
AĞUSTOS 2015  Sayı : 90

YALAN VE SAKLANAMAYACAK 
GERÇEKLER- IV

Geçen ay verdiğimiz zorunlu aradan sonra 
söz verdiğimiz gibi Ermeni Meselesi ile ilgili 
yazılarımıza geri dönelim.

Bilindiği gibi Türklerin Ermenilere yönelik 
soykırım yaptığı ve aslında Ermenilerin kendi 
kendilerini yönetme hakları olduğu ve o böl-
gede bağımsız bir Ermeni Devletinin kurul-
masının normal hatta doğal bir hak olduğunu 
savunanların hesaba katmaz göründükleri, 
aslında saklamaya çalıştıkları en önemli ger-
çek, bölgede yaşayan Ermeni nüfusunun Er-
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PROF. DR. SELÇUK KIRLI OLAY  TV. DE
10 Ağustos.2015 günü Bursa’dan ulu-

sal yayım yapan Olay TV.de Yapımcı 
Mustafa ÖZDAL’ın GÜNDEMİN GE-

TİRDİKLERİ programında Türk Ocakları Derne-
ği Bursa Şube Başkanımız Prof.Dr.Selçuk KIRLI 
Türkiye’de ki son terör olaylarını değerlendirdi.

Mustafa ÖZDAL’ın “ Hocam Türkiye’miz de 
Terör yine hortladı nedenleri nedir?” sorusu 
üzerine: 

KIRLI “ Terör ölmemişti ki hortlasın,terörün 
oluşturduğu sebepler ülkemizde hala devam 
etmektedir.Bir yanda ayrı bir millet olarak 

yaşamak isteyen bir toplum var,diğer yanda 
bu isteklerin masumiyetini kabul eden bir 
yönetim anlayışı.Bu durumdan da yararlanan 
bir terör örgütü.Bizim anayasamız da tanım-
lanmış TÜRK tanımı Türkiye’miz de ki bütün 
yaşayanları içine almaktadır.Ve bu durum ku-
rucu unsura göre kucaklayan bir tanımdır.Di-
ğer yanda da kendilerinin ayrı bir devlet olma-
sını isteyen bir toplum var. Bu durum Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimize bir ihanettir. Çare Te-
rörü oluşturan sebeplerin ortadan kaldırılması 
dır.Bu da mümkün olmayacak bir şey değildir.” 
dedi.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Her Yıl Bir 
Büyük Türk hakkında bilgi şölenleri düzenleme 
kararı almış ve bu yılın Dünya çapındaki bilim in-
sanımız Prof. Dr. Halil İnalcık’ın doğumunun 100. 
Yılı olması nedeniyle Bilgi Şölenimizin kendisi 
adına düzenlenmesi ve değerli hocamızın hayatı 
ve eserlerinin Uluslararası Düzeyde tartışılması-
na yönelik olması kararlaştırılmıştır.

Bilim dünyasının önemli isimlerinden birisi 
olan Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili Bilgi Şöleni 2-3 
Kasım 2015 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi ile 
ortaklaşa olarak, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Bilgi şöleninde Prof. Dr. Halil İnalcık’ın yetiş-
tirdiği ve/veya onun eserleri üzerinde çalışan 
bilim insanları tarafından konferans ve bildiriler 
sunulacak ve şölen tarihi öncesinde bu bildirileri 
içeren kitap basılacaktır. Böylece bu yıl da, geçen 
yılki İsmail Bey Gaspıralı Bilgi Şöleninde olduğu 
gibi, bir büyük Türk hakkındaki derli toplu bilgi 
kayda geçirilecek ve gelecek nesillere aktarıla-
caktır.

Amacımız; yıllar içinde birçok büyük Türk için 
bu tür bilgi şölenleri düzenlemek ve geleceğe 

yansıyacak kısa fakat yeterli ve değerli bilgiler 
içeren kitaplar oluşturmaktır.

Unutulmaması ve sonsuza kadar doğru ha-
tırlanması milletimizin temelini oluşturan de-
ğerlerin yaşatılması anlamına gelecek olan Türk 
ve dünya tarihinin abide şahsiyetleri hakkında 
oluşturulacak eserlere katkıda bulunmak iste-
yen herkesi poster bildirilerle katkıda bulunma-
ya en azından dinleyici olarak katılmaya davet 
ediyoruz.

Poster bildiriler elektronik olarak sunulacak 
ve oluşturulacak olan bilimsel kurul tarafından 
yayınlanmaya değer bulunanlar bilgi şöleni kita-
bında basılacaktır. Poster bildiri tam metninin 
son gönderme tarihi konuşmacı metinlerinin de 
son gönderme tarihi olan 01 Ekim 2015 olarak 
belirlenmiştir.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Selçuk KIRLI   
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Detaylı bilgi 
www.bursaturkocagi.org.tr ve

birbuyukturk.org.tr den alınabilir.
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meni olmayanlara kıyasla ne kadar olduğudur. Çünkü bir Devlet ancak bir 
Millete dayanıyorsa kurulabilir ve sürdürülebilir. Bu yüzden de böyle bir 
isteğin mantıklı olabilmesi için Devlet kurmak isteyen topluluğun kendi-
sinin dışındakilerden daha kalabalık olması gerekir.  

Meselenin en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi olan o dönemdeki 
Van vilayetinde 1912 sayımının düzeltilmiş sonuçları şöyledir1;

İnanç Nüfus
Müslüman 313.322

Yunan 1

Ermeni 130.500

Süryani, Keldani, Nasturi 62.400

Musevi 1798

Diğer 1776
Görüldüğü gibi o dönemde Van’da bulunan sadece Müslüman nüfus 

bile Ermenilerden 2,5 kat fazladır. Ayrıca Echmiadzin Ermeni patrikliği 
emriyle 1913-14’te yapılan istatistikler Van’da Ermeni sayısını 110.897 
olarak göstermiştir2. Yani kendi kaynakları da Ermenilerin daha az olduk-
larını açıkça ortaya koymaktadır. 

O halde bölgede o dönemde Ermeni nüfusunun elle tutulur bir ağırlık 
oluşturduğu söylemi koca bir yalandır ve Ermenileri bağımsızlık yönünde 
heveslendirenler, kendi toplumlarına bu yalanı acımadan söyleyebilmiş-
ler ve ortaya çıkabilecek çatışmaların sonuçları çok kolay tahmin edilebi-
lecekken o sonuçları saklamayı tercih etmişlerdir. 

Güya Avrupa ülkeleri ve Rusları harekete geçiren Hristiyan inancının 
yaşanmasının engellendiği ve Ermeni davasına tüm desteğin bu inanca 
sahip kişiler tarafından din adına verildiği yalanına gelince. Herhalde bu 
konuya cevap vermek için yapılması en kolay şey farklı inanç sahiplerinin 
yaşanan bölgede kaç mabede sahip olduklarının ortaya koyulmasıdır. 
Yine o dönemdeki Van vilayetinden istatistikler verelim2 (rakamlar böl-
gedeki toplan 811 yerleşimin toplam sonuçlarıdır); 

Cami-Mescit Medrese Tekke Manastır-Kilise
61 25 16 110

Tabloda görüldüğü gibi Müslüman nüfus Ermenilerden 2,5 kat fazla 
olmasına rağmen 1897/1898 tarihli istatistiklerde görünen Müslüman 
mabedi sayısı Hristiyan mabetlerinin yaklaşık yarısı kadardır. Farklı işlev-
leri olsa da yine Müslümanlara ait olan Medrese ve Tekkeleri de katsak 
bile toplam sayı Manastır-Kilise sayısına erişememektedir. Bu nasıl bir 
hesaptır ki bir inancın mensupları kendilerini ezen, ibadetlerini engelle-
yen, bulduğu yerde öldüren diğer inanç sahiplerinden daha fazla ibadet-

haneye sahip olabilsinler. Bu yalanı söyleyebilmek bir marifet, o yalana 
inanabilmek ise daha büyük marifettir. Yani mesele zaten inançların 
baskılanması veya engellenmesi değildir.  

O dönemde gerek Van’da gerek tüm Osmanlı coğrafyasında Ermenile-
rin eğitim ve servet açısından Müslümanlardan daha iyi durumda olduk-
ları herhalde her kes tarafından kabul edilecektir. Burada da bir gariplik 
yok mu? Nasıl oluyor da bir büyük grup yok etmeye niyetli olduğu bir 
küçük grubun eğitilmesi ve zenginleşmesine izin verebiliyor? Bunlar net 
sorular ama cevapları nedense hiç tartışılmıyor. 

Daha da somutlaştırmak için aynı bölgede 1871/1872 yıllarındaki böl-
gedeki okul sayılarının kıyaslamasını yapalım4;

Hristiyan 
İlkokullar

Müslüman 
İlkokullar

Müslüman 
Medreseler

21 67 38
Medreselerin sadece dini eğitim verdikleri dikkate alınırsa Hristiyan 

ve Müslüman ilkokullarının sayısının nüfus yoğunluğu ile nispeten oran-
tılı olduğu açıkça görülür. Ancak Ortaokullar ve okuyan öğrenci sayıları 
dikkate alındığında fark net olarak ortaya çıkar. 1901-1902 tarihlerindeki 
tablo şöyledir5;

Müslüman 
Ortaokullar 

(medreseler)

Müslüman 
Öğrenciler

Ermeni 
Ortaokullar

Ermeni 
Öğrenciler

Amerikan 
Ortaokulları

Ermeni 
Öğrenciler

8 201 9 1070 1 390
Net olarak görünen ve Ermeniler lehine olan farklılığa 390 Ermeni öğ-

rencinin alındığı Amerikan okulunu da ekleyin ve tabloyu açıkça görün. 
Bu Amerikan okulunun orada ne aradığı ve neden sadece Ermeni çocuk-
larını kabul ettiği ise başka bir konu.

Şimdi düşünelim memuriyet ve ticaret açısından Müslümanlardan çok 
daha iyi durumda bulunan, ibadet ve hayat tarzını kısıtlama olmaksızın 
hatta kısıtladığını söylediği büyük gruptan daha rahat ve serbest olarak 
yaşayabilen,  eğitim konusunda ise tartışılmaz bir üstünlük sağlamış 
olan bir topluluk hangi yönden baskı altına alınmış olabilir. 

Bunlar nasıl yalanlardır ve nasıl olur da Türkler tarafından yeterince 
dillendirilmez yada dillendirilse bile başkaları söylenenleri dinlemez.

1  Mc Catthy J, Muslims and Minorities. New York: New York University Press. 1983 sf. 110-11.
2 Raymond H Kevorkyan, Paul B. Paboudjian. Les Armeniens dans l’Empire Ottoman a la veille du ge-
nocide. Paris: Editions d’Art et d’Historie, 1992, ek, sf:60.
3 Van Vilayeti Salnamesi. 1315 (Van: Matbaa-i Vilayet. 1315) sf. 207. 
4 Salname-i Vilayet-İ Erzurum, 1288 Hicri Senesi (Erzurum: Erzurum Vilayeti Matbaası, 1289), sf. 148.
5 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1319 sene-i hicriyesine mahsustur (İstanbul: Matbaa-i Amire, 
1319), sf. 1319.

Tüm bilimler, özellikle de psikoloji bilmi, 
insanın doğuştan her türlü gelişime yat-
kın olarak yaratıldığını iddia ediyor. Bu 

düşünce, antik çağ fi lozofl arınca savunulduğu 
gibi bizim mistik anlayışımız da aynı düşün-
ce etrafında şekilleniyor. Tasavvufun temel 
inançlarından birisini oluşturan “anasır-ı er-
baa” yani” dört unsur” felsefesi de insanoğlu-
nun, dört ana maddeden yaratıldığı inancına 
dayanıyor. Bunlar “su, toprak, hava ve ateş” 
olarak da sıralanıyor. Tasavvuf kaynakları, 
insanoğlunun bedenini ve elbette ruhunu da 
oluşturan bu elemanlardan ilk ikisini,  yani 
“su ve toprak” ı olumlu unsurlar olarak değer-
lendirdikten sonra, “hava ve ateş” i de isten-
meyen karakter özelliklerinin kaynağı olarak 
gösteriyor. 

Bu görüş, yaratılmışlar içerisinde “kusursuz 
insan” olamayacağı ya da “olumlu yanı olma-
yan insan” bulunamayacağı gerçeği ile birleş-
tirilince yanlış da görünmüyor. Bu aşamada, 

insanın aklını şu soru zorluyor: O halde, neden 
“değerler sistemi” dediğimiz olumlu karakter 
özellikleri bazı insanlarda mükemmele yakın 
derecede gelişirken birçoklarında dumura uğ-
ramış gibi görünüyor?  Bu soruyu da modern 
psikoloji şöyle açıklıyor: İnsanoğlu, içinde ya-
şadığı toplum tarafından şekillendirilir. Değer 
yargıları sağlam toplum, insanın mayasında 
yer alan “su ve toprak” a şekil vererek “iyi, 
doğru ve sağlam” değerleri geliştirir; değer-
lerden yoksun bir toplum da “hava ve ateş” i 
körükleyerek “kötü, çirkin ve bozuk” nesiller 
yetiştirir.

İşte, bu gerçeklerden dolayı yeni nesiller ye-
tiştirmek, gençlerimizi eğitmek ve onları “Türk 
Kültürünün sağlam değerleriyle donatmak” 
son derece önemlidir. Gençlerimiz doğuştan, 
kültürümüzün bu değerlerini benimseyebi-
lecek bir yaratılışa sahiptir. Onların büyükleri 
olan yetişkinler, yaşı on beş bin yıl olarak he-
saplanan kültür tarihimizin son halkalarıdır. 

TÜRK 
GENÇLİĞİ VE 

ULUSAL TAVIR,
ULUSAL
DURUŞ

Prof.Dr.
Mustafa CEMİLOĞLU

UÜ.Em.Öğrt.Üyesi
( Bursa Türk Ocağı

Hars Heyeti Başkanı)
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Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış ve ne yazık 
ki bugüne kadar üzerinde önemli bir araştırma ya-
pılmamış şairlerden bir olan Sayf Al-Din Muhammed 
Al Farganî  XIII. Yüz yılın son çeyreğinde yaşamış bir 
şairdir. 

Prof. Dr. Ahmet Ateş, Ferganî hakkında şu bilgileri 
veriyor : “Anadolu Selçuklu devri, Türk kültür haya-
tının olduğu kadar, Farsça edebiyatın da en zengin 
ve parlak devirlerinden birini teşkil eder. Büyük nâsir 
Muhammed bin Gazi al- Malatyavî ile eşsiz sûfî ve 
şâir Mevlânâ bu devir Anadolu’sundaki Farsça ede-
biyatın en yüksek şahikalarıdır. (…) İşte böyle şair-
lerden biri Seyf al-Din Muhammed al- Farganî’dir ki, 
Divan’ı sırf edebiyat bakımından son derece kıymetli 
olduğu gibi, XIV. Asır başlarında Anadolu halkının ız-
tıraplarını cidden yüksek bir şiir ifadesi ile dile getir-
mesi bakımından da ayrıca dikkate değer.” 

Anadolu Selçuklu dönemi(…) ‘inde halkın sıkıntı-
larını, rüşvet alan devlet adamlarının bulunduğunu, 
dinin emirlerine uymayan, dünya işleri için dini hiçe 
sayıp haram yiyen kadılar hakkında şunları yazıyor:

“Ey hile yapan, haram tadan ve rüşvet yiyen kadı! 
Dinin dinsizlik, şiarın şeriatsızlıktır.” 

Dini hiçe sayıp dini ihmal eden din adamlarının, 
dervişlerin, “sûfîlerin olduğunu ve bunların yaptıkla-
rını anlatan şair,  Bir şiirinde medrese uleması hak-
kında şunları yazıyor. “” Ey sarık ve cübbe ile dinde 
imam olan, dünyayı terk et ! Çünkü cübbe ve sarık 
din değildir. Ey lâkabı (…) olan, dünyanın ârısın ve 
din senin adından utanmaktadır… Medrese araştır-
ma ve ders tekrarlama  din içindir, halbuki ey seçil-
miş âlim, din orada öldü!...”

Devletin bütçesinden para alan ve devlet adam-
larının; memurların, imamların, şeyhlerin maaşını 
veren bir sorumlu hakkında şöyle diyor: “Bir kimse 
bu nimet sahiplerinin nimetinden aylık aldı mı, kedi 
gibi kâse yalamış, köpek gibi murdar yemiş olur. Ey 
oğul, bugün ambardan fare gibi bir dane yiyenin ba-
şını yılan başı gibi ezerler…”(agm.s 427)

Muhammed Farganî, en çok devleti yönetenle-
ri eleştirmektedir. Bu konuda Prof. Dr. Ahmet Ateş 
şunları yazıyor: “… en çok ve en şiddetle tenkit 
ettikleri halka zulüm yaparak, memleketi korku ve 
ile dolduran emirler, hükümdar naipleri ve bunların 
yakınlarıdır.(…) Meselâ şu şiirinde, ismini zikretme-
diği bir hükümdara hitap ederek, onun en ileri gelen 
memurlarını ve hattâ akrabalarını tenkit etmektedir.”

“Ey hükümdar halk senin teminatın altındadır, 
senin emniyet veren gölgeni istiyorlar… Zamanında 
bulunan bu alçak zalimlerden zaman halkına zu-
lümler gelmektedir. Senin naiplerin olan bu topluluk, 
ansızın gelen felâketler gibi, halkın mahvına sebep 
oldu. Böyle nekesler senin adamların olalıdan beri hiç 
kimsede sükûnet kalmadı. Kendi kazançları için seni 
ziyana sokan böyle kimselerden sermayeyi al !...(…) 
onlar senin kardeşlerindir. Parmağın gibi senden bir 
parça olsalar da, ellerini ülkeden çektir. Koyun kurt-
tan nasıl zahmet görürse, Rumlar, Anadolulular, senin 
köpeklerinden öyle zahmet çekiyorlar. Sofranın etra-
fında bulunan bu kedicikler köpek gibi ekmeğimize 
kastediyorlar. İnsanın ayağını köpek gibi kapmak için 
köpek gibi başlarını senin eşiğine koymuşlar. Kendi 
damaklarını tatlandırıyorlar, fakat sonunda ağzının 
acılığı olacaklardır. …  Sakın onların dillerine bakma, 
çünkü gönülden senin düşmanındırlar… Memleketin 
köşelerinde ihtiyarlar genç devletinin duacısıdırlar. 
İyilik isteyip, öğüt verenler, Ferganeli Seyf gibi, cen-
nete doğru senin kılavuzlarındır.” (agm.s 428)

“… Emir, adalet ile ülkeyi cennet haline getire-
mezse, huri de olsa, cehennem ehlindendir. Ey emir, 
sen kulların efendisi isen de, kulsun ve bir Tanrıdan 
kaçınamazsın.(…) Senin yüzünden ülkenin konakları 
korku ile doldu, senin yüzünden dinin kaideleri bo-
zulmaktan emin değildir… Yoksulların gümüşünden 
altın kemer yaptırıyorsun, (fakat) böyle kazançtan 
birçok keseler boşalacaktır.”

“… Ey ülkeden adalet kanunu koyuyorum diyen, 
ey buyrukları bütün kanun dışı olan, zulüm yaptın. 

Hırs ve tamah hastası olan emirler, 
sağlık hastalıktan nasıl uzaksa, 
adalet kanunundan öyle uzaktır.  
Kılıç gibi elleri her an zulüm aya-
ğına yapışmış, haksızlık meydanında adaletin kanını 
döküyorlar. Korkarım ki, din evinin damı ansızın taba-
nı üzerine yıkılacaktır, çünkü adalet sütunları çok çü-
rüdü. (…) Gerçi adalet ve dini bilmiyorsun, fakat bil 
ki, dinin mânası doğruluk, adaletinki iyiliktir. Devlet 
atlasını giydiğin için zamanında zulmünün çıplakları 
için süslü adalet elbisesinden yüz zırh ihsan et! Bu 
akreplerin, zulüm yılanlarının dişlerini adalet efsunu 
ile sökmek için âdil bir hâkim lâzım. Ey Ferganeli 
Seyf, zulmün uğursuz baykuşu meydana çıktığından, 
adaletin uğurlu kuşu anka gibi ortadan kayboldu.” 
(agm.s.429)

Muhammed Al- Feranî dünya anlayışını şöyle 
açıklıyor:

“Benim ve senin için makam olan bu dünya, bak, 
ne karanlık bir mezbeledir! Yaşayanlara azap vermek 
için yılan ve akrep dolu bir mezardır. Bugün içinde 
bulunan her canlı ölülerin hasretini çekmektedir. 
Öyle bir yer ki, burada kimse, vcudu rahat olarak, ruh 
sükûneti bulamamıştır. Burada seni harman gibi dö-
ğerler; daneyi saman karşılığında satın alsan da yine 
pahalıdır. Uyanık olan burada yastık bulmadı, çünkü 
bu ölülerin yatağıdır. Bu alçak dünya kuyruğu paça 
gibi olan koyuna benzer; kemikte gizli olan zehir, bin 
şah öldürmüş bir zehirdir. Hastanın şifa bulmadığı 
dünyada, sağlam olan daima takatsızdır.(…) Balı bin 
iğneye sebep olur, kazancı ziyan sermayesidir. Ruh 
ve insanlar için kıymetli olan kimse, bugün burada 
emniyetsiz ve zelildir; arkasında köpekler olan bir 
ava, insanların arkasına düşmüş bir köpeğe benzer.” 
(agm.s.426) .......

 Muhammed Al- Ferganî’nin  bugün Özbekistan 
ile Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan, daha çok 
“Fergana vadisi” olarak bilinen Fergana şehrinden 
geldiği için “Farganî” sıfatını kullandığı düşünül-

MUHAMMED AL- FERGAN
Dr. Behçet DEDE

Türk milletini ve onun kültürünü oluşturan 
değerler sistemimiz onlar aracılığıyla gençlere 
ulaştırılacaktır. Ancak, bu ulaştırma, sanıldı-
ğının aksine eğitim kurumlarımızda ve okul-
larımızda değil, onların dışında kalan sosyal 
ortamlarda gerçekleşebilmektedir. Çünkü, 
özellikle Türkiye’de okul artık davranış edini-
len bir ortam olmaktan hızla uzaklaşmış ve 
sadece “bilgi” edinilen bir kuruma dönüştü-
rülmüştür. O nedenle de kurum olarak ilk adı 
“milli” olan “Eğitim Bakanlığı” hala “Değerler 
Eğitimi Dersi” yle gençlere milli değerlerin ka-
zandırılabileceğini zannetmektedir. Yukarıda 
belirtildiği gibi, insanın değerler kazanabil-
mesi için öncelikle “değerleri olan bir toplum” 
içerisinde yaşıyor olması gerekmektedir. 

Okulunda, yaşadığı mahallede, beraber ol-
duğu arkadaş grubunda, üye olduğu dernekte, 
yolculuk yaptığı toplu taşıma aracında, oku-
duğu gazetede, izlediği televizyon kanalların-
da değerli bir insan görmeyen ya da değerli bir 
davranışa şahit olmayan bir gencin “değerli 
bir tavır ve davranış” geliştirmesi mümkün 
olamayacaktır. Yolculuk süresi saatleri bulan 
metro gibi, deniz otobüsü ve feribot gibi toplu 
taşıma araçlarında kitap okuyan bir yetişkin, 
orta yaşlı ya da genç görebiliyor musunuz? 
Kadın erkek neredeyse herkesin elinde birer 
akıllı telefon var. Eller ve gözler yolculuk sü-
resince onunla meşgul oluyor. Hatta bunların 
arasında, “çocuklar okuma alışkanlığı edinin” 

diyen sınıf öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri 
de bulunabiliyor. Zaten öğrenci de sınıfl arda 
dersin gereğiymiş gibi söylendiğini sandığı o 
değeri çoktan unutmuş olarak” eli ve gözü 
akıllı telefonunda olanlar” kervanına katılıyor.

Bu aşamada meramımızın bu “akıllı tele-
fonlar” olduğu sanılmasın. Okuma alışkanlığı 
ya da akıllı telefon alışkanlığı kişinin kendi de-
ğeri ya da değersizliğidir. Sonunda alışkanlık 
onu etkileyecektir. Ancak o kişi, ulusal değer-
ler konusunda kendi başına bırakılamayacak 
ölçüde önemlidir ve asla ihmal edilemeyecek 
ölçüde de değerlidir. Bu önemi anlayacak ve o 
değerleri yetiştirecek olan elbette ve öncelikle 
devletin kurumsallaşmış yapılanmalarıdır. Bu 
yapılanmalar, farklı görevleri farklı zamanlar-
da, farklı ortamlarda ve farklı biçimlerde ger-
çekleştirerek ulusal duyarlılığı oluşturur, onu 
canlı tutar ve gençlerin bu duyarlılıkla tavır ve 
davranış geliştirmesini, duruş sergilemesini 
sağlarlar. 

Böyle bir ulusal kültür politikası, bütün 
dünyada, özellikle de aralarına katılmak için 
çaba harcadığımız çağdaş Avrupalı toplum-
larda yüzyıllardır denenmiş, kanıtlanmış ve 
kabul görmüştür. Üzülerek belirtelim ki, bi-
zim toplumumuz son on, on beş yıldır gözünü 
Afrika’nın, Asya’nın ve özellikle de Ortado-
ğu’nun, ilkel çağların alışkanlıklarını ve aşiret 
toplumu özelliklerin aşamamış devletçikleri-
ne dikmiştir.  Böyle bir göz dikmede, öncelikle 

milli olanları değersizleştirelim, gündemden 
düşürelim ki, onlardan boşalacak alanlara 
başka değerleri(!) yerleştirelim gibisinden bir 
gizli plan sezinlememek mümkün görünme-
mektedir. 

Ulusal bayram törenlerinin, şehirlerin kur-
tuluş şenliklerinin, anma günlerinin kaldı-
rılmasını ya da bunların anlamsızlaştırılıp 
festivale ve şarkıcı konserlerine dönüştürül-
mesini nasıl izah edeceğiz. Türk tarihi geç-
mişte de buna benzer yozlaşma ortamları ya-
şamış ama Tanrı’ya şükürler olsun ki, o günler 
aşılarak bugünlere ulaşılmıştır. Bundan sonra 
da öyle olacak, Türk kültürü ve Türk değerleri 
yeniden şahlanacak ve bu Toplum kendisi-
ni yeniden keşfedecektir. Ancak, Bu keşifte, 
Türk Ocakları benzeri sivil toplum örgütlerine 
büyük görevler düşmektedir. Bu kuruluşlar, 
düzenledikleri etkinliklerle, gerçekleştirdik-
leri konferanslarla, sanat ve kültür geceleriyle 
gençlerimizin bize özgü bir tavır, davranış ve 
duruş kazanmalarını sağlayacaklardır. Bur-
sa Türk Ocağı bu nedenlerle her yıl hem “Bir 
Büyük Türkü Anma Bilgi Şöleni” gerçekleştir-
mekte, hem Lise ve Üniversite öğrencileri için 
makale ve kompozisyon yarışmaları açmakta 
hem de belirli aralıklarla kültür ve sanat gece-
leri düzenlemektedir. 

Türk Ocakları Bursa Şubesi böyle bir kültür 
çeşmesinden su içecek gençlerimize ardına 
kadar açık bir ocaktır, kucaktır.
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MALAZGİRT 1071 KADERİMİZ BİR EFENDİ BARUTCU

Bilindiği üzere 26 Ağustos 2015, Sultan Alpars-
lan Gazi ve ordusunun Malazgirt’te Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun ordularını mağlup edip bu top-
rakları bize ebedî vatan yapmalarının 944’üncü yıl 
dönümüdür.

Bu zaferden üç yıl önce Sultan Alparslan Gazi 
Ani Kalesini ele geçirerek Karsı fethetmiş ve Ana-
dolu’nun fethi böyle başlamıştı.

Tabi ki bu büyük zaferden önce de Türk akıncıla-
rı muhtelif kollardan, muhtelif zamanlarda Anadolu 
içlerine kadar girip çıkmışlardı.

Malazgirt savaşı sadece iki ordunun karşı-
laşmasının çok ötesinde hak ile batılın, inanç ile 
küfrün hak ve adalet ile zulüm ve kokuşmuşluğun 
kısaca yeni bir diriliş hamlesine geçen Türk-İslam 
medeniyetiyle çöküşün eşiğinde ki Doğu Roma 
medeniyetinin karşılaşmasıydı. Bu meydan oku-
mada Türk-İslam medeniyeti galip geldi. Ve Anado-
lu ebedi Türk vatanı olmaya başladı. 

Fethin şehitlerinin ardından maneviyatın mu-
haripleri, gönül erleri, ruh mimarları Anadolu’ya 
dağıldılar. Bu gidiş gelişler, bu yüce ruh hâleti, bu 
deruni hissiyat, asırlar boyu devam etti. Anadolu 
toprakları kutlu bir maya ile mayalandı. Coğrafya 
vatana dönüştü.

Bu maya ile mayalanmış bütün kültür ve mede-
niyet hazinelerimizin emanetçisi gençliğimizdir; bu 
hazineyi onlar tevarüs edecektir.

Sahip olduğumuz bu hazinenin; yeni ve genç 
nesillere anlatılması, aktarılması ancak büyük 

kumandan Sultan Alparslan’ın ve onun muzaffer 
neferinin parlak ve ihtişamlı çehrelerine aşina ol-
makla mümkündür. Ancak bu çehrelere aşina olan 
bir gençlik, ecdat mirasına sahip çıkabilecektir.

Aksi hâlde, kültür coğrafyamızdan neşet eden ve 
bütün cihana bir numune-i imtisal olan tarihimizin 
bu ihtişamı zarafet, nezafet, nezahet ve nezaketi; 
modern asrın debdebesi, zemzemesi, şaşaası ve 
şatafatı içinde kaybolacak ve ruh hâletimize mu-
vafık olmayan mutantan fikir cereyanları arasında 
genç beyinleri ifsat edecektir.

Bilindiği üzere, büyük kumandan Sultan Alpars-
lan ve onun muzaffer ordusu her sene Malazgirt 
Zaferi’nin yıldönümünde Muş’un Malazgirt ilçe-
sinde yâd edilmektedir. Son günlerde Türkiye’nin 
doğusunu ve güneyini yeniden kana bulayan dış 
güçlerin maşası bölücü eşkıyanın şehit ettiği Ars-
lan binbaşının görev yaptığı Malazgirt’te bu mera-
simlerin daha coşkulu yapılmasını beklemek bütün 
Türk milletinin ortak arzusudur. Umut ederiz ki bu 
sene yapılacak merasimler sadece birkaç şeklî tö-
ren ve kutlamanın dar çerçevesi içinde cereyan et-
mez, icra edilen faaliyetler mahallî çapta kalmaz..

Özellikle günümüzde küresel  güçlerin ve yerli 
işbirlikçilerin, bölücü terör örgütü ve onun siyasi 
temsilcilerinin; küstahlık ve hayâsızlıkla ebedî 
Türk vatanını bölme, parçalama niyetlerinin ayyu-
ka çıktığı bir zamanda, milletimize yeni bir “Şanlı 
Malazgirt Destanı” heyecanı kazandırmak, bölücü 
hainlere ve bütün cihana bu toprakların ebedî Türk 
vatanı olduğunu, bu topraklarda ki bin yıllık kar-

deşliğimizi hiçbir gücün bozamayacağını bir kere 
daha hatırlatılmış olur.

Malazgirt ruhunun nihayete kadar gönüllere nü-
fuz edebilmesi; bu topraklar üzerinde bütün bir in-
sanlığın hasret ve ümitle beklediği bir sevgi, iman 
ve aşk medeniyetinin inşası fikrinin ve bu ruhun; 
varımız, yoğumuz, istikbalimiz velhasıl her şeyimiz 
zamane gençliğinin de fikir dünyasına sirayet ede-
bilmesi çok önemlidir.

Yine ümit ediyoruz ki;
Yapılacak tören ve kutlamalar, tıpkı Sarıkamış 

şehitlerinin anılmasında, Çanakkale ve 30 Ağustos 
zaferlerinin yıldönümü kutlamalarında olduğu gibi 
bütün bir vatan sathında ve başta Sayın Cumhur-
başkanımız, Meclis Başkanımız ve hükümet yetki-
lileri ile siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum 
kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşir.

Böylece hem Malazgirt şehitlerinin hem de o 
günden bu güne bütün şehitlerimizin mübarek, 
yüce ve aydınlık ruhlarına yakışacak bir manevi 
iklim oluşturulur.

Hem de bütün tarihi bilgileri tahrif ederek Türk-
ler Anadolu’ya gelmeden biz buradaydık yalanla-
rına sığınan ve maalesef çözüm süreci adı altında 
devlet eliyle ve devletin imkânlarıyla yapay bir dil, 
yapay bir millet oluşturmaya çalışan bedbahtlara 
da en güzel cevap verilmiş olur.

Bu konuda Aziz Türk gençliğinin ve yüce Türk 
milletinin öncülük ve sözcülük etmesi temennisiy-
le…    

Yönetim Kurulu Üyemiz Emekli Hakim, Avukat 
Nadir ÜLKER beyin Babası 27.08.2015 günü 
Samsun’da vefat etmiş,  28.08.2015 Cuma günü 
Amasya Gümüşhacıköy ilçesinde defnedilmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, arkadaşımız 
Nadir ÜLKER beye ve ailesine sabırlar diliyoruz.

                          TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

mektedir. 10500 beyitten oluşan divanında ismi tam 
olarak geçmemekle beraber ismi “Sayf al-Din abu’l 
Mahamid Muhammed al- Farganî” olarak kabul edi-
liyor. (Ateş.agm.s 418)

Ferganî’nin XIV. Yüzyılın başlarında Konya- Aksa-
ray’da yaşadığı anlaşılıyor. Ancak Fergana’dan ne 
zaman geldiği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yalnız 
Orta Asya’da başlayan Moğol (XIII. Yüzyıl) istilasından 
sonra geldiği tahmin ediliyor.

Şiirlerinde “Sayf veya Sayf-i Farganî mahlaslarını 
kullanmıştır. Divan’ında daha çok gazeller (tasavvufî 
şiirler) ve devrini eleştiren hicivler ve nasihatlar bu-
lunuyor. 

Ben, Türk kültür tarihinde ve Türk edebiyatı tari-
hinde halkımızın içinde yaşamış, halkın dertleri ile 
yakından ilgilenmiş olan ve eserlerinde Müslüman 
Türk halkının dertlerini, şikâyetlerini dile getirmiş 
bulunan şair ve yazarları ve eserlerini tanıtmayı dü-
şündüm. 

Bir kütüphanede  eski dergileri araştırırken Bel-
leten dergisinin Temmuz 1959 tarihli XXIII . cildinin 
91. sayısında Prof. Dr. Ahmet Ateş’in araştırması dik-
katimi çekti ve bu araştırmadan fotokopi çektirdim. 
Bu yazı Sayın Ateş’in araştırmasından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Yazının sonuna Al-Farganî’nin 22 be-
yitlik bir şiirinin Türkçe tercümesini koyacağız. Şiiri 
arkadaşım şair ve yazar Ahmet Metin Şahin Farsça 
aslından tercüme etti. Kendisi Mevlâna’dan, Muham-
med İkbâl’dan tercümeler yapmış bir şairdir. Burada 
kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Tercü-

mesi üzerinde bazı ifade düzeltmeleri yaptığım için 
de özür diliyorum.

VI :ŞİİR METNİ
1.Ey sabah rüzgârı bir gün yolun düşerse Teb-

riz’eÂdil Şah’ın dergahına bizden haber ver:
2. Vaktin padişahı Kazan Han’ı görürsen eğer;Deki 

bütün günlerin zafer günüden mübarek olsun.
3. Cengiz Han’ın soyu senin gibi temiz, dindar bir 

torun doğurmamıştır. Sultanların mülkü senin gibi 
adil bir padişah görmemiştir.

4. Senin huyların, insaniyetçiliğin sedef içinde inci 
gibidir, İyilik özelliğin, huyların içinde ay ışığı gibidir.

5. Ey Kisra’nın hakanı Rum’da Ömer’in adaleti ol-
madan, Senin adaletin Haccac’ın zulmü gibidir.

6. Sen Müslûman olmayan hakimlerin yanında 
Müslûman olmuşsun. Çünkü ülkede Müslümanlıktan 
eser kalmamış.

7. Ârifl er mekânsız ve elbisesiz, âlimler ekmeksiz, 
susuz, Dergâh halısız ve tavansız, medrese çatısız ve 
kapısız.

8. Ecelin zehiri mazlum ruhlara şifa, Dervişlerinin 
ciğerinin kanı onlara gıda olmuş.

9. Mal ve mülkün Allahları(sahipleri) miskinler 
gibi giyiniyor, Altının bekçileri dilenciler gibi yemek 
yiyorlar.

10.  Onun için bir kıtlık yılı olmuştur ki, günlük rızık 

için; Kardeş kardeşi, oğlan anayı öldürmüştür.
11. Susuz kalan millet, hayat suya doymuştur. Aç 

köpekler gibi birbirine düşmüştür..
12. Ölü yürekli zalimle, ağıt söyleyen küçük maz-

lumlar ölü. Ağıt söyleyenlere hiç acımaz.
13. Zalimler kan döküyor, kan emiyor, Halkın ince 

ruhlarına neşter vuruyor, kan dolduruyor.
14. Ev yakan, perde yırtan kâfirler ne zaman ka-

dar, Müslümanların ölülerini delecekler…
15. Zalimlerin zulmünden, zamanın sıcak ve soğu-

ğundan, Mazlumların dünyası karardı, Gözleri yaşlı, 
dudakları susuz.

16.  Eğer bir kimse kendine mekân istiyorsa, göz 
yaşından ıslanmış mezarın toprağına dayansın.

17. Mehdi(İsa) zamanımızda gelmeyeceğine göre, 
Kazan Han’ın adaletini bekleyeceğiz.

18. Seyf-i Ferganî nasihat etti; bir durumu dile ge-
tirdi; İnşallah verdiği öğüt sana tesir eder.

19. Ne kadar acı olursa olsun, öğüt faydalıdır. Şe-
ker ağza hoş gelir, ama tuzsuzdur.

20. Ben şair değilim ki padişahı öveyim, Nimet 
hakkın için öğüt verdim.

21. Hava ve hevesin üzerine kimsenin iyiliğini, Kö-
tülüğünü dile getirmedim. Altın ve gümüş için Kimse-
yi övmedim ve yermedim.

22. Biz ki fakirliğin üstün makamını elde etmişiz, 
İnen bizden daha iyidir. Eğer boyun eğersek.


