenen ve savaş 
alanlarındaki üstün kahramanlıkları ile göz 
dolduran Ali Paşa, Hersek Sancak Beyi olarak 
görev yaptığı 15 yıl boyunca da bölgede 
büyük kazanımlar sağlamış, ticareti ve üretimi 
arttırarak imar işlerine önem vermiştir. Ancak 
1 Ağustos 1664 tarihinde Otaçaç Kalesi 
civarında pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. 

Balkanlar için geçen bir ömür… Ali Paşa

Yelaç Kasabası civarındaki Ratalji Köyü’ nde 
dünyaya gelen Çengiçzade Bekir Bey, 1711 
yılında Prut Seferi’ ne katılmıştır. Paşalık 
rütbesini ise Çengiç ailesinin imar ettiği 
Taşlıca’ da; Hersek Sancak Beyliği’ ne atan-
arak kazanmıştır (1732)
Bekir Paşa’ nın Osmanlı devleti için yaptığı 
önemli hizmet Dinyeper ( Özi) Nehri’ nin 
döküldüğü yerde gerçekleşen Özi Kalesi 
Muharebesi’ ne (1736-1737) katılmak 
olmuştur. Bir yıl süren bu kanlı ve zorlu 
mücadelelerin sonucunda Bekir Paşa şehit 
düşmüş, 16 yaşındaki oğlu Osman Bey ise 
esir edilmiştir. 

Özi Kalesi için feda edilen bir hayat… 
Bekir Paşa

Bosna Beylerbeyi Vekili…. Cafer Paşa
Bekir Paşa’ nın küçük oğlu olan Cafer Paşa; 3 
Ocak 1755 tarihinde Hersek mütesellimi olarak 
birçok görevin yanı sıra Bosna beylerbeyliği 
görevini de üstlenmiştir. 1777-1785 yılları 
arasında Bosna Beylerbeyliği’ ne atanan Cafer 
Paşa, Dağıstanlı Ali Paşa ile Moralı Ahmet Paşa’ 
nın kaymakamları olarak görev yaptıktan sonra 

vefat etmiştir. Oğlu İbrahim bey ise 1789 yılında 
Hersek mütesellimi olacaktır. 

1778 yılında, atalarının ilk yerleştiği topraklar olan 
Yelaç’ ta dünyaya gelen İsmail Ağa, Gacko Ovası ile 
civarına yerleşen Çengiçlerin reisi kabul edilir. Halk 
tarafından da çok sevilen ve Osmanlı düzeninin 
yanında yer alan İsmail Ağa Çengiç, aileden intikal 
eden malikane ve zeamet topraklarının yüklediği 
görevle savaşlara katılmış, genç yaşında 
kahramanlıkları ile nam salarak 1814 yılında yaşamı 
boyunca devam edeceği Gacko mütesellimliğine 
atanmıştır. 1830 yılında başayan Bosna ayaklanması 
bastırılmasında da önemli rol oynayan İsmail Ağa 
Çengiç; Bosna Valisi Mahmut Hamdi Paşa ve Ömer 
Paşa’ nın yanında yer alarak isyancı Gradasceviç’ i 
ağır bir yenilgiye uğrattı ve dönüş yolunda askerler-
ini Saraybosna’ daki Grodonyi Dağı arkasından 
Koriça Tepesi’ ne sevk ederek şehri yağma edilmek-
ten kurtardı.  (1832) Bu başarısının ardından 
İstanbul’ da gösterişli bir hilat ( biniş) giydirip 
kapıcıbaşılık rütbesiyle onurlandırıldı. 
1836 yılında Karadağlılar ile yapılan savaşta ölen 
yerel hanedan mensuplarının öcünün alınması için 
İsmail Ağa Çengiç Mlyeticak’ ta pusuya düşürüldü 
ve kafası kesilerek şehit edildi (6 Ekim 1840). Başsız 
vücudu; Lipnik Köyü’ nde inşa ettirdiği caminin 
yanında bulunan türbesine defnedildi. Tüm mal 
varlığı önce kızı Kamile Hanım’ a, son olarak da Rıza 
İlova’ nın kızı Leyla İlova’ ya intikal etmiştir. 

Paşalar-Beyler ağası, İlovaların atası, Osmanlı’ nın 
medar-ı iftiharı: İsmail Ağa Çengiç


