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Türk tarihine değerli eserler bırakmış, TRT programcısı, araştırmacı - yazar 
Servet Somuncuoğlu’nun kabri, Bursa Türk Ocağı tarafından ziyaret edildi.

13 Ekim 2019 Pazar günü Bursa’nın 
Karacabey ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahal-
lesinde gerçekleşen anma törenine Bursa 
Türk Ocağı gençlik kolları, hanım kolları ve 
yönetim kurulundan Dr. Mete ATEŞ, Prof. Dr. 
Alev SINAR UĞURLU ile merhum Somuncu-
oğlu’nun öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Kabristanda yapılan dualar ardından 
ziyaretçiler, merhum Somuncuoğlu’nun ailesi-
nin hazırlamış olduğu kahvaltıya iştirak etti, 
akabinde Servet Somuncuoğlu’nun hayatını 
anlatan kısa film izlendi. Öğretmenleri ve 
arkadaşlarının yaptığı konuşmalarda Somun-
cuoğlu’nun çalışma azmi ve Türk dünyasına 
katkılarından bahsedildi, eski günleri yâd 
edildi.

 Ziyaret, Servet Somuncuoğlu'nun baba 
ocağında, anısına yaptırılan çeşme önünde 
çekilen fotoğraflar ile son buldu.

Bursa Türk Ocağı olarak Servet Somuncu-
oğlu’nu rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı 
cennet olsun.

 Haber: Rabia Aydın – BUÜ, PDR 2.Sınıf Öğrencisi

SERVET SOMUNCUOĞLU VEFATININ 
6. YILINDA UNUTULMADI

Şükrü GÖKÇEK
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Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlık-
tan çökerler.

Cumhuriyet, bir milleti, zamanın yıkıcı 
sorunlarını koruyan bir kaledir.

Çünkü, Cumhuriyet kanla, irfanla kurul-
muştur.

Atatürk’ün şu sözleri, vatan sevgisinin, milli 
şuurun yüce bir ifadesidir:

“Kurtuluş Savaşına başlarken;
Toprakları işgal edilmiş,
Silahları elinden alınmış,
Yoksul kalmış, bir milletin .
İMAN CEVHERİNE GÜVENEREK YOLA 

ÇIKTIM DEMİŞTİR.”
Atatürk işte budur.
Milli ve manevi ruha birlikte sahip olama-

yanlar, Atatürk’ü anlayamazlar.
Maalesef, ülkemizde, hala Atatürk karşıtı 

bir güruh vardır.
Mukaddes dinimizi istismar ederek, mille-

timizi cumhuriyetimizden uzaklaştırma 
gayreti içindeler. Günümüzde Türk ve 

Cumhuriyet düşmanlığı alenen yapılıyor.

“Tarihte Türk yoktur.”
“Artık, bayrağın değiştirilme zamanı 

gelmiştir.”
Diyen, içi kirli, beyni felçli kimselere 

diyecek sözümüz olamaz.
Yalnız bu sözler ne anlama geliyor diyelim 

yeter!

Değerli okurlarım, ben günün şartları içinde 
bu gibilere cevap veremiyorum!

Ulu önderimiz M. Kemal Atatürk’ün 
1924’deki sözüyle cevap veriyorum.

“Hakimiyeti milliye öyle bir nurdur ki 
onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar 
yanar mahvolur. Milletlerin esareti üzerine 
kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılma-
ya mahkumdur.”

İŞTE, ATATÜRK BÖYLE YÜCE BİR RUH 
ŞUURUNA SAHİP GERÇEK LİDERDİR.

Şükrü GÖKÇEK

CUMHURİYET 
NURLU 
YOLDUR

Gençlik kollarımız tarafından düzen-
lenen akademik eğitim programımızın 
2. dersi 25 Ekim Cuma günü, Arş. Gör. 

İbrahim Karahancı' nın "Türk dilinin 
özellikleri ve tarihi gelişimi" konulu 
konferansıyla gerçekleşti.

GENÇLİK KOLU AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI

Gençlik kollarımız 
tarafından düzenlenen 

akademik eğitim 
programımızın ilk 

dersi 18 Ekim 2019  
cuma günü, Dr. 

Öğr. Üyesi Minara 
ALİYEVA ÇINAR'ın 

"Dilin oluşumu, kültür 
ile ilişkisi ve toplum 
hayatındaki önemi" 

konulu konferansıyla 
gerçekleşti.

DİLİN OLUŞUMU, KÜLTÜR İLE İLİŞKİSİ 
VE TOPLUM HAYATINDA Kİ ÖNEMİ
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Söylersem sözüm savaş, 
söylemesem ciğerim baş,
Cihan doludur kallâş her 
birinden bir taş gelir.
                          (161.XVIII.3)
Baş(T.) =Yara
Kallâş(Ar.)=Hilekâr, düzenbaz.

İçinde yaşanılan zamanı en 
iyi değerlendiren şairlerdir. 
Şairler; toplumun gören gözü, 
işiten kulağı ve yol göstericisidir. Özellik-
le Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan 
Veli, Karacaoğlan, Âşık Veysel, Yusufeli-
li Âşık Huzuri gibi tasavvufi halk şairle-
ri halkın içinden yetişmiş oldukları için 
içinde yaşadıkları toplumun çok yakından 
takip etmişlerdir.

Eserlerini masa başında oturarak değil, 
bütün günlük hayatın içinde yaşarak 
eserlerini meydana getirmişlerdir. Meyda-
na getirdikleri eserler gerçeğin ta kendi-
sidir. Büyük mutasavvıf olan Yunus Emre 
de bunların biri hatta birincisidir. Yaşadı-
ğı dönemi ve dönemin insanını yakından 
tanımış ve şiirleriyle günümüze unutulmaz 
mesajlar göndermiştir.  Yukarıya aldığımız 
mısralar  o günün ve bugünün insanının 
aynasıdır.

Bilindiği gibi Yunus Emre 13. yüzyılın 
sonu ile 14. yüzyılın başında yaşamıştır. 
Bu dönemdeki halkın durumunu aşağıdaki 
mısralarında şöyle anlatıyor:1 

Binde biri bu halkın Rahman yoluna 
girmez;
Gel bir kişi göster kim Şeytan yoluna 
girmez.

1) Yazımıza aldığımız beyit ve mısralar, Abdülbaki Gölpı-
narlı’nın hazırladığı Yunus Emre Divanı 1-2-3. ciltler, 1943,  
İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi ve Yunus Emre Risâlat al 
Nushiyya ve Divan, 1965, eserlerinden alınmıştır.

Uzatdı bu halk işi ger erkek eğer 
dişi
Müslüman olan kişi isyan yoluna 
girmez.

 ( 1943 ,.344, XII,1,2)

O dönemde olduğu gibi bugün 
de halkın binde biri Allah’ın 
gösterdiği yola gitmez ama; bu 
halk arasına bir kişi dahi göste-
remezsiniz ki şu veya bu şekilde 

Şeytan’ın yoluna girmemiş olsun.
Bir başka beyitte ise insanların günlük 

hayatta ne ile uğraştıklarını şöyle açıklı-
yor:

Kimisi zevk ü işretde kimi sâz u beşaretde
Kimi bela vü mihnettde, dün(gece) 
olmuş günleri gördüm.

(İşret= İçki ve eğlence;  beşaret= saz ve 
sohbet; mihnet= sıkıntı.)   
                     (1965, s.103-CXVI.5)

O dönemde olduğu gibi bu günde insan-
larımızın büyük bir çoğunluğu sabahlara 
kadar, içki salonlarında, barlarda, meyha-
nelerde eğlenmekte ve çocuklarına yedire-
cekleri ekmeğin, yemeğin parasını harca-
makta ve sonra ev gelip eşlerine, çocukla-
rına işkence uygulamaktadır.

Yunus Emre yaşadığı dönemin toplumu-
nu tümüyle ele almış ve halkın durumunu 
bir şiirinde şöyle dile getirmiştir.

Müslümanlar zamana yabancı oldu,
Helâl yenilmez, haram kıymetli oldu.
Okunan Kur’an’a kulak vermez,
Şeytanlar semirdi(besledi) kuvvetli oldu.
Haram ile şarap tuttu cihanı,
Fesat işler yapan hürmetli oldu.
Kime ki Tanrı’dan haber versem,
Öfkelenir, sallayıp başını gider oldu.

Öğrenci öğretmeni ile kavga eder
Oğlu babasından hürmetli oldu.
Fakirler zengin olma peşine düştü.
Gönülleri yıkarak gösterişli oldu.
Peygamber yerine geçti hocalar,
Bu halkın başına sıkıntılı oldu(=zahmet-
li oldu)
Tutulma oldu peygamber hadisi,
Yaratılmışlar, Yaradan’dan utanır oldu.
Yunus gel âşıkısan tövbe et,
Nasûh’a tövbe ucu kutlu oldu.*                                             
                                       ( 1965/149-CCI.)

Nasûh tövbesi: Bir Müslüman’ın içten, 
gönülden tövbe etmesidir. Nasuh, Kur’an’ın 
66. suresinin 8. ayetinde geçmektedir.

Şiirin tamamından anlaşılacağı gibi, 
Müslümanların zamana  yabancı  olduk-
ları; helal kazanıp, helalinden  yemeyip 
harama değer verdikleri görülüyor. 
Okunan Kur’ân’a uymayıp, Şeytan’ın 
yoluna gittikleri; haram ile şarabın her 
tarafa yayıldığı, bütün dünyayı tuttuğu-
nu; kötü işler yapanların çevrede sözü 
geçer insanlar oldukları; birisine Allah’tan 
bahsedince öfkelenip çekilip gittikleri; 
Öğrencilerin öğretmenler ile kavga ettikle-
ri, oğulların babalarının sözünü tutmadık-
ları, babalarını küçük gördükleri; yoksu-
ların zengin olmak için etrafındakilerin 
gönüllerini kırdıkları; hocaların, peygam-
ber yerine geçtikleri ve bu halkı sıkıntıya 
soktukları; Peygamber’in hadislerini dinle-
medikleri, yaratılmış olanlar, Yaradan’dan 
utanır olduklarını anlatıyor ve sonunda 
kendisine diyor ki : Yunus gel âşık isen 
tövbe et, sonunda, Nasuh tövbesi kutlu 
oldu.

* Not: Bu beyitler kısmen tarafımızdan 
sadeleştirildi.

                                                       YUNUS EMRE DİYOR Kİ !...

Türk Ocakları Derneği Bursa şubesi 20 Ekim 
Pazar günü, Lalezar lokantasında geleneksel 
gençlik kolları tanışma kahvaltısını gerçek-
leştirdi. Programa şube başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, şube başkan yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Zarifoğlu, yönetim kurulu üyele-
ri Hamit Saraç, Dr. Mete Ateş, Eray Yüceyurt 
ve emekli hakim Nadir Ülker, hars heyeti 
başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Bursa 
Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Nurettin Acır, Bursa Uludağ Üniversitesi Türk 
Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama 
ve Araştırma merkezi ( TÜDAM) müdürü Doç. 
Dr. Erdem Özdemir, Türk Dünyasından gelen 
birçok öğrenci ve şube gençlik kolları katılım 
sağladı. Gençlik kolları başkanı Osman Yaşar 
Uslu, açış konuşmasının ardından konuşma-
larını yapmak üzere şube başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı’yı davet etti. Prof. Dr. Selçuk Kırlı 
konuşmasında, gençlerin kültürüne ve manevi 
değerlerine sahip çıkması konusuna değin-
di. Ardından sözü alan hars heyeti başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Türk birliğine 
giden yolda gençlerin önemini ve görevle-
rini vurguladı. Son olarak TÜDAM müdürü 
Doç. Dr. Erdem Özdemir, yeni eğitim-öğre-
tim yılında gençlik kollarına başarılar diledi. 
Kahvaltının ardından katılımcılar, Bursa Türk 
Ocağı’nın 1913-1931 yılları arasında hizmet-

lerini yürüttüğü  Mahfel’de ki Tarihi binada 
hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra gençlik 
kolları ocak binasına geçti. Gençlik kolları 
başkanı Osman Yaşar Uslu, gençlik kolları-
nın yeni üyelerine Türk Ocaklarını tanıttı 
ve Bursa Türk Ocağı’nın faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdi. Son olarak gençlik kolları 
Yeşil’e geçerek sohbete burada devam etti.  
Haber: Münteha Yenel – BUÜ, PDR 2.Sınıf Öğrencisi
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GENÇLİK KOLLARI TANIŞMA KAHVALTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.GENÇLİK KOLLARI TANIŞMA KAHVALTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
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TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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S
ıcak bir ağustos ayında öğle vakti. 
Atatürk Ulus'ta meşhur Karpiç lokan-
tasında yine mutat şekilde cam kenarın-
daki masasına oturmuş, kafasın-

da binbir düşünce, yoldan gelen geçenleri 
seyrediyor.

Yolun karşı tarafında yoldan gelip geçen-
lere, içindeki buzlu şurubun ısınmaması 
için meşinle kaplı sırtındaki parlayan bakır 
ibriğinden, beline bağladığı üç beş gözlü tahta 
bardaklıktan çıkardığı bardağı elindeki su 
ibriğinden döktüğü suyla şöyle bir çalkala-
dıktan sonra belini öne doğru eğerek doldu-
rup müşterisine uzatırken, göğsündeki namı 
olan yazıyı bu kerre yüksek sesle uyumlu 
ve sattığı soğuk şurubunu da metheder bir 
üslupla; erbabı bilir..., erbabı bilir........, diye 
bir ahenkle Erbabı Bilir’in bağırdığını duyan 
ve gören Atatürk, yanındakilerden Erbabı 
Bilirin yanına getirilmesini ister.

Atatürk'ün huzuruna İbriği sırtında ter 
sucuk içinde çıkarılan Erbabı Bilir, biraz 
endişeli ve şaşkın!

Atatürk; Erbabı Bilire kendisine de bir 
bardak soğuk şurup verdikten sonra sırtında-
ki ibriği yere bırakıp kendi masasında karşı-
sına oturmasını ister.

Bir an tereddüt eden ve adeta kendisini 
rüyada sanan Erbabı Bilir uyanık davranır, 
Ata'nın dediklerini yerine getirip karşısına 
sıkılarak oturur.

Atatürk garsonlara onun için de masaya 
bir servis açmalarını ister. Hoşbeşten sonra 
Atatürk o emsalsiz zekasıyla halkın yeni ilan 
edilen cumhuriyet hakkındaki düşünceleri-
ni, algılarının ne olduğunu tespit etmek için 
Erbabı Bilir'e; Cumhuriyet nedir diye sorar.

Yerinde şöyle bir doğrulan ve adeta bir 
anda değişim geçiren Erbabı Bilir, "Cumhuri-

yet; Benim gibi bir garibanın Türk ulusunun 
kurtarıcısı olan Ata'sının masasında oturabil-
mesi, kısacası adam yerine konulmasıdır" der.

Bunun üzerine Atatürk karşısın-
da duran yaverine; o mavi gözle-
ri çakmak çakmak; be hey çocuk, 
cumhuriyet “maya tutmuş” diye 
bir çocuk sevinciyle bağırır... 
Kalkar ve gitmekte olan Erbabı 
Bilir'in ibriğini sırtına almasına 
yardım eder...

Evet ,Cumhuriyet ;yurtta-
şın adam yerine konulmasıdır.

İşte o dönemde hem 
dünyaya hem de halkın 
ta kendisine ilan edilen 
Cumhuriyet budur!

Mustafa KAZANDIR 
Tarih Öğretmeni

Not: Atatürk'le ilgili bu 
gerçek ve yaşanmış bilin-
meyen bu anı, olayı bire bir 
o an orada olayı yaşaya-
nın oğlundan bizzat yazıya 
aktarılmıştır.

Erbabı 
BİLİR


