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VATANIN NERESİNİ SEVERSİN

Türk Milliyetçisine soralım;
Vatanını sever misin?
Evet
Peki, Vatanının neresini seversin?
Dağını, bayırını, ovasını, havasını, 
suyunu, gelmişini, geçmişini…
Peki, sevdiğin şeyler için ne yaparsın?
Her şeyi, hatta gerekirse yolunda ölürüm.
Gerçekten mi?

Evet, gerçekten mi? Her Türk Milliyetçi-
sinin vatanını sevdiği ve gerektiğinde yo-
lunda ölebileceği doğrudur. Ancak asıl soru 
sevdiği vatanının sevdiği gibi kalması için 
gereğinde ölmenin çok öncesinde bir şeyler 
yapıp yapmadığı, bir şeyler yapmak gerek-
tiğinin farkında olup olmadığı, farkında ise 
bunu nasıl yapacağını bilip bilmediğidir.

Vatan sadece dışardan birilerinin tehdi-
di altında kalmaz. Böyle bir durumda ne 
yapılması gerektiği zaten bilinir, yapılır da. 
Ama asıl uzun süreli tehdit böyle bir tehlike 
yokken vatanımıza üzerinde yaşayanların 
yaptıklarıdır. Bir kısmına işaret etmeye çalı-
şacağım konular çok basit gelebilir, aslında 
basit değildir. Yer kürenin kaynaklarının sı-
nırlı olduğu açık. İster menfaat, ister umur-
samazlık, ister özenti, ister kolaylaştırma, 
isterse bunlar gibi her hangi bir nedenle 
doğanın dengesine yaptığımız her müda-
halenin bize tahribat olarak döneceğini 
unutmamamız gerekir. Millet ancak Vatan 
yaşar ve yaşatacak nitelikte olursa hayatı-
nı sürdürebilir. Vatan yaşayamaz veya ya-
şatamazsa en azından yaşanabilecek bir 
yerlere göçmek gerekir, göçecek olanlar da 
sadece o ana kadar yaşamayı başarabilenler 
olacaktır.

Aslında kültürümüz ve geçmiş edebi-
yatımız bu konularda dikkatli olmamızı 
öneriyor. Tarihimizdeki göçlerde o zamanki 
Vatanlarımızın gerek iklim değişiklikleri, 
gerek dış baskılar, gerek kuraklık, gerekse 
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toprakların verimsizliği gibi nedenlerle yaşana-
maz hale gelmesinin etkili olduğunu biliyoruz 
ama ders almayınca tarihi bilmek hiçbir şey 
ifade etmiyor. Dünyanın yaşanmaya en uygun 
alanlarından birini bu gün Vatan kılmış olma-
mızın ise biz ona her yönüyle sahip çıkmadı-
ğımız takdirde ebediyen böyle kalacağının ve 
bizim olacağının garantisi de yok.

Atalarımız bu konuda hassastı, hatta inanç-
larımızda bu duyarlılık açıkça yansımıştı. Bu 
günkü Moğolistan’da bulunan Bungurtaş Türk 
Mezarının taşında Karluk-Basmıl Halkı tarafın-
dan yazılmış, etrafında Türk boylarının dam-
gaları bulunan yazıtta şöyle diyor;

Prensesin ölümü üzerine yapılan törene 
katılmak üzere buraya geldik ve Han’a bağlı-
lığımızı bildiriyoruz, damgalarımızı vurarak… 
Üzer Gök Tengri asra yağız yere yükün tukum 
barukçun… (Üstte Gök Tanrıya altta yağız yere 
saygı gösterdiğimiz için sıkıntımız yok)

Üstte Gök Tanrıya saygı göstermenin 
solunan hava ile alakası yok mu dersiniz ya 
da altta yağız yere saygı göstermenin çevreyi 
kirletmek, tahrip etmek, doğal yapısına aykırı 
hoyratlıklar yapmak vb. ile.

Bir de Demem Korkut’tan dua yazalım;
Karşı yatan Karadağların yıkılmasın! 
Gölgelice kaba ağacın kesilmesin!
Kan gibi akan görklü suyun kurumasın!
Kanatlarının ucu kırılmasın!
Kâdir seni namerde muhtaç etmesin!

Ne dersiniz Dedemiz Korkut Han’a yaptığı 
duada neden dağdan, ağaçtan, sudan, ka-
natların kırılmasından söz ediyor ve ardından 
namerde muhtaç olmamayı diliyor. Vatanının 
nelerini sevdiği ve nelerine önem verdiği açık 
değil mi? Öncekilere önem vermeyenlerin bu 
gün bile namerde muhtaç olduğu doğru değil 
mi?

Hadi yine soralım Ey Türk Milliyetçileri 
Vatanın sevilesi gök kubbesi ve yağız yerini 
korumak için ne yapıyorsunuz ve ne yapma-
nız gerektiği konusunda bir fi kriniz, öneriniz, 
planınız var mı? Bu sizin için Vatan sevgisinin 
ötesinde  eskilerden beri inançlarınızın gereği 
değil mi? Bunları kimse hatırlamayacak mı? 
Yoksa Vatanınızı sevmiyor musunuz?
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Heykel Dede Efendi Salonunu dolduran 
Bursa’lı  Türk Ocaklılar Devlet Korosu’nun 
sahne almasından sonra Sunucu sanatçı Son-
gül Özlev’in daveti üzerine Atatürk ve bütün 
şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşun-
dan sonra İstiklal Marşımız hep bir ağızdan 
seslendirildi.

Türk Ocakları Bursa Şube Başkan’ı Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı günün anlamı ile ilgili olarak 
yaptığı konuşmada 1944 yılı ile ilgili olarak 
bilgiler aktardı.

Kırlı “ Bu Bayram’ımız
Türkçülük-Turancılık davasının gerekçe-

lerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Ni-
hal Atsız -Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 
1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan 
“Ankara Nümayışı”‘nı anmak amacıyla, ilk 
defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî 
hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi To-
gan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan 
başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından 

kutlanmıştır.”dedi ve bu bayramın devamlı 
kutlanması gerektiğini ifade etti.

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi  
Hakan Özlev eşliğinde saz ve ses sanatçıların-
ca nefi s bir müzik ziyafeti Çırpınırdın Kara-
deniz marşı ile taçlandı ve ayakta alkışlandı.

 Verilen arada Bursa’mızın genç iş adamla-
rından 8 kişiye Türk Ocağı rozetleri takılarak 
üyelikleri gerçekleştirildi. 

Programın ikinci bölümünde TRT sanatçı-
ları Çiğdem Gürdal ve Cem Gürdal sazları ile 
birlikte sahne aldılar. Türk dünyasının müzik-
lerinden seçmeleri Halk Dansçıları ile birlikte 
seslendiren sanatçılarımız programın sonun-
da Devlet Korosu sanatçılarıyla birlikte Türk 
Destanlarından marşlar söylediler. Finalde 
Türk Ocağı adına Prof. Dr.Selçuk Krlı, Hamit 
Saraç ve Ülker Esgin tarafından Sanatçılar 
Hakan Özlev, Songül Özlev, Cem Gürdal ve 
Çiğdem Gürdal’a Çiçek takdimleri yapıldı.Toplu 
resim çekimlerinden sonra program sona erdi .
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Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Bursa Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu
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Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi  Hakan Özlev’in 
TRT sanatçıları Çiğdem Gürdal ve Cem Gürdal takdimi

Katılımcıların 
Marşlarla çoştukları
anlardan bir kare

8 kişiye Türk Ocağı rozetleri takılarak üyelikleri gerçekleştirildi. 



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

REŞİTOĞLU OFSET MATBAACILIK 
AMB. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Gülbahçe Mh. Vardar Cd. No:147
Osmangazi / BURSA

Tel: (+90) 224 888 00 10
e-mail: info@onderofset.com

Bolu Türk Ocağı Başkanı Sayın Yard.Doç.Dr.Hamdi ZENGİN-
BAL ve geleceğimizin mihmandarları gençler, Çanakkale gezisi 
sonrası Ocağımızı ziyarette bulundular. Tarihi mekanlardan ULU 
CAMİ, TOPHANE, YEŞİL CAMİ ve KAPALI ÇARŞI’nın gezildiği ve 
dinlenmek için Bursa Türk Ocağının tercih edildiği Setbaşı’ndaki 

mekanımızda çeşitli ikramlar ve hediye takdiminden sonra 
çekilen resimle ziyaret son buldu .Bursa Türk Ocağı Yönetim 
Kurulu üyesi Hamit SARAÇ’ ın  gençlere yönelik iyi ve başarı 
dilekleri ile birlikte karşılıklı temennalardan sonra misafi rler 
Ocağımızdan ayrıldılar. 
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BOLU TÜRK OCAĞININ ZİYARETİ

Bursa Türk Ocağımızın 2-3 Kasım 2015 tari-
hinde düzenlediği Uluslararası Bilgi Şöleninde 
ki sunumların basılıp kitaplaştırdığı eseri de-
ğerli hocamıza takdim ettik ve şifalar diledik. 
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr.Alev Sınar 
Uğurlu, Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Dr.Mete Ateş ve 
ben Bursa Türk Ocağını temsilen gittiğimiz 
Ankara’da Hocamızın kerimeleri Günhan ha-
nım, Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet 
Kalpaklı karşıladılar. Ziyaret süresinde ki uzun 
sohbetlerde Kıymetli büyüğümüzden yayım-
lanmamış olan Aruz şiirlerinin Bursa Türk Oca-
ğımız tarafından yayımlanması için  Asistanı 
ve Mehmet KALPAKLI hocamıza bilgi verdiğine 
de şahit olduk. Ocak Başkanımız Selçuk KIRLI 
da bu sevindirici güzel haber ile ilgili olarak “ 
Kendileri tarafından yerine getirilmesi gereken 
milli bir görev olarak telakki ediyoruz, çok mut-
lu olduk muhterem hocam.”  dedi ve bu görevi 
zevkle yapacaklarını  ifade etti.  

Hem insani, hem milli, hem de dini bir görevi 
yerine getirmenin hazzı ile hocamızın odasın-
dan Bursa istikametinde Ankara’dan   ayrıldık.

Allah hocamıza acil şifalar versin.
Hamit SARAÇ

Prof. Dr. HALİL İNALCIK HOCAMIZI ZİYARET
24 Mayıs 2016 Bugün Asrımızın Tarihçi duayenlerinden bir asırlık çınar Prof. Dr. Halil İNALCIK hocamızı 

Ankara Güven Hastahanesi Sosyal Tesislerinde ziyaret ettik.


