
CUMHURİYET

Atamız Cumhuriyet Fazilettir 
demiş diye başlayacaktım. 
Kim bilir neler yazacaktım. 
Bırakmadılar.
18 insanımız suya ve toprağa 
gömüldü, bir o kadar 
insanımız istif edildiği 
minibüste öldü, yas dendi 
kutlamalar iptal oldu.
3-5 top, 3-5 araba ile 
Habur’dan giren 100-150 kişi 
Türkiye Cumhuriyetinin olma-
yan renkler taşıyan flamalarla 
tören geçişi yaptı, bir kısmı 
hava yoluyla gelip diğerleri 
gelene kadar ücretsiz misafir 
oldu. Dahası mı Türkiye Cum-
huriyeti Vatandaşı olmaları 
kuvvetle muhtemel bazı 
insanlar Türkiye Cumhuri-
yetinin olmayan renkleri 
taşıyan flamalarla geçenleri 
Neşe’yle karşılayıp 
uğurladılar. Güzel bir nümayiş 
oldu. Bazılarının aklına İzmir’e 
çıkan Yunanlıları karşılayanlar 
geldi, anca geldi günaydın.   
Biz cenaze kaldırdık, biz 
ağladık, biz toprak altından 
su altından sağ çıkmalarına 
dua ettiğimiz insanlarımızı 
bekledik. Bazıları Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde 
olmayan topraklarda olanlara 
karşı dayanıştı.
Cumhuriyetin 91. Yılını böyle 
karşıladık, karşılayamadık. 
Bilmem ki ne yaptık ne 
yapamadık. 
Ne denir ki sebep olanlar 
utansın.

               Program Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ nın açılış konuşmasıyla 
başladı.
               Programın ilk bölümünde Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korusu; Koro Şe� Şükrü Hakan ÖZLEV 
yönetiminde “Şekip Ayhan Özışık’ ın” bestelerinden oluşan eşsiz şarkıları solo ve koro olarak seslendirildi.
              Verilen kısa bir aranın ardından ikinci bölüme geçildi. İkinci bölümde Solist Serap Kuzey birbirinden 
güzel eserleri seslendirerek salonda Cumhuriyet Bayramına yakışır bir şekilde bayram havası yarattı.
               Serap Kuzey’in konserinden sonra sahnede Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu yeniden görev 
aldı ve Misa�r sanatçı Serap KUZEY ile birlikte Cumhuriyeti kuran iradenin ruhunu yansıtan aşağıdaki 

besteleri okudular. Eserlere konuklarda eşlik etti. Eserler:
• ÇIRPINIRDI KARADENİZ BAKIP TÜRK’ ÜN BAYRAĞINA
• HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA
• ONUNCU YIL MARŞI
• TÜRK’ ÜM NE MUTLU BANA ( İZMİR BENİM VAN BENİM)
Özel Konser Bursa Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI’nın Konuk sanatçı Serap Kuzey’ e ve Bursa 
Devlet Klasik Türk Müziği Koro Şe�: Şükrü Hakan ÖZLEV’ e çiçek takdimleriyle son buldu.
Salonun ayakta alkışladığı �nal programı bittiğinde saatler 22.30’ u gösteriyordu.
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Hukuk devletinin birinci şartı herkese eşit ve aynı şartta uygulanmasıdır. Kanun yapma çok zor değildir, 
Kanunu yapacak insanı yetiştirmek zordur. Kişilerin dertleri hakka yaranmak değil, kulla yaranmak 
olduğundan dolayı bugün hukukun varlığını tartıştığımız belirtti.
Kişiler eğer kendisi için olanı başkası içinde istiyor olabilişe haset yok olur, haset yok olursa kanun değil HUKUK 
uygulanır diyerek konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra soru ve cevap bölümüne geçildi Sayın Ülker; sorulan 
sorulara cevap verdikten sonra Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Eray YÜCEYURT bugünün anısına 
Konuşmacı Av. Nadir ÜLKER’ e Bursa Türk Ocağı tabağını hediye etti.

29 EKİM CUMHURİYET ÖZEL 
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29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 91.yılında Bursa Türk Ocakları, Uludağ Üniversitesi ve 
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü tarafından “ Cumhuriyet Özel Konseri “ 
UÜ. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Salonunda 27- Ekim -2014 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Elma ve Turan betimlemelerini açıklamaya çalıştı. 
Özellikle Diyarbakır da Ziya Gökalp’ in doğduğu 
evin yakılmasını yapılan bu saldırı sadece bir kişiye 
yönelik değil bu milletin temel değerlerine yönelik 
olduğunu bahsetti.
Ziya Gökalp ile birlikte “ İsmail Gaspıralı-Zeki Velidi 
Togan-Yusuf Akçura”  örnekleriyle Türkçülük üzer-
ine değerlendirmede bulundu.
Türk Irkının varlığıyla alakalı sorulara cevap 
niteliğinde Yabancı ve Yerli kaynaklardan Türk 
kelimesinin varlığı, Türk yazıtları, Türk motifleri, 
Yaşadığımız Coğrafya ve Göçleri hakkında bilgileri 
dinleyicilere aktardı.
Kırlı konuşmasını Türk birliği için yapılan bütün 
çalışmalar aslında birer Kızıl Elma hep bir adım ileri 
gitmek ülküsü Kızıl Elmanın tarifidir diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.
Konuşmacıya Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve 
Kültürü Topluluğu çiçek takdiminde bulunduktan 
sonra toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik son buldu.

Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu 
Türk Dünyası Fikir Aydınları başlıklı etkinliğin ilkini 23 
Ekim 2014 saat: 15:00’ te Uludağ Üniversitesi İİBF Bordo 
Salonda Türkçülüğün Fikir Babası Ziya Gökalp’ i vefatının 
90. Ölüm yıldönümünde Bursa Türk Ocağı Şube Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ nın “ Ziya Gökalp ve Kızıl Elma” 
Konferansıyla gerçekleştirdi. 
Etkinlik Ziya Gökalp’ in hayatını anlatan kısa slayt 
gösterisi ve Şiirlerinden oluşan şiir dinletisiyle başladı. 
Ardından Bursa Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı “ Ziya Gökalp ve Kızıl Elma” konulu konferansını 
gerçekleştirdi.
Kırlı, konuşmasında Ziya Gökalp üzerine kısa bir 
değerlendirmede bulunduktan sonra Ziya Gökalp’ in Kızıl 

Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolu 2014-15 Eğitim 
öğretim yıllı Seminerlerinden ikincisinin başlığı 
Hukuk Devleti ve Türkiye” konuşmacı olarak Bursa 
Türk Ocağı yönetim kurulu üyesi ve Emekli Hakim 
Av. Nadir ÜLKER’ in katıldığı seminer 17-10-2014 
tarihinde Setbaşı’ ndaki Ocak binasında gerçekleşti.
Konuşmacı; Hukuk kavramı üzerinde 
değerlendirmelerde bulunduktan sonra Hukuk; hak 
kavramının çoğuludur diyerek konuyu özetledi.  
Hukuk devleti kavramının tarihsel ve güncel olaylar 
üzerinden örneklerle açıkladı. Konuşmacının 
sunduğu örneklerden bazıları:
“ Bursa’ da Ulu Cami yapılırken yaşlı bir kadın kendi 
arazisinin bedeli ödenmek suretiyle de olsa el 
konulmasına rıza göstermez. İnşaat uzun süre 
yapılamadığı için sonradan rızası alınan kadının 
arazisinin bulunduğu yere şimdiki şadırvan yapılır” 
Bu örnekle bir kişinin adliyeye olan güvenlerini 
gösterir. Adli güç kimseye ama hiç kimseye bağlı 
olmaz. Hiç kimsenin yananda ya da karşısında 
değildir. Görevi, tarafından birisi devlet de olsa 
gerçeği ortaya çıkarmaktır.
“ Fatih Sultan Mehmet; İstanbul’ un imarı sırasında, 
yaptığı ir eseri beğenmediği için, Rum mimarın 
bileğini kestirir. Mimarın şikâyeti üzerine çocukluk 
arkadaşı olan kadı Hızır Çelebi’ nin huzuruna, yani 
mahkemeye gider. Başköşeye oturur, kadı kendisini;
          Murat oğlu Mehmet, kalk ve hasmınla mürafaa 

ol” diyerek ayağa kalkmaya davet eder.
Duruşma yapılır ve padişahın da bileğinin kesilm-
esine karar verilir. Şaşkınlık içindeki Rum mimar 
bunun telafisinin olup olmadığını sorunca kadı: 
Bizim hukukumuzda, haksızlık yapanlar i çin kısas 
uygulanır. Ancak, şikâyetçi kısas istemezse diyet 
talebinde bulunabilir der. Padişah belli bir diyeti 
kabul eder. Geçen zaman içerisinde diyetin, 
padişahın kişisel gelirinden ödendiğini gören 
mimar Müslüman olur.”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI VE KÜLTÜRÜ TOPLULUĞU ZİYA GÖKALP’ İN 

VEFATININ 90. YIL DÖNÜMÜ ANISINA KONFERANS
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VEFAT VE BAŞSAGLIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ PROF.DR.SELÇUK KIRLI’NIN KAYINPEDERİ
VEFAT ETMİŞTİR.BURSA TÜRK OCAĞI YÖNETİMİ OLARAK MERHUMA ALLAH’TAN 
RAHMET  SÜHEYLA KIRLI VE SELÇUK KIRLI HOCAMIZA SABIRLAR DİLERİZ. 



DEVAMI SAYFA 4’DE
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Anadolu’da kurulan Türk devletleri bölgenin jeolojik 
ve stratejik konumu dolayısıyla her devirde sıkıntılı bir 
hayat yaşamışlardır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir 
büyük yarım ada olan Anadolu toprakları çilekeş 
insanları konuk etmiştir. Doğudan gelenler kalmışlar, 
Batıya gidenler geri gelmemişler. Böylece bir göçler 
ülkesi olmuş bu topraklar.

 Anadolu Selçuklu devlet, Beylikler, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti 
devleti hem savaşlar, yokluklar, sıkıntılar ve 
depremlerle kucak kucağa yaşamıştır. Beylikler 
dönemini bir yana bırakırsak, Selçuklu, Osmanlı 
ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde, Osmanlı 
İmparatorluğundaki Yükseliş, Türkiye Cumhuri-
yetindeki kuruluş dönemleri hariç, devlet yöneti-
minde bulunan bölgenin jeolojik ve stratejik 
konumunu bilmeyen, halkını tanımayan, 
yeteneksiz, beceriksiz devlet adamları ve 
hükümetleri tarafından yönetilmiş ve bu nedenle 
bir seri felaketlerle karşılaşmış, iç içe yaşamak 

zorunda kalmıştır.
 Otuz-otuz beş yıldır bir terör belası ile 
uğraşan bu millet yeter artık durdurun bu kanı diye 
feryat etmesine rağmen “bunlar üç-beş çapulcudan 
ibarettir  mantığı ile ülkeyi büyük bir çıkmazın için 
sokmuşlardır. Üç-beş çapulcu dedikleri adamlar 
Türkiye Cumhuriyetini parçalama noktasına 
getirmişlerdir. Bu terör belasının arkasında 
Amerika’nın, Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, 
Yunanistan’ın; İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin, İsrail’in 
olduğunu göremeyen ya da görmemezlikten gelen 
devlet adamları terör örgütünün binlerce 
vatandaşın; askerin, polisin, sivilin ölmesine neden 
olmuşlardır. 
 Her gün dağlardan, mezralardan, karakol-
lardan, köylerden, şehirlerden gelen şehitlerin 
anaları, babaları, eşleri, çocukları kan ağlıyor; 
yuvalar yıkılıyor, genç kızlar, gelinler dul kalıyor, 
çocuklar yetim boynu bükük babalarının 
tabutlarına sarılıyorlar. Cenaze törenlerine katılanlar 
“Kanları yerde kalma- yacak” teranesi ile  evlerine 
gidip sıcak yemeklerini yiyor ve sıcak yataklarına 
yatıyorlar ve “Ateş düştüğü yeri yakıyor.”
Yıllardan beri süren bu savaş artık insanlarımızı 
duyarsızlaştır- mış,”mankurt”laştırmıştır. Cenaze 
törenlerinde bile insanlar düğüne gider gibi giyinip 

kuşanmakta, gülüp eğlenmektedirler.
 Yıllardan beridir “Türk-Kürt”, yaşlı-genç, 
kadın-çocuk demeden öldürülen vatan evlatları, 
eli kanlı katillerin övünç kaynağı oluyor. Her 
katliamdan, her kanlı eylemden, her vurgundan 
sonra kendilerini kutluyorlar ve bayram yapıyorlar.
 Bu felaket zincirine 19 Ekim 2011’de eli 
kanlı, gözü dönmüş katiller bir büyük halka daha 
eklediler ve “23 Mehmetçiği” yemeklerini yerken 
şehit ettiler.
Bu felaketin arkası kesilmiyor ve bu anlayış; 
vurdum duymazlık, duyarsızlık böyle devam 
ederse kesileceğe de benzemiyor. Çünkü PKK terör 
örgütünün içte ve dıştaki ikmal kaynakları akmaya 
devam ediyor. Dağlardaki mağaralar, köylerdeki, 
mezralardaki, mısır tarlalarındaki silah, mühimmat, 
yiyecek ve giyecek depoları sürekli dolu tutuluyor.
 Uluslar arası uyuşturucu ticareti onlar için 
çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Meclis Başkanı, 
“Kandildeki teröristlerin sayısından beş misli fazlası 
Almanya’da bulunuyor.
 Bu felaketi, bu kanı durdurmanın yolu, 
dağdaki,köydeki, mezradaki terör örgütünün 
bütün ikmal kaynaklarını kesmek, yardımcı olan 
ülkelere de diplomatik bir dille kesin bir nota 
vermekten geçmektedir. Bunun yapacak  bir yöne-
time ve iktidara ihtiyacımız vardır. 15.10.2014
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