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Minara Aliyeva ÇINAR
BUÜ Eğitim F.Öğrt.Üyesi

P
rof. Dr. Selçuk KIRLI, Prof.Dr.Alev Sınar 
UĞURLU, Yrd.Doç.Dr.Minara Aliyeva 
ÇINAR ve M.Mete ATEŞ’in Bursa Türk 
Ocakları adına katıldıkları armağan 

töreninde; Sırasıyla Avrasya Yazarlar Birliği 
Başkanı Yakup Ömeroğlu, Türk Ocağı Bursa 
Şubesi Başkanı, aynı zamanda Uludağ Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Genel Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Öz, Kırım Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay, Türk Ocakla-
rı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Sınar 
Uğurlu ve değerli şairimiz Ali Akbaş, Cengiz 
Dağcı anısına birer konuşma yaptılar.

Etkinlik açılış konuşmasını yapan Avras-
ya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğ-
lu, Bursa Türk Ocağının son yıllarda bilim-
sel platformda gerçekleştirdiği anlamlı ve 
başarılı etkinliklerin altını çizerek, etkinlik 

konusu olan armağan kitabı üzerinde etraf-
lıca durdu. Kitabın Türk Dünyasının geçen 
yüzyılda maruz kaldığı zulümleri belgesel bir 
anlatımla sunan ve bunu sanat ve edebiyatın 
imkanlarını kullanarak yapan Cengiz Dağcı’nın 
çalışmalarının bilimsel bir bakışla değerlen-
direrek, Türk Dünyasına önemli bir armağan 
halinde sunulduğuna işaret etti. Ayrıca Bengü 
Yayınları olarak bu eseri yayınladıkları için 
büyük onur duyduklarını söyledi. Ömeroğ-

lu, İsmail Gaspıralı’nın 
“Tercüman” gazetesi-
ni çıkarırken onuncu, 
yirminci vs. dönemlerde 
yapılan toplantıları “dua 
meclisi” olarak adlan-
dırdıklarına binaen bu 
etkinliğin de “Cengiz 
Dağcı’ya bir dua mecli-
si” şeklinde anılmasını 
teklif etti.

Bursa Türk Ocakları 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı ise konuşmasında, 
Cengiz Dağcı’nın sadece 

Türk Dünyasında değil dünya çapında büyük 
bir yazar olduğunu, dünya medeniyetleri 
için önemli katkılar yaptığını vurguladı. Prof. 
Kırlı, Bursa Türk Ocakları Şubesi olarak daha 
önce düzenledikleri bilgi şölenlerine değine-
rek Cengiz Dağcı için gerçekleştirilen bu bilgi 
şöleni hakkında etra� ıca bilgi verdi. Kırlı, 
yapılan bilgi şölenlerinin Türk Ocaklarının 
genel merkezin desteğiyle yapıldığını ve 
etkinliklerin yapılma stratejisinin öncelikli 
bilgilerin öğrencilere ulaştırılması olduğu-
nun altını çizdi. Ayrıca gerçekleştirilen bu 
bilgi şölenlerine Türk Dünyasından şölenlerin 
konusunda önemli araştırmaları olan uzman 
akademisyenlerin davet edildiği, dolayısıy-
la bilgilerin birincil kaynaktan verildiğini 
vurguladı. Prof. Kırlı, Cengiz Dağcı’dan söz 
ederken onun “bir düzene başkaldıran ve 
sadece başkaldırmakla kalmadan sürekli 
bu düzenin içinde fikirlerinden vazgeçme-
den mücadele eden bir kahraman” olduğu-
nu dile getirdi. Konuşmasına son verirken 
armağan kitabın basımında gösterilen titiz-
likten ve eserin kaliteli ve güzel oluşundan 
dolayı Avrasya Yazarlar Birliğine şükranla-
rını dile getirdi.                                         

Ankara’da 19 Nisan 2019 tarihinde “Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan” adlı kitabın tanıtımı Avrasya Yazarlar 
Birliği ile Türk Ocakları Bursa Şubesinin ortaklaşa düzenlediği toplantı ile gerçekleşti. Editörlüğü Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın yaptığı ve Bengü Yayınları tarafından basılan kitap, Kabakçı Konağı Kültür Merkezinde tanıtıldı.
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Hanımlar Kolumuz Bünyan BULUT ve Hatice 
ÇELİK hanımefendilerin organizesi ile ; Konya, 
Karaman, Adana, Hatay , Gaziantep, Şanlıurfa 
,Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Kahramanma-
raş, Kayseri ve Kırşehir illerini kapsayan bir 
GAP turuna imza attı.

Silifke, Tarsus, Halfeti, Birecik, Midyat, 
Harran, Hasankeyf, Kahta gibi önemli yerle-
ri de tur içine alıp ; Mevlana, Sakıp Sapancı 
Camii, Nusret Mayın Gemisi, Cennet- Cehen-
nem, Göbekli Tepe, Konik Evler, Balıklı Göl, Ayn 
Zeliha Gölü, Zeugma Müzesi , Kelaynak Kuşları 
ve Hacı Bektaşı Veli gibi daha bir çok Coğra-
fi, Tarihi ve Sanat içeren mekanlar da geziye 
katılanların hafızalarına önemli izler bıraktı.

Ben de bu geziye eşim ile katıldım. Sanat ve 
Tarih içeren yerlerde acizane beyitleştirdiğim 
şiir metnimi sizlerle paylaşıyorum.

HANIMLAR KOLUNUN GAP GEZİSİ

Konya ve Karaman’da susadık suya.

Mut ile beraber katıldık Göksu’ya.

Silifke’de Denize saldık Göksu’yu

Dua edelim yağdırsın Mevlam suyu

Cennet çöküğü Cehennem çukurumuz

Narlı kuyu Silifke’de ki son turumuz.

Sakıp Sapancı Camisi, Nusret Mayın Gemisi;

Adana; Tarsus’un hafızalara hediyesi.

Adana ve Hatay’ı kısa zamanda geçtik;

Akşam menümüzü Hatay’da Avlu’da seçtik.

Fırat’a vurulan gemin ağzı Halfeti’deyiz.

Kimimiz doğanın güzelliğinde kimimiz mazideyiz.

Halfeti’den sonra Urfa’da durduk

Gece Yıldız sarayını coşturduk .

Urfa turunun ilki Harran ‘dayız.

Konik evler önünde yağmurlayız.

Kültür ve toprak büyüledi bizi;

Tarih Trenine yükledi bizi.

Şifalı sabır suyundan da aldık.

Eyüp Peygambere selamlar saldık.

Balıklı Göl Urfa’da son duraktı.

Ayn Zeliha gölü içimize aktı.

Göbekli Tepe ; Bilinmeyen bir sır.

Katmanlarda kalmış binlerce asır.

Dicle’ye vurulan gemin kurbanı,

Hasankeyf gölde kalacak bir anı.

Güzellikler bitmiyor Anadolu’da.

Otobüs durdu şimdi Diyarbakır’da.

Surlar, Çarşı ve de Cahit Sıtkı Tarancı

Diyarbakır’ın hafızalara kazancı.

Göklerin hakimi bu Karakuş Tümülüsü

Tarih sunuyor bize Kara kuşun öyküsü

Roma döneminin eseri köprü.Cendere;

Asırları geçirmiş üzerinden bu dere.

Kahta deresinden geçerek,

Nemrut Dağına tırmandık.

Ya Allah bismillah diyerek

Zirvede mazilere daldık.

Göğün haşmetiyle Maraş’a girdik.

Yağmur altında dondurmalar yedik.

Kayseri’de durmadan vardık Kırşehir’e

Selam verdik Hacı Bektaşili şehire.

Kırşehir, Ankara üzerinden hedef Bursa.

Bir başka turda buluşuruz nasip olursa.

Bizle beraber onlar da yoruldular

Teşekkürler size Polita Turcular.

Hamit SARAÇ

                                      17 / 18 / 19 Nisan 2019

GAP TURU DAMLALARI

Eskişehir Türk Ocakları Gençlik Kolları 
üyeleri 28 Nisan 2019 Pazar günü Bursa 
Türk Ocakları’nın setbaşındaki binasını 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ocakta bulunan 
yönetim kurulu üyesi Hamit Saraç Türk 
Ocaklı gençlerle tek tek tanıştı ve Türk 
milletinin günümüzdeki durumunu değer-
lendirdikten sonra ocaklı gençlere gelecek 
ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Özellikle 
‘’Türk Ocakları Üniversitesi’’ kurulma-
sı hususuna değinen Sayın Hamit Saraç 
gençlere bu hususta önemli görevler 
düştüğünü belirtti. Konuşmalar karşılıklı 
soru cevap kısmıyla devam etti.

Sıcak ve samimi sohbetin ardından 
Eskişehir Türk Ocakları Gençlik Kolları 
üyeleri memnuniyetlerini belirtriler. Bursa 
Türk Ocağı tarafından hazırlanan çantala-
rın ziyaretçi gençlere takdim edilmesiyle 
ziyaret son buldu.

Programına İznik ziyaretiyle devam 
edecek kafile Bursa Türk Ocağı gençleri 
tarafından uğurlandı.

Haber: Türker UYSAL  Bursa Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ESKİŞEHİR TÜRK OCAKLARI 
GENÇLİK KOLLARI’NDAN BURSA 

TÜRK OCAĞINA ZİYARET
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22 Nisan Pazartesi günü 
Bursa Uludağ Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem 
Özdemir Setbaşı'ndaki ocak 
binasında Bursa Türk Ocağı 
Gençlik Kolları ile bir araya 
geldi. Programda Bursa Türk 
Ocağı yönetim kurulu üyesi 
Eray Yüceyurt da hazır bulun-
du. 

Konusu 'müzik insan ve 
kültür' olan program bir sohbet 
havasında ilerledi. Özdemir 
konuşmasında müziğin kültür-
lerle iç içe olduğundan ve Türk 
kültüründe öneminin büyük 

olduğundan bahsetti. Her ne kadar doğadaki sesler kulağa 
hoş gelse de müziğin bir insan edimi olduğunu ve bu yüzden 
bunların müzik olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. 
Türklerin bu edimi tarihte ilk kez kamlar ile kurduğunu söyle-
di. Müziğin büyüleyici yönünü ayinlerinde kullanan kamlar 
Türk müziğinin o dönemki temsilcisi olduğunu dile getirdi. 

Müziğin dini ibadetlerde sıkça kullanıldığından bahseden 
Özdemir, bunun kültürümüzdeki en iyi örneklerinden birinin 
Alevi Bektaşilik olduğunu belirtti. Evde herkesin bir enstrü-
man çaldığını ya da şarkı söylediğini ve bu yüzden de reper-
tuvarın geniş olduğunu söyledi.

2 saat süren program öğrenciler eşliğiyle Güzel Türkistan 
türküsünün söylenmesi ve ardından sayın Erdem Özdemir'e 
Eray Yüceyurt'un plaket sunumuyla sona erdi. 

Kendisine gençlik kolları olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haber: İhsan Güneşer BUÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi

GENÇLİK KOLU  DOÇ. DR. ERDEM 
ÖZDEMİR İLE MÜZİK , İNSAN VE 

KÜLTÜRÜ KONUŞTU

Gençlik Kolları eğitim faaliyet-
leri kapsamında 28 Nisan Pazar 
günü Ocak Binasında, Bursa Türk 
Ocağı Şube Bakanı Prof. Dr. Selçuk 
KIRLI'nın konuşmacı olarak katılı-
mıyla 'Türk Dünyası Fikir Aydınla-
rı' konulu seminer gerçekleştirildi.

Sözlerine "Dilde, Fikirde, İşte 
Birlik" anlayışını ortaya koyan ve 
daha çocukluk yaşlarında başlayıp 
tüm hayatı boyunca Türk Dünyası 
için ortak bir Türk lehçesi kurmayı 
ve Türkler arasında birlik şuuru-
nun oluşması için çabalayan İsmail 
Bey Gaspıralı ile başlayan Kırlı 
Gaspıralı'nın mücadeleci ruhuna 
ve yaptığı faaliyetlere değindi. 
Daha sonra Sovyet Rusyası'nda-
ki gelişmelerden bahsederken 
Lenin, Stalin gibi Sovyet önder-
leri hakkında kısa bilgiler verdi. 
Mirsait Sultan Galiyev'in Sovyet 
Rusya ve Dünya Türklüğünde ki 
yerinden bahsetti. 

Gençlerin sorduğu soruları 
cevaplayan KIRLI, son olarak gelen 
bir soru üzerine; üretirken doğru 
fikir üretmek ve bunun için bir 
ömür gerektiği, birlik ve beraber-
lik işi olduğunun öğüdünü verdi. 
Ortaya koyduğu eserlerin maddi-
yattan ziyade gelecek nesillere 
Türklük fikrini aktarabilmek ve bu 
konuda yazılı bir kaynak bırakmak 
amaçlı olduğunu belirterek sözle-
rine nokta koydu.

Haber: Cennet Dinç-Hilal Aydoğdu

PROF. DR. SELÇUK KIRLI 
GENÇLERLE
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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MAHALLİ İDARELER SEÇİM SONUÇLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
 31 Mart 2019 Mahalli İdare-

ler Seçim sonuçları, sosyolog-
lar tarafından değerlendirilmeyi 
gerektirecek kadar önemlidir. Bu 
seçimde, iki ittifak karşı karşıya 
gelmiştir. Cumhur İttifakı ve Millet 
İttifakı. Millet ittifakının başkan 
adayları, kavgacı bir dil kullan-
maksızın, kazanmaları halinde 
ne yapacaklarını çok net şekilde 
açıklamışlar, kimseye sataşmamış-
lar, kaynaklarını göstermişler ve 
özellikle de, mal varlıklarını, eşleri 
ve çocukları da dahil olmak üzere kamuoyu 
ile paylaşmışlardır.

Cumhur İttifakının özellik de büyükşehir 
belediye başkan adayları, kendilerinin, eşleri-
nin ve çocuklarının mal varlığını net olarak 
açıklayamamışlar, şirket ortakları olduğunu 
belirtmekle yetinmişler, ancak bu şirketlerin 
mali portföyünü kamuoyuna sunmamışlar-
dır. Bana göre bu husus özellikle de kültür 
seviyesi yüksek olan seçmeni büyük ölçüde 
etkilemiştir.

Cumhur İttifakının ileri gelenlerinin, diğer 
kanadı, illet, zillet, FETÖ'cü, PKK'lı diye suçlan-
ması da millet nezdinde benimsenmemiş ve 
bu hakaretamiz, küfürleşmeye varan hitaplar, 
bir kaç fanatik partili dışında rağbet bulma-
mıştır.

Özellikle de, seçimin beka meselesi olarak 
gösterilmesi, bekanın ne olduğu açıklanmadı-
ğı için inandırıcı olamamıştır. Gerçekten de, 
mahalli seçimlerle bekanın ilgisini anlamak 
çok zordur. Belediye başkanı seçilen kişiler, 
söz gelişi, PKK yanlısı bir politika izleyerek, 
belediye imkanlarını, gene tünel, hendek, 
diğer bir ifadeyle, PKK militanları için mevzii 

hazırlamakta kullanacaklarsa, bu 
faaliyetleri hissedilir hissedil-
mez, görevden alınmaları zaten 
mümkündür. Kaldı ki, geçmiş 
dönemde MHP milletvekili Sayın 
Sinan Oğan, meclis kürsüsünden 
bu faaliyetleri açıkladığı zaman 
ciddiye alması gerekenler suskun 
kalmışlardır. 

Beka meselesi dış güçlerin 
davranışlarından kaynaklanıyor-
sa, nelerin devletin bekasını tehdit 

ettiği milletle paylaşılmalıydı. Bu millet, son 
50 yıldır yedi düvelle savaştığı, bütün ekono-
mik kaynakları tükenme noktasına geldiği 
zaman bile, 1925 yılında çıkarılan Takrir-i 
Sükun Kanunu ile Osmanlı Devletinin dış 
borçlarını dahi ödeyecek imkanları yarat-
mıştır. 

 Millet bu fedakarlığı yaparken, kendisini 
idare edenlerin yaşantısını da haklı olarak 
merak etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in çok 
uzun zamandır et yemediğini bilen Ankara 
Müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi'nin esnafın 
hediyesi olarak sunduğu bifteği yediğini 
cümle alem bilmektedir. Bu sebeple, halk 
her zaman fedakarlığa hazırdır. Ancak, kendi 
fedakarlığı sonunda hazineye kazandırdıkla-
rının nasıl kullanıldığını bilmek de hakkıdır. 
Bu sebeple, beka meselesi lafta bırakılma-
yıp sebepleri ile anlatılsa idi, sonuç başka 
olabilirdi.

Atatürk'ten bahsetmişken, devletimizin 
kurucusunun Cumhur İttifakınca kıymetinin 
yeterince bilinmediği inancındayım. Televiz-
yonlarda seçimden hemen önceki Çanak-
kale Şehitleri programlarını seyrederken, 
Atatürk'ün adının her geçişinde, yaşlı erkek-

lerin, kadınların, nasıl ağladıklarını gördük-
çe, Atatürk'ün yeterince anılmayışının bir 
faturası olacağını sezinlemiştim. Seçim öncesi 
dönemlerde, hiçbir akademik kariyeri olmadı-
ğı halde, Kadir Mısıroğlu'nun devlet ricalince 
ziyaret edilmesi de, aydın kesimi derinden 
etkilemiştir.

 Seçimlerden hemen önceki 18 Mart Çanak-
kale Şehitlerini anma gününde, pek çok 
camide ve televizyonlarda, dünyanın her 
yerinde Çanakkale denilince akla gelen ilk 
isim olan Gazi Mustafa Kemal adının dualar-
da geçirilmemesi, duayı okuyanların özel 
bir kastı olmasa bile, özellikle okunmadığı, 
anılmadığı kanaatini uyandırmıştır. 

 16. yy. sonlarında Horasanda Fazlullah 
Hurufinin fikirleri etrafında gelişerek kısa 
zamanda Anadolu, Türkistan, Suriye ve İran'da 
yayılan hurufilik Kur'an-ı Kerim har� erini 
tevil ederek, çeşitli anlamlar çıkarmak isteyen 
batıni bir mezheptir. Bu mezhebin değişik 
bir versiyonu da, rakamlara bakarak sonuç 
çıkarmaktır. Har� erden sonuç çıkarmak ne 
kadar batıni ise, rakamlardan sonuç çıkar-
maya çalışmak da o kadar batınidir. Mütte-
fiklerden birinin bu hevesi, gerçek dindar-
ları şaşırtmıştır.

 Cumhur İttifakının, özellikle büyük şehir-
lerde beklentisini bulamamış olmasının 
sebeplerinden biri de, FETÖ meselesidir. 
Bu ittifak dışındaki hemen herkesi  FETÖ'cü 
olmakla suçlayanlar, FETÖ'nün siyasi ayağını 
hala açıklayamamışlardır.

 Babası FETÖ'cü olmakla suçlandığı için, 
memur veya iş sahibi oğlunun kızının cezalan-
dırıldığı, suçlanan zengin işadamlarının tahli-
yelerinin arkasından FETÖ borsası şayiala-
rının oluştuğu, bizzat Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından, bir avukatın çok büyük 
paralar karşılığı tahliye sağladığı rivayetle-
rinin bulunduğu ortamda, FETÖ'nün siyasi 
ayağının ortaya çıkarılmamış olması da, 
mahalli seçimlerle ilgisi olmasa bile insan-
ları söylenenlerin ciddiyetinden şüphelenir 
hale getirmiştir.

 Bu seçimler şunu göstermiştir;

 •Bütün adaylar ve seçim kampanyası-
nı yürütenler kucaklayıcı olmalı, gerek 
konuşma dili, gerek vücut dilleri ile 
saldırgan olmamalıdırlar.

 •Vaatleri gerçekçi olmalı, finansal kaynak-
lar açıklanmalıdır.

 •Mal beyanları şeffaf, halkın beklediği 
şekilde bütün yakınlarını kapsamalıdır.

 •Halkın milli ve dini değerlerine saygılı 
olmalıdırlar.

 •Kalabalıklar içine girmekte tereddüt 
göstermemelidirler. 

 Ülkemiz daha çok seçimler yaşayacaktır.

 Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un belirt-
tiği gibi, tarihin tekerrür etmemesi için ibret 
alınması gerekmektedir. 

 Okurlarımız mutlaka, İstanbul seçimleri-
nin ne olacağı konusunda yorum bekliyor 
olabilirler. Ancak, Yüksek Seçim Kuruluna 
intikal etmiş bir konuda şimdilik fikir yürüt-
meyi uygun bulmuyorum. Karar açıklandık-
tan sonra, kanun maddelerini ve genelgele-
ri irdeleyerek ayrı bir yazı hazırlayacağımı 
belirtmekle yetiniyorum. 
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