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B
ursa’da Ali Osman Sönmez Sosyal 
Bilimler Lisesi öğrencilerinin aldık-
ları birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülleri 9 Eylül 2019 pazartesi günü 

çok amaçlı okul salonunda ki açılış törenin-
de öğrencilere takdim edildi. Sunuculuklarını 
öğrencilerin yaptığı toplantı Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başlayıp Okul Müdürünün açış 
konuşması ve Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL’ ın 
örnek ders anlatımı ile başlayan toplantı da ; 

Türk Ocakları Bursa Şubesi yönetim kurulu 
başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI, Hars Heyeti 
başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, yönetim 
kurulu Muhasip Üyesi Hamit Saraç ve Gençlik 
kollarından Burak KÜÇÜK de hazır bulundu.

Prof. Dr. Selçuk KIRLI konuşmasında  “Türk 
Ocaklarının mazisinin Türkiye Cumhuriyeti 
devletimizin kuruluş yıllarına dayandığını, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sahiplendiği 
bir fikir kulübü olduğunu hatırlatarak Türk 

BAŞARI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Ocakları Bursa Şubesi tarafından 2018-2019 öğretim yılı içerisinde düzenlenen 
"Cengiz Dağcı Konulu" makale yarışması ödülleri sahiplerine verildi.
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TEBRİK
Türk Ocakları Bursa 

Şubesi Gençlik Kolla-
rı Yönetim Kurulu Üyesi 
eski gençlik kolları başka-
nı Eray YÜCEYURT öğret-
men Nurhan hanım ile; 
Yine geçen sene ki Gençlik 
kolu başkanımız İnşaat 
Mühendisi Ozan Olgun 
Sümeyra hanım ile  dünya 
evine girdiler. Nurhan- 
Eray çiftinin düğünleri 
Uşak ve Sivas’ta, Sümey-
ra - Ozan çiftinin düğün-
leri de İznik’te ki şölenler 
ile gerçekleşti.  

Yönetim Kurulu olarak 
gençleri tebrik ediyor, iki 
cihan saadeti diliyoruz.

ocaklarının siz öğrencilere hizmet vermekten mutluluk duyduğu-
nu “ifade etti. 

Daha sonra Birincilik ödülü alan TUANA TÜTEN’ e 2000. TL. ve 
başarı belgesi; İkincilik ödülü alan Semanur GÖNÜL’ e 1500. TL. ve 
başarı belgesi ve üçüncülük ödülü alan Semanur GÖNÜL’ e de 1000. 
TL. ve başarı belgesi Hamit Saraç,  Mustafa Cemiloğlu ve Gençlik Kolu 
üyesi Burak Küçük tarafından öğrencilere takdim edildi.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın okul müdürü Bilal yaşar Kartal’a plaket 
takdimi ve çekilen resimler ile tören sona erdi.

2019 - 2020 eğitim öğretim yılı açılış merasimleri öncesi taşradaki 
okullarda derece alan öğrencilere ve okul müdürlüklerine ödülleri PTT 
kargo aracılığı ile gönderildi. Katılımcı öğrencilere BAŞARI SERTİFİKASI 
ve Okul Müdürlüklerine de PLAKETLER kargo marifeti ile ulaştırıldı.  
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HUTBE OKUNURKEN KONUŞULMAZ MI?

D
iyanet İşleri Başkanlığının 
iki ciltlik ilmihalinin 1. cildi 
302 sahifesinde; Hutbenin 
Mekruhları, başlığı altın-

da; "Hutbe okunurken konuşmak 
ve konuşan birini konuşmaması 
için uyarmak tahrimen mekruh-
tur. Hatta, hatiple cemaatin dini 
meselelerde soru cevap şeklinde-
ki konuşması dahi, - Hz. Peygam-
ber'den bu yönde bazı uygulama-
lar rivayet edilmekle birlikte cami 
disiplinini bozacağı gerekçesiyle 
hoş karşılanmamıştır." denilmektedir. Diğer 
islam ilmihallerinde de benzer ifadeler bulun-
maktadır. 

Mekruh, İslamda haram olmadığı halde, 
hoş görülmeyen davranışlardır.

Esas olan, hutbede, hatip dışında kimsenin 
konuşmaması, hatta, konuşanı dahi uyarma-
masıdır.

Ancak, hatip her canının istediğini islam 
adına söyleyemeyeceği gibi, kabul görmeye-
ceği peşinen belli olan beyanlardan da sakın-
malı, hele hele bu beyanlara islamı kılıflar 
uydurmaya çalışmamalıdır. 

Hutbe okunurken konuşulmamanın istis-
naları vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasında 
da, Hz. Peygamberin, bu yönde bazı uygula-
maları olduğu rivayet olsa da kabul edilmiştir. 

Hz. Ömer'den iki olayı belirtmek istiyorum.

Mustafa Necati Bursalı'nın "Hak ve Adalet 
Güneşi Hz. Ömer" kitabı İlk Harf Yayıncılık 
eseri olarak 1918'de basılmıştır.

Bu eserin 65. sahifesini öneminden dolayı 
aynen yazıyorum.

 " Hz. Ömer hutbede;

- Ey insanlar! Eğer kötülüğe düşecek 
olursam, nefsani ihtiraslar içinde boğulup 

gidersem, bana ne yaparsınız?

Müminlerden biri ayağa fırladı 
ve haykırdı;

- Seni kılıcımızla doğrulturuz.

Hak ve adalet güneşi Hz. Ömer 
bu adamı denedi;

- Bu sözleri benim hakkımda mı 
söylüyorsun? Benim hakkımda 
böyle bir söz söylemeye nasıl cüret 
ediyorsun? 

Adam sadece gerçek ve halis müslüman, 
ortalığı yeniden çınlattı;

- Evet ya Ömer! Bu sözleri senin hakkında 
söylüyorum.

O zaman, mukaddes emanetin devlet 
reisi içinde en büyük koruyucusu, derin, na 
mütenahi derin ve ılık gözlerinin yüksekle-
re kaldırdı;

- Allah'a şükürler olsun ki, eğer yanlış ve 
kötü yola sapacak olursam, bu milletin 
içinde, beni kılıçla doğrultacak insanlar 
vardır."

   Aynı eserin 72. ve 73. sahifelerinde de, 
hemen hemen herkesin bildiği bir başka olay 
da şudur;

 Hz. Ömer; 

- Ey Allah Resülünün sahabileri. Beni dinle-
yiniz. Size söyleyeceklerim var.  

Cemaatten biri ayağa fırlar ve der ki;

- Dinlemiyoruz seni Ya Ömer. Çünkü ganimet 
kumaşların musavvat üzerine taksim edile-
ceğine söz vermiştin. Halbuki o kumaştan, 
ben, cılız bedenime bir entariyi zor yaptığım 
halde, sen iri cüssene nasıl cübbe çıkardın? 

Hz. Ömer oğlu Abdullah'a ;

 - Oğlum bu sorunun cevabını sen ver. Der.

 Oğlu da;

- Ben kendi hissemi babama verdim. O da 
iki kumaşı birleştirdi ve bu cübbeyi yaptı. Der. 

Bunun Üzerine aynı adam;

- Tamam inandım. Konuşbilirsin. Der.

Bazı kaynaklarda, bunun üzerine, Hz. 
Ömer'in, kendisini ikaz edecek böyle kullar 
yarattığı için, şükür secdesine kapandığı belir-
tilmektedir. 

Bunlardan çıkan sonuç; 

Peygamberimiz zamanında da hutbede, 
cemaatin bazı sorularının cevaplandırıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Hutbeyi okuyan hatip, herhangi bir soru 
sormuşsa cemaatten de, buna karşı cevap 
verme hakkı vardır.

Hutbeyi okuyanın, toplumun o günkü 
değerlerine açıkça aykırı düşen beyanı varsa, 
cemaat buna karşı fikirlerini beyan edebi-
lecektir.

Günümüzde, Türkiye Cumhuriyetinin kurul-
masına sebep olan olayların öncesindeki 
günlerde cuma hutbelerinde, kurucumuz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi zikredilmezse, 
cemaatin buna tepki vermesi kaçınılmazdır.

Atatürk Diyanet İşleri Teşkilatının kurucu-
sudur. 

Bu teşkilatın kendisine özel şükran borcu 
vardır. 

Bu teşkilat sayesinde, pek çok saçma fikir 
ve uygulamaları bünyesinde barındıran 
tarikatların önünün kesilmesi düşünülmüş-
tür. Eğer, hala özel günlerdeki hutbelerde 
Atatürk anılmayacaksa cemaat bu anmama-
da, başka niyetlerin olduğunu düşünür ve 
düşünmeye de devam edecektir.

25.09.2019

1. Dilin oluşumu, kültür ile ilişkisi ve toplum hayatındaki önemi

2. Türk dilinin özellikleri ve tarihi gelişimi

3. Milletlerin varlığı ve milliyetçiliğin sosyolojik temelleri

4. Antikçağdan bugüne dünya tarihinde Türkler

5. Türk Milliyetçiliğinin tarihi gelişimi

6. Türk Ocakları: Kuruluşu-Davası ve Mücadelesi

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun felsefi temelleri

8. Türk modernleşmesi

9. Din ve siyaset ilişkisi bağlamında tarikatlar

10. Türkiye’de din algısı: Hanefi - Maturidi gelenek

11. 20. Yüzyılda dünya siyasi tarihi

12. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık süreci

13. Soğuk Savaş sonrasında siyasi ideolojilerin durumu

14. Küreselleşme ve Türk kültürüne etkileri

15. Postmodernizm

16. Türklerde sanat ve estetik

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 
GENÇLİK KOLLARI 2019-2020 EĞİTİM PROGRAMI KONULARI
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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
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Apt. No:8/1 Yıldırım / BURSA 
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K
alender, Mırza Kalender, Andicani 
isimleriyle de bilinen Abdülhamit 
Süleyman oğlu Çolpan (Yunusov)1897 
yılında Andican vadisinin Katarterak 

mahallesinde doğar. Çolpan’ın annesi ev 
hanımı, babası Süleyman Molla Muhammad 
Yunus oğlu çiftçilik, meslek sahibi ve kumaş 
işiyle uğraşmaktadır. Aynı zamanda dönemi-
nin en aydınlatıcı insanlarındandır. Şiirler 
yazar, hatta sevdiği gazellerden divan oluştu-
rur. Oğlu Çolpan ile şiir içerikli mektuplar 
yazışır. İyi ve kötüyü ayrıt edebilen, geniş 
dünya görüşüne sahip, yenilikleri sürekli 
takip eden baba, oğlunun bilgili ve aydınla-
tıcı olması için gereken tüm çabayı gösterir. 

Çolpan ilk tahsilini eski mektepte alır. Hat 
sanatını iyice örenince tahsiline Andican ve 
Taşkent medreselerinde devam eder. Medre-
sede Arapça, Farsça ve Türkçeyi mükemmel 
öğrenir. 

Daha gençken Farsçaya ve Türkçeye merak 
sarar ve bu dillerde eser veren Firdevs’i, 
Hafız, Sadi, Ömer Hayyam, Celaleddin Rumi, 
Ali Şir Nevai gibi büyük şairlerin eserlerini 
severek okumaya başlar. 

Çolpan o dönemde yeni açılmış olan Rus-Tü-
zem okulunda dünyada kabul gören ilimleri 
ve Rusçayı mükemmel bir şekilde öğrenme 
fırsatı yakalar. Çolpan 16 yaşında hem Doğu 
hem de batı bilimlerini takip ederek kendini 
geliştirir. 

Bütün bunların yanında Çolpan’ın her 
konuda bilgi sahibi olmasında, en önemlisi 
Türkistan hareketi için yaptıklarında Mahmut 
Hoca Behbudi, Abdulla Avloni gibi demokratik 
düşünce sahiplerinin rolü büyüktür. 

 Çolpan eserlerini yazmaya 16 yaşından 
itibaren başlar. Onun ilk örnekleri “Türkis-
tan Sesi” (Sadoi-Türkistan), “Fergana sesi” 
(Sadoi-Fargona) gibi milli gazetelerin yanı 
sıra Orenburg’daki “Şura” dergisinde yayın-
lanmaya başlar.

 Çolpan çok çalışır ve eserleri yerel matba-
alarda her ay basılır. 1920 yılında ilk şiirleri 
“Genç Özbek Şairleri” adı altında yayınlanır.

 Yayınlanan bu kitapta Çolpan’ın 13 şiiri 
yer almaktadır ve bu şiirlerin tamamı şiir 
dünyasında büyük ilgi görür. 

Yoksulluk Savaşı sonrası Çolpan artık tiyat-
ro sektöründe çalışmaktadır. Bu dönemde 
Dramatik eserler yazmaya, Rus ve Batı drama 
yazarlarının eserlerini tercüme etmeye başlar. 

1924 yılında Özbek gençlerinin oyuncu-
luk tecrübesi edinmeleri amacıyla Drama 
Stüdyosu açılır. Çolpan burada yöneticilik 
yapar. 25-30 yaşları arasında Çolpan eser 
verme döneminin zirvesindedir. O dönem-

de “Pınar”, “Uyanış”, “Tan Sırları” adlı 3 şiir 
toplamını neşreder. 

Yazdığı şiir ve makaleleri yenilikçi (ceditçi-
lik) yönünü açığa çıkarır. “Gece Gündüz” (Keça 
Kündüz) romanını yazarak Özbek Edebiyatı-
na adeta hayat bahşeder. Bu eserinde Özbek 
halkının başına geçen kara günleri tasvir eder, 
halkın zulüm ve cehalet batağında kaldığını 
dile getirir, kalkınma ve hürriyet gibi duygu-
ları edebi bir şekilde yansıtmaya çalışır.

 1927 yılı 14 Şubat’ında “Kırmızı Özbekis-
tan” gazetesinde Çolpan adında makale yayın-
lanır. Makale yazarı Alim Şerafeedinov’dır. 
Yazılan bu makale Çolpan’ın hayatını cehen-
neme çevirir. Sanki bembeyaz gök yüzü 
simsiyah bulutlarla kaplanmıştır. Bu, Çolpan’a 
tekrar ayağa kalkamayacağı kadar güçlü bir 
darbe olur. 

Aynı yılda, Kasım Ayının dördüncü ve 
beşinci gününde Özbekistan Medeniyet 
Erbapları toplantısının ikinci oturumunda 
Özbekistan Merkezi Komünist Partisi birinci 
sekreteri Ekmel  İkramov konuşma yapar ve 
konuşma sonlarına doğru “Çolpan Sorunu”n-
dan bahseder. Çolpan siyasi suç işlediği gerek-
çesiyle toplantıdan kovulur.

 Bu mücadele on yıl devam eder.   1937 
yıllarında binlerce şair ve yazar Çolpan’ı 
karalayan makaleler yazarlar. 

1937 yılında Çolpan’ı sadece milliyetçilikle 
suçlamazlar. Aynı zamanda açıkça halk 
düşmanı ilan ederler. Çok geçmeden aynı 
senenin son baharında Çolpan göz altına 
alınır. 1938 yılı 5 Ekim’de Asrın inkılabı 
hareketi suçlamasıyla kurşuna dizilir. 1958 
senesi 31 Ocak’ında tüm suçlamalar düşer ve 
Çolpan’ın eserleri tekrar incelemeye başlanır. 

GÜZEL TÜRKİSTAN

Güzel Türkistan, sana ne oldu,

Seher çağında güllerin Soldu. 

Çemenler berbat, kuşlarda feryat…

Hepsi mahzun, Olmaz mı dilşat! 

Bilmem niçin kuşlar ötmez bahçelerinde.

Birliğimizin sarsılmaz dağı, 

Ümidimizin sönmez çerağı

Birleş ey halkım! Gelmiştir çağı. 

Bezensin Şimdi Türkistan Bağı…

Uyan Halkım! Bitsin artık bunca zulüm. 

Bayrağını al, kalbin uyansın.

Kulluk, esaretin her şeyi yansın. 

Kur yeni devlet, düşmanlar ürksün. 

Yüce Türkistan göklere değsin. 

Yayıl, yeşer öz Vatanın gül bağlarında.
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ABDÜLHAMİT SÜLEYMANOĞLU ÇOLPAN


