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Kurumlar
itibarsızlaştırılırsa

Toplumlar kurumlarıyla yaşarlar. Kurumla-
rın işlevlerine güven duyulması ise toplumun 
birlikteliğinin belli bir düzen içinde sürmesi 
için mutlaka gereklidir. Her ne kadar toplum 
insanların birlikteliği gibi düşülse de, insanları 
bir arada tutmak ancak birlikteliğin temelleri 
ve ortalama davranışın kurallarının olması, bu 
kuralların uygulanması ve uygulama ile ilgili 
kurumların doğru çalışmalarıyla mümkündür.

Bazen bazı kurumlar ellerindeki gücü olması 
gerekenin çok ötesinde kullanabilirler ve bu 
uygulama toplumun geniş katmanlarında ra-
hatsızlık yaratabilir. Hatta yönetimi ellerinde 
bulunduranlar aşırıya kaçan kurumlar hakkında 
belli işlemler yürüterek aşırılığı törpüleyip geniş 
kitlelerin hoşnutsuzluğunu ortadan kaldırma-
yı amaçlayabilirler.  Aşırıya kaçan kurumların 
bu davranışları bazen kendi içlerindeki farklı 
gruplaşmalar bazen de dışarıdan gelen telkin 
ve isteklerle ilişkili olabilir.

Toplumun varlığı ve devamlılığını savunmak 
durumunda olan mekanizmalar doğal olarak 
aşırılıkları engellemek durumundadır. Özellikle 
nedenler ve uygulamalar hakkındaki bilgiler 
haklı, açık ve şeffaf olursa, bu engellemeler 
genel olarak geniş kitlelerin desteğini de alır.

Ancak her şeyin olduğu gibi bu uygulamaların-
da makulü karar fazlası zarardır. Verilen her ka-
rarın bir kefaletinin de olduğu unutulmamalıdır. 
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12 Mart 2015 tarihinde Bursa Türk Ocakları, 
Güzel Sanatlar Müdürlüğü ve Türkiye Cumhu-
riyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortakla-
şa düzenlediği program; Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Tay-
fun BARIŞ’ın İstiklal Marşı’nın kabulüne kadar ki 
geçen zamanı kendine has üslubuyla anlattığı 
sunumla başladı. Ardından Hakan ÖZLEV yö-
netimindeki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu’nun, çoğunluğunun sözü Mehmet Akif’e 
ait eserlerin ve Çanakkale Marşı, Ordu Marşı ve 
Çırpınırdı Karadeniz gibi eserlerin de seslendiril-
mesiyle program devam etti.

Tayfun Barış konuşmasında; Mehmet Akif’in 
hayatından Kurtuluş Savaşı’nın seyrine, Çanak-
kale Savaşı’nın kurtuluş mücadelesine etkisin-
den İstiklal Marşı’nın nasıl bir atmosferde mey-
dana geldiğine değin Türk milletinin şahlanış 
mücadelesini yalın bir dille anlatırken milli hissin 
verdiği duygusal anlar da yaşandı.

Tayfun Barış konuşmasını sonlandırırken 
“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yaz-
dırmasın” sözüne yürekten katıldığını söyledi. 
Ardından Türk milletinin bağımsızlık mücade-
lesinde canlarını veren şehitlerimize rahmet ve 
gazilerimize de saygılarını iletti. 

Barış’a Bursa Türk Ocağı özel anmalığını Haes 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu tak-
dim etti.

 Ardından Bursa Türk Sanat Müziği Koro-
su’nun Akif’in şiirlerinin bestelenmesinden olu-
şan özel konseri başladı. Konserde saz ve ses 
sanatçılarının performansı büyük ilgi ve beğeni 
topladı. Program koro şefi Hakan Özlev’e çiçek 
takdimiyle sonlandı.
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“Çözüm Süreci Nereye Gidiyor?” 
adlı konferansa ilgi yoğundu.
Türk Ocakları Bursa Şubesi’ne misafir olan 

Sarızeybek; Pkk’nın stratejilerinden hükümetin 
izlediği yola, halkın kışkırtılıp ayrılıkçı propa-
ganda yapılmasından Türkiye’deki iç karışıklığa, 
Büyük Ortadoğu Projesi’nden Türkiye’nin bö-
lünme planlarına, Türkiye’nin Orta Asya ve Or-
tadoğu’daki yerine kadar birçok konuyu ele aldı.
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İç gruplaşmalarla parçalandığını ve farklı 
amaçlara hizmet ettiğini düşündüğünüz bir top-
lumsal kurumu yeterli neden, inceleme olmadan 
ve gerçek failler tespit edilmeden törpülemeye 
kalkarsanız, kurumun genelini işlevsiz hale ge-
tirdiğiniz gibi arkasındaki toplumsal desteği ve 
kurumun toplum üzerindeki yaptırım gücünü de 
yok edersiniz. Hele bu uygulamalar konusunda 
geniş toplum kitleleri yeterince bilgilendirilme-
diyse kuruma olduğu kadar size olan güven de 
kaybolur. Oysa bir toplumun birlikteliği için pay-
laşılan nimetler kadar, bu birlikteliğe ve ortala-
ma davranışlara yönelik tehditleri engelleyecek 
ve/veya cezalandıracak kurumlar da önemlidir. 
Toplumu diğer toplumlara karşı korumakla gö-

revli olanların öneminden söz etmenin gereği 
bile yok. 

İsimlerini tek tek zikretmek anlamsız ama 
ülkeyi dışa karşı koruyan kurumları itibarsız-
laştırırsanız düşmanlarınız sizden ürkmez, bilgi 
toplayan kurumları itibarsızlaştırırsanız bilgisiz 
kalırsınız, adalet dağıtanları itibarsızlaştırırsa-
nız insanlar adaleti kendileri gerçekleştirmeye 
kalkar veya adaletin kılıcından çekinmez olur, 
kolluk kuvvetlerini itibarsızlaştırırsanız toplu-
mun aleyhine davranmak isteyenleri ürküte-
mez, engelleyemezsiniz.

İşte bu durumda toplum için çok önemli olan 
insanlar, organizasyonlar vb. itibarsızlaştırılmış 
kurumlar karşısında kendisini güçlü ve sorum-
suz hisseden kendini bilmezlerin saldırılarına 
açık hale gelir. Sonu da karmaşa, yöneteme-
mezlik ve felaket olur.

Benden söylemesi.

Kurumlar  itibarsızlaştırılırsa
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
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Sarızeybek, 1920’li yıllarda vatanın durumu 
nasılsa şimdi de aynı olduğunu ve Sevr’in 
yerini Büyük Ortadoğu Projesi’nin aldığını 
kaydetti. Bu bağlamda hükümet stratejilerini 
eleştiren Sarızeybek; halkın bir kaos ve terör 

ortamına çekilmek istendiğini, Güneydoğu’da 
artık devlet varlığının söz konusu olmadığını 
ve oradaki vatandaşlara baskı ve şiddet uy-
gulandığını ancak devletin oraya müdahale 
etmediğini, yaşanan olaylara göz yumduğunu 
kaydetti.

Çözüm sürecinde sanatçıların ön plana çı-
karılarak halka sunulmasını da eleştiren Sarı-
zeybek, “Bu insanlara saygımız var fakat terör 
nedir bilmeyen insan akil olup halka neyi, 
nasıl anlatır?” diyerek sürece tepki gösterdi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Irak’a yö-
nelik uyguladığı politika ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye uyguladığı 
politikanın aynı olduğunu savunan Sarızey-
bek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özal, o tarihte diyordu ki ‘Saddam zalim-
dir’ şimdi Erdoğan : ‘Esad zalim’ diyor. Özal 
: ‘Irak’ta demokrasi yoktur, Saddam halkı-
na zulmediyor’ diyordu, şimdi de Erdoğan : 
‘Suriye’de demokrasi yoktur, Esad halkına 
zulmediyor’ diyor. Özal : ‘Irak’a demokrasi 
getireceğiz’ diyordu, bugün de Erdoğan : ‘Su-
riye’ye demokrasi getireceğiz’ diyor. O zaman 
Özal : ‘Türkiye karlı çıkacak, Irak parçalanma-
yacak, PKK terörü bitecek’ diye bize söz ver-
mişti. Sonra Amerika’ya destek verdi, bir ay 

Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümünde 
Uludağ Üniversitesi Bünyesinde faaliyet 
gösteren Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu 
18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale’ yi Anla-
mak ve Anlatmak adına, Merkez Yemekhane 
önünde Üzüm Hoşafı ve Buğday Çorbasından 
oluşan “Çanakkale Menüsü “dağıttı. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK DÜNYASI VE KÜLTÜRÜ 
TOPLULUĞU “ÇANAKKALE 

MENÜSÜ” DAĞITTI

BURSA TÜRK OCAKLARI
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sonra da savaş bitti. Peki, ne oldu? O zaman da 
100 milyar dolar ekonomik zararımız oldu. Özerk 
Kürdistan kuruldu ve Barzani, Talabani çıkarıldı. 
PKK bitti mi? Hayır daha da büyüdü.”

Sarızeybek, Türkiye’nin bugün de aynı noktada 
olduğunu ileri sürdü. 

Sarızeybek, çözüm süreci denen ihanet proje-
sini ve bu bağlamda hangi tavizlerin verildiğini, 
bu sürecin baş aktörlerini ve Sevr’in yeniden nasıl 
canlandırıldığını tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Sözlerini “Ne mutlu Türk’üm diyene!”, Tanrı 
Türk’ü ve Türk yurtlarını korusun!” diyerek bitirdi. 

Program çıkışında kitaplarını imzalayan Sarı-
zeybek, halkın sevgi gösterisi eşliğinde başka bir 
program için Ankara’ya gitti.

 
Haber: Merve AKSOY
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Sunuculuğunu topluluk üyesi Kübra YILMAZ’ 
ın yaptığı konferans; Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Topluluk başkanı Kubilay YIL-
MAZ açış konuşmasının ardından Erdal SARI-
ZEYBEK konferans sunumuna başladı. 

SARIZEYBEK konuşmasında “ Türk milleti-
nin bin yıllık toprakları olan Anadolu üzerindeki 
oyunlara değindi. Bu konuda Haçlı Seferleri, 1. 
Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Sa-
vaşı ve Günümüze kadar kronolojik açıdan ele 
alırken aynı zamanda tarihsel benzerlikleri ve 
planları anlattı.” 

Konferans soru cevap bölümünün ardından 
Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu tarafından 
etkinlikle alakalı sosyal medyada en iyi paylaşım 

yapan öğrenciye Erdal SARIZEYBEK’ in imzala-
dığı kitap hediye edildi. 

Topluluk adına Erdal SARIZEYBEK’ e “ Türk 
Dünyası işlemeli saat” hediyesini Prof. Dr. Meh-
met ZARİFOĞLU takdim etti.  Etkinlik Toplu 
fotoğraf çekimiyle son buldu. 

Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu “ Anadolu’ da Jeo ve Teo 
Küresel Politikalar” başlıklı konferansı vermek üzere Emekli 

Albay, Araştırmacı-Yazar Erdal SARIZEYBEK’ i ağırladı.

Bursa’da yıllardır Uludağ Üniversitesi ve sivil 
toplum kuruluşlarının işbirliğinde Nevruz kut-
lamalarının yapıldığına dikkat çeken Abdullah 
Demir, Nevruz kutlamalarının tarihin erken 
döneminden itibaren Türklerin yaşadığı tüm 
coğrafyalarda kutlandığın belirtti. Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün 
katılımlarıyla Nevruz’un kutlandığına dikkat 
çeken Demir “Türk dünyasının en eski ve tek 
ortak bayramının asıl bayramıdır” diye ko-
nuştu. Anadolu ve Trakya’da yerel kutlamalar 
halinde sürdürülen Nevruz’un Bursa’da halkın 
da katılımıyla kutlanmasının sivil toplum ku-
ruluşlarının yanı sıra Bursa Valiliği’nin desteği 
ve himayesinde gerçekleştiğini belirten Demir 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bursa’da 11 yıldan beri Nevruz kutlaması 
yapmaktayız. Bursa’da yıllardır sürdürdüğümü 
bu gelenek Türkiye’nin pek çok iline yayılmış 
ve kitleler giderek artan katılımlarla, bir dö-

nem ihmal edilmiş olan eski ve çok önemli bir 
geleneğe sahip çıkmışlardır. Dirilişin, doğanın 
canlanmasının, bereketin ve birlik bütünlüğün 
sembolü olan Nevruz zaman içerisinde döne-
me ya da dönemin gerekleriyle toplulukların 
geleneksel özelliklerine bağlı olarak milli ya da 
dini karakterler taşımışlardır. Bugün için diriliş, 
birlik ve bereket ön plandaki özellikleridir.”

18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde ya-
kın tarihin diriliş hareketinin kutlandığına dik-
kat çeken Demir, Nevruz’un ise Ergenekon’dan 
çıkışın yani ilk dirilişin bayramı olduğunu vur-
guladı. Demir “Dünya Türkleri olarak birlik, 
beraberlik, kardeşlik, dayanışma, üretme ve 
paylaşmaya her zamanki gibi çok ihtiyacımız 
olan bugünlerde en eski ve tek ortak bayramı-
mız olan Nevruz’u coşku ile kutlamalıyız. Hiçbir 
bayram özellikle de Nevruz, çatışma, hüzün ve 
yıkıcılık vesilesi olmamalıdır” dedi. 

Abdullah Demir basın açıklamasında Kırım 
Türklerinin durumunu da gündeme getirerek 
“Bu yıl mahzunuz ve kollarımızda siyah kur-

deleler var. Çünkü binlerce yıllık Türk yurdu 
Kırım bir kez daha işgal altında. Kırım Türkleri 
sanki tarihi kaderiymiş gibi kim bilir kaçıncı kez 
yine baskı, zulüm ve ötekileştirmelerle karşı 
karşıya” dedi. Demir Kırım Türklerinin hiçbir 
dönemde başını eğmediğini söyleyen Demir, 
Kırım Türklerine zulüm bittiğinde Nevruz’un 
daha bir coşkuyla kutlanacağını belirtti.. 

Nevruz Kutlama Platformu’nda şu kurum ve 
kuruluşlar yer aldı:

Türk İş 8. Bölge Temsilciliği, Türkiye Ka-
mu-Sen Bursa İl Temsilciliği,  BESOB, Uludağ 
Üniversitesi,  Türk Ocağı Bursa Şubesi, Azer-
baycan Kültür Derneği Bursa Şubesi,  Ata-
türkçü Düşünce Derneği,  BAL-GÖÇ, Balkan 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri, Batı Trakya 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bursa 
Rumeli Türkleri Derneği, Hüdavendigar Yö-
rük-Türkmen Dernekleri Federasyonu, Kırım 
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bursa 
Platformu Derneği,  Ahıska Türkleri Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği

Nevruz kutlamalarına çağrı
Bursa Türk Ocağı’nda düzenlenen basın toplantısında Nevruz Komitesi adına 
ortak basın açıklamasını okuyan Kırım Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Abdullah Demir, tüm Bursalıları Nevruz kutlamalarına katılmaya çağırdı.
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BASKI

Toplantılarda, tartışmalarda ve yahut arkadaşları-
mızla yaptığımız sohbetlerde içinde bulunduğumuz 
durum ve bu kötü gidişatın düzelmesi için gerekenler 
konuşulurken hep dile getirdiğimiz bir sorun vardır; so-
kaklarda yokuz, sokaklara hakim olmalıyız. Peki nedir 
sokaklara hakim olmak, nasıl gerçekleşir? Sokaklara 
hakim olmak düşüncesi neden korkutur duyanları, 
bu düşüncenin özünü kavrayamadıkları için mi yoksa 
yüzeysel anlamlandırma hatasından mı kaynaklı? 
Sokaklarda olmak köşe başlarını tutarak kabadayılık 
yapmak mı, yoksa halkın arasında olmak mı? Kaba-
dayıların artması ya da gençlerin sokak kavgalarına 
girmeleri sokaklara hakim olmanın mı yoksa sokak-
larda yer edinememenin mi bir sonucu?

Öncelikle bir düşünceyi anlatmaya başlamadan 
önce onu sağlam temeller üzerine yerleştirmek ge-
rekir. Bu bağlamda TDK’nın bize birleşik bir söz ola-
rak verdiği sokaktaki adam kavramı düşüncemizin 
temelini oluşturmaktadır. Sokak denildiğinde aklına 
sokak çocukları ya da sokak kadınlarını getiren algıdan 
ziyade sokakta yer edinmek kavramını benimsemek 
daha doğru olacaktır.

Başlarken şunu özellikle belirtmemiz gerekir ki 
sokaklara hakim olmak düşüncesi, tek bir çağrıyla 
dışarıya dökülecek cengaver tavırlı bireyler ile ger-
çekleşecek bir şey değildir. Bu eylem sabır ve çalışma 
isteyen, sistemli ve akıllı bir strateji ile gerçekleşmesi 
gereken bir eylemdir. Örneğin sokaklara hakimiye-
tin plan ve programlarına, önderlik edecek bireyler 
öncelikle ailelerinden iyi bir terbiye almış, ihtisasını 
veya kişisel eğitimini gerçekleştirmiş, okumaya ve 
kişisel gelişimini tamamlamaya ihtiyaç duyan bireyler 
ile olmalıdır.

Sokaklara hakim olmak, halkın arasında yer almak, 
halk ile beraber olmaktır. Milletin duygu, düşünce ve 
hassasiyetlerini anlayan bireyler tarafından milletin 
algılarını, takdirlerini, reflekslerini ve düşüncelerini 
yönlendirmek sokaklara hakim olmanın temelini oluş-
turmaktadır. Örneğin; milletimizin büyük bir çoğunlu-
ğunda muhafazakar duyguların ağır bastığı herkesin 
malumudur. Buradan yola çıkarak dini duyguları bu-
güne kadar sömürülmüş olan bu insanlarımızın değer 
verdiği günlerden olan kandiller de bu önemli günlere 
özel olarak yapılan simitler hiç bir beklenti olmaksızın, 
ne bir seçim öncesi ne bir teşekkür beklentisi, sadece 
güler yüz ve onlara saygı duyduğumuzu göstererek 
dağıtılabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken 
konu bu işin gerçekten karşılıksız yapılmasıdır. Sadece 
sizlere saygı duyuyoruz düşüncesi ile gerçekleşmelidir. 
Bu hareketi samimi ve içten yaptığınız zaman bir gün 
o mahallede bir kavgaya giriştiğinizde bir haksızlığa 
uğradığınızda düşünceniz her ne olursa olsun “bu o 
çocuklar değil mi?” diyerek bizi savunan ve bizi an-
layan insanları yanımızda bulabiliriz. Hatta bu başka 
bir örnekle; ihtiyarlarının çok konuştuğu bir mahallede 
sabırla dinlemeyi bilen gençlerle bile gerçekleşebilir.

Sokaklara hakim olmak, her konuda taraf ayrı-
mı yapmaksızın her şeyi okumak, herkesi dinlemek, 
bunları kendi çevresindeki sohbetlerde veya zihninde 
temellendirdikten sonra insanlara anlatmak, onlarla 
tartışmak ve sabırla zihinde yer açılmış bütün bilgi-
leri kullanarak insanlarla tartışmaya girmek ile olur. 
Örneğin; çevrenizde okumayı seven ya da bir şeyler 
okuyan ya da bir şeyler bilen biri olarak tanınıyorsanız, 

karşınızda ki insan hangi düşünceden olursa olsun 
sizinle tartışmaktan zevk alacak ve düşünceniz her 
ne olursa olsun sırf sizden duyduğu için üzerine bir 
kez daha düşünme ihtiyacı hissedecektir. Halk ile 
bu şekilde gerçekleşen bir konuşmanın, danışman 
kalemlerinden çıkmış konu üzerine yapılan üst düzey 
açıklamalardan daha etkili olacağı aşikardır.

Sokaklara hakim olmak, kesinlikle en önemlisi 
olarak adaletsizliğe, haksızlığa ve saldırılara karşı 
başkaldırı, yumruğunu sıkma ve sesini duyurma ile 
olur. Uğradığı bir saldırı veya haksızlıkta sesini du-
yuramayarak sadece boş konuşmalar ile kınıyorum 
nazikliğine girmek sünepe olarak tanınmaktan farklı 
değildir. Dikkate alınmak isteyenler uğradığı en ufak 
bir haksızlıkta demokratik hakkı olan bütün eylemlerini 
sonuna kadar kullanmalıdır. Hatta sesini duyurmak için 
sesini en gür ve etkili şekilde çıkarmalıdır. Gerekirse 
dikkatleri toplamak için sınırlarını zorlamalıdır. Bu 
şekilde kendimize ve sahip olduğumuz düşüncelere 
bağlı ve saygılı olduğumuzu göstermiş oluruz. Bu mü-
cadeleyi verecek insanlar, kendilerine saygı duymayan 
insanlar içinde açık bir tehdit olarak görünmelidir. 
Örneğin müşteri hizmetlerine bırakılan bir şikayetten, 
savcılıklara verilen bir suç duyurusuna kadar kendi 
hakkını savunma eylemlerinin hepsinin daha sonra 
karşılaşacağımız tutumları ne kadar değiştirdiği  or-
tadadır. Kendisini savunamayan, koruyamayan ya da 
kendisine saygı duymayanlara kimse saygı duymaz. 
Kendisine sahip çıkmayanlara kimse sahip çıkma-
yacaktır.

Ayrıca sokaklara hakim olmak, sokakta haksızlığa 
dur diyebilecek, düşmanlarına meydan vermeyen 
çalışkan, bilgili ve mücadeleci gençlerle, insanları 
etkileyecek ve zihinlerinde algı oluşturacak siyasi ya 
da politik amaçla kurulmamış medya kuruluşlarıyla, 
insanların sevdiği, halkın kabullendiği sanatçılar, ün-
lüler, ekran yüzleriyle, hem insanların güvenini kazan-
mış hem de davasına sahip çıkan ve kollayan ticari 
kuruluşlar ve iş adamlarıyla, etkin ve bilinçli kullanılan 
sosyal medya ve algı oluşturacak unsurlar ile gerçek-
leşebilir. Bunların en önemlisi sokaklara hakim olmak 
liderlik özelliği bulunan, iyi bir lider ile olabilir.

Sözün özü sokaklara hakim olmak, ne bir mafyacılık 
oynamak ne de karanlık mahzenlerden et kokusu 
almış zombi kılığında koşturmaktır. Sokaklara hakim 
olmak ne korkulacak bir şey ne de korkutacak bir 
durumdur. Tam tersi bu olgu ancak ve ancak zekasını 
kullanabilen bireyler tarafından; sabırla, çalışmakla, 
cesaretle gerçekleştirilebilecek bir olgudur.

Göktürk GÜCÜYETEN
***

Üyemiz, Gönül İnsanı, Emekli 
Din Görevlisi Ömer Faruk 
METİN Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Ocağımızda 
gerçekleştirdiğimiz hem 
Milli,hem de Dini Bayramların 
müdavimi olan bu değerli insanın  vefatını maalesef bir 
ay gecikmeli öğrendik. Yakınlarına başsağlığı dileğiyle 
Fatihalarla anıyoruz. 

VEFAT

SOKAKLARA NASIL HAKİM OLUNUR?

Merkez Kütüphane 
önünden Yenişehir Bele-
diyesinin Osmanlı Mehter 
Takımı eşliğinde kortej yü-
rüyüşü yapıldı.  Amfi tiyat-
rodaki etkinlik Mehteran 
Nevruz Özel Konseriyle 
başladı buna mukabil gü-
nün anlam ve önemine iliş-
kin yazı ve şiirler okundu.  
Şenlikte Rahvan atların 
gösterisi ve Nilüfer Belediyesi bünyesinde faa-
liyet gösteren Kemankeş Geleneksel Türk Okçu-
luğu Takımı’ nın Türk Okçuluğu hakkında bilgi, 
görsel sunumları ve Okçuluk Takımından ağız 
kopuzu sanatçısı Rina Aybertova enstrüman 
dinletisi gerçekleşti. Geleneksel Nevruz Ateşinin 
yakılması ve Demir Dövme Töreni gerçekleştiril-
di. Büyük alkış alan gösteri sonrasında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesinde İzmir Türk Dünyası 
Dansları ve Müzikleri Topluluğu Dombra sanat-
çısı Şemsigül JAKUPOVA ve Saz Sanatçısı Kadir 
TURAN’ ın müzik dinletisiyle devam etti.  Ödüllü 
yarışmalarla etkinlik devam etti. Etkinlik Bursa 
Türk Ocağı tarafından Türkistan Pilavı ve ayran 
ikramı ile etkinlik son buldu. 

Amfi Tiyatroda bütün gün boyunca Azeran 
DEMİRKOL’ un Nevruz Resim sergisi sergilendi.  

Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası 
ve Kültürü Topluluğu 3. Geleneksel 
Türk Dünyası Nevruz Şöleni Kutladı


