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GAFLET Mİ?

Bir süredir sürdürdüğüm Türk Milleti ve 
Devletine dayatılmaya çalışılan Ermeni ya-
lanları ile ilgili yazılara devam etmem gerek-
mesine rağmen son zamanlarda öyle şeyler 
yaşanıyor ki bir ara verip bu günlere yönelik 
yazmakta fayda var.

Bilindiği gibi Türkiye’de Türk olarak yaşa-
maktan pek de hoşlanmayan bir takım grup-
ların, siyasi iktidar ile aralarındaki niteliği 
bilinmeyen, bilinse de basın tarafından top-
luma iletilmeyen, uzun süredir devam eden, 
sözel veya belki de yazılı anlaşmalara dayalı 
olarak ortaya koydukları ve “çatışmasızlık”, 
“analar ağlamasın” vb. isimlerle niteledikleri 
bir süreç yaşanmaktaydı. Bu süreç insanla-
rın ölmemesi karşılığında söz edilen grubun 
istekleri doğrultusunda reformlar yapılma-
sını içeriyor ve reformların sonucunda artık 
birlikte yaşamanın sorun olmaktan çıkacağı 
öne sürülüyordu. Yani Türkiye’de anaya-
samızdaki tanımıyla aslında etnik kimlikle 
alakasız bir şekilde tanımlanmış ideolojik 
Türk kelimesi çerçevesinde bile Türk olarak 
yaşamak istemediğini açıkça ortaya koymuş 
olan ve genel veya temsil ettiğini iddia ettiği 
nüfusa kıyasla küçük bir azınlık olduğu farz 
edilen ancak böyle olmasına rağmen önemli 
bir nüfusu temsil ettiği zımnen kabul edil-
miş gibi görünen grubun istekleri üzerinde 
müzakere ediliyor ve karşılığında bu grubun 
bombalama, öldürme, yıkma vb. eylemle-
rinden vazgeçmesi bekleniyordu.  

Yukarıdaki tanımlamada üzerinde durul-
ması gereken birçok nokta var. Birincisi dev-
let adına görüşmeleri yürütenlerin öldürme 
ve yıkıma sebep olma tehdidi karşısında, 
küçük olduğu farz edilen bu grupla güven-
lik tedbirleriyle başa çıkamayacağını kabul 
etmiş görünmesidir. Bu durumun başkaldı-
ranların moral motivasyonun yükselmesi ve 
eylem tarzlarına inançlarını artması sonucu-
nu doğurması doğaldır. 
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Bursa Türk Ocağı eski başkanlarından Prof. 
Dr. Ali Bahadır’ın aynı zamanda dekanı oldu-
ğu Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi bö-
lümü öğrencileri staj için Bursa’ya gelmişlerdi. 

Bu vesileyle ağırlanan Kırgızistanlı öğrenciler 
Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları’nın eşliğinde 
bir İznik gezisi yaptılar. Ardından Hünkâr Köş-
kü’ndeki iftarla günü sonlandırdılar.   Syf.2’de

Kırgız Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğrencilerinin Ocağımızı Ziyareti

25 Temmuz 2015 cumartesi 
günü yaz döneminde Istanbul Üni-
versitesi’nde eğitim alan Kırgızis-
tan Manas Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğrencileri sorumlu 
hocaları Doç. Dr. Burul Sagınbayeva 
hanımefendi ve Türk Ocakları İs-
tanbul Şubesi yetkilileri ile birlikte 
Türk Ocakları Bursa Şubesi’ni 
ziyaret ettiler. Ocak binasında ol-
dukça sıcak bir ortamda gerçekleş-
tirilen buluşmada Türk Dünyası ve 
üniversite eğitimi konusunda bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Syf.3’te
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Ancak madalyonun diğer yüzü asıl büyük 
grup yani Türk Milletinin toplamının da bu 
grupla başa çıkılamayacağı inancına kapılma-
sını sağlamaktır. Bu da süreç içinde grubun 
yurt içi veya yurt dışındaki temsilci ve bağlan-
tılarının güçlerini abartan haberler, kitaplar, 
televizyon konuşmaları vb. yayınlarla bir ölçü-
de sağlanmıştır. 

İkinci sorun Türklük ve Türkiye Cumhuri-
yetinden ayrılarak başka bir Milletin mensu-
bu olmak ve zaman içinde yurt dışındaki ve 
aynı millete mensup görünen unsurlarla ayrı 
bir devlet oluşturmak yönündeki maksadını 
açıkça belirtmiş olan bu grubun, kesitsel ola-
rak veya gücünün kırıldığı dönemlerde ya da 
uluslararası dengeler izin vermediğinde ay-
rılmaktan vaz geçtiği, demokratik şartlarda 
birlikte yaşamak istediği yönündeki açık-
lamalarına güvenmiş olmaktır. Oysa grubun 
içte ve dıştaki temsilcileri, hatta devletimiz 
tarafından artık muteber sayılanlar bile, asıl 
hedefi n ne olduğunu yeri geldiğinde çekin-
meksizin açıklamakta ve yaşadıkları ülkeler-
de haklı veya aşırı istekleri azami ölçüde kar-
şılanmadığı takdirde ayrılma ve bölünmeyi 
tercih edecekleri tehdidini açıkça ortaya koy-
maktadırlar.      

Üçüncü sorun başkaldıran grubun temsil 
ettiğini iddia ettiği insan kitleleri içinde bile 
küçük bir azınlık olduğunun farz edilme-

sidir. Hiçbir başkaldırı veya terörist hareket 
halk desteği olmadan yaşayamaz. Bu ha-
reketin başka bir yazının konusu olabilecek 
dış desteklerin dışında yine başka bir yazının 
konusu olabilecek yerel desteklerinin de ol-
duğu gerçektir ve küçümsenecek boyutta da 
değildir. Burada siyasi olarak ortaya koyulan 
ümitlerin takipçisi olan ve demokratik hakla-
rını bu ümitleri gerçekleştirmeyi vaat edenleri 
destekleyerek kullananlardan söz etmiyo-
rum. Kastım silahla tehdit etmeyi ve bunu 
gerçekleştirebilecek silahlı grupların varlı-
ğını amaçlarına ulaşmak için olmazsa olmaz 
bir araç olarak görenlerdir. Burada dördüncü 
sorun öne çıkar bu da küçük bir azınlık olduğu 
farz edilen grubun temsil ettiğini iddia ettiği 
tüm kitleyi gerçekten temsil ettiğini kısmen 
veya zorlamayla da olsa kabul edip onlarla 
bu büyük grubun menfaatlerine yönelik ol-
duğu iddia edilen görüşmeler yapmaktır.      

Yazılanlar göz önünde bulundurulduğunda 
görüşmeleri Devlet adına yürütenlerin temel 
kabullerinin ne kadar yanlış olduğu açıkça 
ortadadır. Dolayısıyla bu yanlış güven den ha-
reketle gerekli güvenlik politikalarının askıya 
alınması, başkaldıran gruba temsil ettiğini 
iddia ettiği kitle içinde hem ideolojik hem 
de sistemik örgütlenmesi için zaman ve iyi 
şartlar sağlamış ve sonuçta sorun hiç olma-
ması gereken düzeyde yayılmıştır. Hatta bu 
sistematik, başkaldıran grubun yandaş olma-
ya yatkın gördüğü başka küçük grup farazi-
yelerine de genişlemiştir. Onlar açısından so-
runu genelleştirmek eğer başarabilirlerse çok 

doğru bir yaklaşımdır. Hele asıl maksadı giz-
lenen mücadele evrensel motifl erle süslenip, 
büyük grubun yani Türk Milletinin geneline 
yayılabilirse mükemmel olur. Son söyledikle-
rim başkaldıranlar açısından ne kadar yarar-
lıysa, onlarla görüştüğünü ve anlaşabileceğini 
zannedenler açısından o kadar yanlıştır. 

Nitekim yanlışlık son dönemde görüşmele-
ri güya Devlet adına yürütenler tarafından da 
nihayet fark edilip yanlış yapıldığı ifade edil-
miştir. Bu durumda söylenecek birkaç söz var. 
Önce Türk argosundan söyleyelim “uyan da 
balığa gidelim”, sonra bir İngiliz deyişi “good 
morning after supper” yani “akşam yemeğin-
den sonra günaydın”, son olarak umalım ki 
“atı alan Üsküdar’ı geçmemiş olsun”.

Herhangi bir görüşmede amacın gerçek-
leşmesi için olmazsa olmazlar doğru tespit 
edilmelidir. Bunların başında karşındakinin 
maksadını doğru tespit etmek gelir. Ayrıca 
görüşülen yapının amaca ulaşmak için ge-
rekli nitelikleri taşıması da zorunludur. Yok-
sa bir grup ile görüşülüp kararlar alınır ve gö-
rüştüğünüz grubun bağlantıları ya da asıl üst 
akılları bu kararlardan tatmin olmadıklarında 
ki bu hemen hemen kaçınılmazdır, yaptığınız 
görüşmeler somut sonuçlara ulaşamayacağı 
gibi karşınızdakilere daha güçlü olmak için 
zaman sağlar. Gelinen noktada olan da aşağı 
yukarı budur.     

Şimdi asıl soru, ortada bu kadar görünen 
gerçek varken ve bu gerçekler Devlet adına 
görüşmeyi sürdürenlerin dışındakiler tara-
fından sürekli ve açıkça dillendiriliyorken, bu 
kadar süre olanları fark etmemek, fark etmez 
görünmek ve dolayısıyla engellememek nasıl 
bir gafl ettir. 

İznik gezi programında sırayla; 11.yy sonun-
da İznik şehrinin fethine ve Anadolu Selçuk-
lu Devleti’nin merkezinin kurulmasına katkı 
sağlayan Kırgızların hürmetine Orhan Gazi 
tarafından yaptırılan Kırgız Türbesi’ne, ancak 
Geç Roma Çağı’ndan günümüze kadar ayakta 
kalabilen, Helenistik Çağ’daki surlardan eser 
kalmayan İznik Surları’na, İznik Müzesi, Ye-
şil Cami, tarihi İznik Çini Çarşısı, Abdulvahap 
Türbesi,  Hristiyanlıkla  ilgili önemli kararların 
alındığı  7. Konsülün  787 yılında toplandığı bir 

kilise olan ve şehrin Osmanlılar tarafından 
fethedilmesiyle 1331’den sonra Orhan Ga-
zi’nin  camiye dönüştürdüğü  Ayasofya Camii 
ve İznik Roma Tiyatrosu’na ziyarette bulunul-
du.

Gezi programının sonlanmasıyla birlik-
te Bursa Türk Ocağı ziyareti yapıldı. Ardın-
dan serbest zamanlı vakit geçiren öğrenci-
ler Hünkâr Köşkü’nde Bursa Türk Ocağı’nın 
verdiği iftar yemeğinde yönetim kadrosu ile 
buluştu.Başkan Prof.DrSelçuk KIRLI, Hars 

Heyeti Başkanı Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU, 
Hanımlar Kurulu Başkanı Prof.Dr.Alev Sınar 
UĞURLU ve eşi,İş Adamı Mete TETİK ,Çekirge 
Temel Lisesi Kurucusu Faruk YÜCER, Yönetim 
Kurulundan  Av.Nadir ÜLKER, Hamit SARAÇ 
ve Denetleme Kurulu Başkanı Uludağ Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet 
YÜCE’ nin de katıldığı iftar yemeği karşılıklı 
sohbetler ile devam etti. Fotoğraf çekimi ve 
vedalaşmanın ardından program noktalandı. 
Haber: Merve AKSOY

İftar yemeğinde buluştular
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Kırgız Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Öğrencilerinin Ocağımızı Ziyareti
Bekir bey tanıtım amaçlı 

proje kapsamında davet ettikleri 
Kırgızıstan Manas Üniversite’si 
öğrencileriyle Osmanlı Türk 
Devleti’nin kurulduğu yerlerde 
birlikte Bursa Türk Ocağı’nın 
misafi rleri olmaktan mutlu 
olduklarını ifade etti.

Misafi r öğrencilerin hocaları 
olan Burul hanımefendi de “ 
Türkiye’de olmaktan, Özellikle 
de Türk Ocaklarında olmak-
tan çok mutluyum.Sizleri de 
Kırgızistan’da misafi r etmekten 
mutlu oluruz.”

Diyerek ilgi ve alakadan dolayı 

teşekkürlerini belirtti.
Bursa Türk Ocağı Yönetim 

Kurulu Muhasip üyesi Hamit 
Saraç’da “ Türk Ocakları ve 
Bursa Türk Ocağı faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler aktararak kendile-
rini misafi r etmekten mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Yapılan ikramların ardından 
Kırgız bir öğrencinin çaldığı 
kopuz eşliğinde solo şarkılar 
söylendi. Ocak şubelerinin 
öğrencilerinin birbirlerine ve 
öğrencilere hediye takdim etme-
lerinin ardından misafi rler şehri 
gezmek üzere ocaktan ayrıldılar.

Bursa Türk Ocağı’na 
gönül veren arkadaşlarımız 
Ramazan Bayramı’nın  ikinci  
Cumartesi günü Saat:12.00 de 
Setbaşı’nda ki Ocak binasında 
bir araya gelerek bayram-
laştılar. Ev sahipliğini Hamit 
SARAÇ, Mehmet Mete ATEŞ 
ve  Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞ-
LU’nun yaptığı programda  
hem güncel hem de siyasetin 
konuşulduğu muhabbetler 
Saat:13.30 da sonlandırıl-
dı. Bayramlaşmaya katılan 
gönüldaşlarımız  Saat:14.00 
Kültür Parkta ki MHP nin 
Bayramlaşma programına 
katılmak üzere Ocak binasın-
dan ayrıldılar.

BAYRAMLAŞMA

1 Ocak 2015 Vefatının 100.yıl dönümü anısına 
“ İsmail Gaspıralı Takvimi “  3000 adet bastı-
rıldı, ücretsiz halkımıza dağıtıldı ve Türkiye’de 
ki Türk Ocaklarına gönderildi. 

8 Ocak 2015 Vefatının 100.yıl dönümü anısına 
düzenlenen İsmail Gaspıralı makale yarışma-
sına katılan ve ödül alan yarışmacılarımıza ait 
eserler bir kitapta toplandı

10 Ocak 2015 Bursa Türk Ocağı Şubesi’nce; 
Türk Düşünce dünyasının öncülerinden İsmail 
Gaspıralı’nın ölümünün 100, yıl dönümü ne-
deniyle Orta ve Üniversite öğrencileri arasında 
düzenlediği “Makale” yarışması sonuçlandı. 
Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenle-
nen törenle verildi.

22 Şubat 2015 Üniversitede silahlı saldırı ne-
deni ile şehit edilen Ülkücü genç Fırat Yılmaz 
Çakıroğlu için Gençlik Kolumuz tarafıdan ya-
zılı basın açıklaması yapıldı.

26 Şubat 2015   Azerbaycan Kültür Derneği 
Bursa Şubesi tarafından 26 ŞUBAT 2015’te  

Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen “HO-
CALI ŞEHİTLERİ ANMA PANELİ” ne Bursa 
Türk Ocağı Başkanı Prof Dr. Selçuk KIRLI Ko-
nuşmacı olarak katıldı. Uludağ Üniversitesi 
Türk dünyası ve kültürü topluluğu Hocalı Kat-
liamını andı.

8 Mart 2015 Dünya kadınlar günü dolayısıyla 
Bursa Türk Ocağı Hanımlar kolu başkanı Prof. 
Dr. Alev Sınar UĞURLU’nun yazısı aylık gaze-
temizde yayınlandı.

12 Mart 2015 Bursa Türk Ocakları, Güzel Sa-
natlar Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa düzen-
lediği  “Çanakkale’den İstiklale” adlı program 
gerçekleştirildi.

16 Mart 2015 Bursa Türk Ocağı Gençlik Kolları-
nın, Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu Erdal 
Sarızeybek’i ağırladı.

16 Mart 2015  Bursa Türk Ocağı’nın 17 Mart 
günü Dede Efendi Salonu’nda düzenlediği “ 
Çözüm süreci nereye gidiyor” etkinliğin konu-

ğu Em. Albay Erdal Sarızeybek’ti.

18 Mart 2015 Uludağ Üniversitesi Türk Dünya-
sı ve Kültürü Topluluğu Çanakkale zaferinin 
100. yıldönümü sebebiyle Çanakkale menüsü 
dağıttı.

25 Mart 2015 Türk Ocakları’nın 103 kuruluş yıl-
dönümü özel bir konserle kutlandı.

Nisan 2015 Bursa Türk Ocağı tarafından  “ 
100. Yılında Ermeni İhaneti “ konulu konfe-
rans gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacı 
konuğu Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi Prod. 
Dr. Mustafa ÖZTÜRK idi.

Nisan 2015 Bursa Türk Ocağı’nın “İsmail Gas-
pıralı “  konulu 2015 yılı geleneksel takvimi 
Hanımlar kurulu tarafından Bursa halkına 
dağıtıldı.

Nisan 2015 1915 olaylarının 100. yıldönümü 
sebebiyle Bursa Türk Ocağı başkanı Prof. Dr. 
Selçuk KIRLI Olay TV’nin canlı yayın konuğu 
oldu.

2015 FAALİYET RAPORU
1 Ocak - 30 Nisan 2015



BİR CUMA NAMAZI HATIRASI EFENDİ BARUTCU

TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Mesul Müdür
Hamit SARAÇ

hamitsarac@gmail.com

Görsel Yönetmen
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site 
Apt. No:8/1 Yıldırım / BURSA 

Tel: 0224 329 73 24
Belgegeçer: 0224 329 73 23

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

F.ÖZSAN MATBAACILIK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Üçevler Mah. Tanay Cad. No:13
Nilüfer / BURSA

Tel   : (+90) 224 441 33 82
Fax  : (+90) 224 441 33 81
e-mail: grafi k@fozsan.com.tr

‘’1919 İstanbul Karaköy Gümrüğü, İstanbul 
işgal altındadır. İngiliz işgal kuvvetleri komu-
tanı bir gün Karaköy Gümrüğü önünden ge-
çerken koca çuvalı tek koluyla kaldıran bir iri 
cüsseli görkemli bir hamal dikkatini çeker. Ya-
nındakilere kim bu diye sorar? Onun Arabis-
tan’da İngilizleri atlatarak Yemen’e 300,000 
Osmanlı altını kaçıran Zenci Musa olduğunu 
söylerler. Komutan Zenci Musa’nın yanına gi-
der ve ona kendi emri altına girmesini söyler. 
Zenci Musa İngiliz komutana tokat gibi bir 
cevap verir.

Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz 
beni ancak rencide eder. Benim bir devletim 
var, Devlet-i Osmani bir de bayrağım var ay 
yıldızlı bayrak ve bir de kumandanım Eşref 
Bey. Bu iş daha bitmedi, Sizinle mücadelemiz 
devam edecek...

O bir Osmanlı’dır, Kuşçu Başı Eşref’in emir 
eridir. O yüreğini Anadolu’ya bağlamış hür bir 
Afrikalıdır. O Sudan’lı Zenci Musa’dır. Zenci 
Musa savaş zamanında cepheden cepheye 
koşan Afrikalı gönüllülerdendi. 1911 yılındaki 
Trablusgarp işgali üzerine Libya’ya gitti ve 
Osmanlı Subayları ile direnişe geçti. Orada 
tanışıp maiyetine geçtiği Eşref Bey ile bir-
likte Batı Trakya Cumhuriyetinin kurulduğu 
ve Edirne’nin geri alındığı harekatında kah-
ramanlarından biriydi. Bu seferlerde Zenci 
Musa bir akıncı gibiydi. Daha sonra Eşref Bey 

komutasında gizli bir görevle Yemen’deki 7. 
Orduya altın götürmek için Arabistan’a gitti. 
İki Ayrı heyet ile giden grubun Eşref Bey kolu 
Hayber’de 25,000 kişilik bir Bedevi/İngiliz 
kuvveti tarafından kıstırıldı. Eşref Bey’in ba-
şında bulunduğu grup iki gün boyunca son 
neferine kadar çarpıştı. Sonunda Eşref Bey 
yaralı olarak İngilizlerin eline düştü. O henga-
mede Zenci Musa ekibiyle 300,000 Osmanlı 
altınını kaçırmayı başardı. 300,000 altını 
Yemen’de Tevfi k Paşa’ya teslim eden Zenci 
Musa 4 yıl boyunca cepheden cepheye koş-
tuğu Eşref Bey’den ayrı düşmüştü ve onu bir 
daha hiç görmemişti. 

Musa 1. Dünya savaşı bittikten sonra 
Anadolu’daki direnişe destek vermek için 
İstanbul’a geldi. Kalacak yeri, parası hiçbir 
şeyi yoktu. Dönemin yetkili isimlerinden Ali 
Sait Paşa Musa’yı Yemen’den tanıyordu. Bir 
ikindi namazı çıkışında Musa’yı gören ve zor 
durumda olduğunu anlayan Ali Sait Paşa Mu-
sa’ya yaklaştı ve “Musa, bir emeklilik dilek-
çesi yaz onaylayayım.” bunun üzerine Zenci 
Musa “Paşam, ben bu fakir milletten emekli 
maaşı alamam.” der. Paşa Karaköy gümrü-
ğüne gider ve arkadaşından Zenci Musa’ya 
iş teklifi  yapmasını rica eder. Ertesi gün Paşa 
Zenci Musa’yı yanına alıp gümrüğe gider. 
Gümrük de Musa’ya kahyalık teklif edilir ama 
Zenci Musa “Ben kahyalık yapmam, onu yaşlı 

bir Müslüman verin. Hamallık varsa yaparım.” 
Ve İngiliz komutanın küstah teklifi ni yüzüne 
vuran kahramanımız Zenci Musa böyle hamal 
olmuştur.

Daha sonra zenci Musa hastalanır İstan-
bul’daki Özbekler tekkesine sığınır. Orada 
vefat eder. Yoksul bavulu açıldığında içinden 
bir kur’an, bir bayrak, birde teşkilat-ı mahsu-
sanın yiğit kumandanı Kuşçubaşı Eşrefi n bir 
fotoğrafı çıkar. 

SONUÇ:
1)TÜRK MİLLETİNE IRKÇILIK İSNADI BÜ-

YÜK BİR İFTİRADIR
2)TÜRK DEVLETİ DÜN OLDUĞU GİBİ BU-

GÜNDE TÜRK İSLAM ALEMİNİN GÖZ NURU-
DUR. 

3)TÜRK DÜNYASININ VE İSLAM ALEMİ-
NİN KURTULUŞU, ZİLLETTEN KURTULUP İZ-
ZET VE ŞEREFİNİN YÜKSELMESİ ANADOLU 
TÜRKLÜĞÜNÜN YENİDEN AYAĞA KALKMA-
SIYLA MÜMKÜN OLACAKTIR.

- BUGÜN ALLAH NASİP ETTİ CUMA NAMAZINI ANKARA’DA BİR MESCİTTE KILDIK. RESİMDE 
GÖRDÜĞÜNÜZ AHMET HOCA, HABEŞİSTANLI 17-18 YAŞLARINDA BİR DELİKANLI. TÜRKİYE’YE 
İSLAMİ İLİMLER TAHSİLİ İÇİN GELMİŞ.

- AHMET HOCA TEMİZ TÜRKÇESİYLE HUTBEYİ OKUDU. HUTBEDE KADİR GECESİNİN 
FAZİLETLERİNDEN BAHSETTİ. SONRA BİZE CUMA NAMAZINI KILDIRDI. BU SİYAHİ 
DELİKANLININ İMAMLIĞINDA HUŞU İÇERİSİNDE NAMAZIMIZI EDA ETTİK. 

- İNANIR MISINIZ BU NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ KILDIRMIŞ 
OLSAYDI BU KADAR MANEVİ HAZ ALMAZDIM. 

- AHMET HOCA, HABEŞİSTANLI, SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (SAV) 
EFENDİMİZİN MÜEZZİNİ BİLALİ HABEŞİNİN HEMŞERİSİ. 

- BİZİ DİN KARDEŞİ KILANA ŞÜKÜRLER OLSUN.

- İKİ HAFTA ÖNCEDE AYNI MESCİTTE CUMA NAMAZINI KILMIŞTIK. VE CEMAATTEN 
BAZILARINA HABEŞİSTANLI AHMET HOCAYI GÖSTEREREK; TÜRK MİLLETİNE IRKÇI DİYENLER 
UTANSIN DEMİŞTİM. 

- AHMET HOCA BİZE AYNI ZAMANDA ZENCİ MUSAYI HATIRLATTI. ZENCİ MUSA KİM Mİ?

 İŞTE KISA HAYAT HİKAYESİ:


