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Bilindiği gibi çağımız vekalet 

savaşları dönemi olarak isimlen-
diriliyor. Bu isimlendirmeden kaste-
dilen herhangi bir alanda veya 
konuda menfaatleri ve beklen-
tileri çatışan devletlerin, eskiden 
olduğu gibi teke tek veya gruplar 
halinde birbirleriyle savaş eylem-
lerine girmek yerine o bölgede 
bulunan ve kullanabilecekleri birta-
kım grupları rakipleri ile çatıştırarak 
onların güçlerini kırma girişimleri-
dir. Vekalet savaşından beklenti ise 
rakibin zayıflaması ve kendi çıkarla-
rını koruyamaz hale gelmesidir. Bu 
sayede vekillerini sahaya sürenler 
kendi çıkarları doğrultusunda daha 
kolay ve ucuz sonuçlar alabilirler. 

PKK, FETÖ, İŞİD gibi örgütlerin 
bu amaçla kullanıldıkları malumu-
nuzdur ve dünyanın çeşitli bölge-
lerinde çeşitli devlet veya devlet 
grupları arasında bu tür vekil kulla-
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PROXY (VEKİL) DEVLET OLMANIN 
İNANILMAZ HAFİFLİĞİ

nımları yaygın olduğundan, 
savaşların bu tarza dönmesi 
adeta normallik kazanmış, 
anlaşılabilir ve garipsenme-
yen bir durum haline gelmiş-
tir. Yaygın düşünce vekille-
rin kullanılabilir, aldatılabi-
lir, kısa dönemde menfa-
ate ulaşacakları vaatlerine 
kanarak uzun dönem sonuçlarını 
hesaplamadan maceraya girebilecek 
yerel, devleti olmayan ama bu umudu 
taşıyan ya da bir ülkede iktidara talip 
olan gruplar olduğu yönündedir. 
Oysa böyle olması gerekmez. Vekil 
kendi sınırları, kendi ordusu, kendi 
kültürü ve hatta kendi uluslararası 
bağlantıları olan bir devlet de olabi-
lir ve vekalet savaşları kavramı yeni 
tanımlanmış olmasına rağmen olay 
aslında sadece bu dönemde ortaya 
çıkmış uygulamalardan ibaret değildir. 

Türk İstiklal harbini hatırlayalım, 
biz batı Anadolu’da esas olarak kimin 
orduları ile savaştık. Güneyde İtalyan-
lar işgal ettikleri yerleri çatışmasız terk 
ettiler. Fransızlar birkaç şehir çatış-
ması dışında cephe savaşına girme-
diler. İngilizler başta İstanbul olmak 
üzere bazı köşe başlarını tuttular ama 
Birleşik Krallık ordusu Anadolu’da da 
Trakya’da da Türk Milli Kuvvetleriy-
le gerçek anlamda savaşmadı. Peki 
kim savaştı? Özellikle İngilizlerin İzmir 
başta olmak üzere, Aydın, Eskişehir, 
Bursa ve çevresinde bir hakimiyet 
alanı oluşturabilecekleri yönünde 
telkinde bulunduğu Yunan ordusu. 
Anadolu’ya çıktılar ve perişan olup 
geri döndüler. 

İnsan bir an için kendine 
bizi çok eskiden beri tanıyan 
Yunanlıların böyle bir yanlı-
şı nasıl yaptıklarını sorabilir. 
Bu sorunun birçok cevabı 
var. Gerçekten de Yunanis-
tan kurulduğu andan itiba-
ren topraklarını hep Osman-
lı İmparatorluğunu aleyhine 

genişletti. Dolayısıyla Türklerin artık 
bir şey yapamayacakları ve Balkan 
Harbinde olduğu gibi birçok cephede 
savaşma gücü bile bulamayacakları 
düşüncesi herhalde Yunan siyaset-
çilerinde yanlış bir özgüven yarat-
mıştı. Ayrıca İzmir Büyük Yunanis-
tan düşüncesi açısından çok önemli 
bir hedefti. Çevresi ile birlikte kurula-
bilecek ve sonradan Yunanistan’a 
ilhak edilebilecek bir İyonya düşün-
cesi ne kadar çekici değil mi? Kendi-
nizi onların yerine koyun; başken-
ti başta İngilizler olmak üzere birin-
ci dünya savaşının galip devletle-
ri tarafından işgal edilmiş, Padişahı 
İngiliz talimatlarının dışına çıkama-
yan, orduları dağıtılmış, Milli Kuvvet-
leri o dönemde dağınık çeteler gibi 
görünen ve dış desteği olmayan bir 
hedefe, gururu okşanmış-kabartılmış 
bir devletin ordusu olarak girmek ve 
toprak varlığını kat be kat arttırma 
şansına sahip olmak az nimet midir?

Evet, ne beklentiler değil mi? Bunla-
rın en azından bir kısmı gerçekten 
Yunanlılara vaat edildi? Şans fena 
halde denk gelmiş, artık beklemek için 
sebep yok. O halde haydi yiğit Yunan 
ordusunun tarihi düşmanından tarihi 
hınçlarını almanın zamanıdır… 

Ve Yunanlılar Anadolu’ya çıktılar, 
öldürdüler, yaktılar, öldüler, denize 
döküldüler, kalanlar da canlarını zor 
kurtardı. 

Kendi amaçlarına hizmet ettikleri-
ni sanıyorlardı ama kendilerine vaat 
edilenlerin aslında talip olabilecekleri-
nin çok azı olduğunu fark bile etmedi-
ler. Aslında bir ara fark edip İstanbul 
üzerinde de hak iddia ettiler çünkü 
İstanbul onlar için İzmir’den de kıymet-
liydi. Ancak kendilerini vekil tutmuş 
asıllardan hiçbir şekilde bu şehirle ilgili 
taviz alamadılar. Sebebi malum ister 
boğazlar deyin ister Rusların Karade-
niz’den çıkış yollarının kapatılması 
deyin, ister Avrupalılar için Anado-
lu’nun yolunun buradan geçmesi 
deyin, payitahtın kontrol altında tutul-
ması deyin… 

Hesaplamadıkları başka şeyler de 
vardı ve bunlar onca pohpohlanma ve 
kolayca sonuca ulaşma ümidi içinde 
bile göz ardı etmemeleri gereken şeyler-
di. Bir kere girdikleri ülkenin kara derin-
liği çok fazlaydı, nüfus desen onca yıl 
cephelerde kırılmış olmasına rağmen 
Yunanistan ile kıyaslanması mümkün 
olmayacak kadar büyüktü. Yunanlıla-
rın hâkim olmaya çalıştıkları alanları 
tutmaya sayılarının yetmesi mümkün 
değildi. Daha birçok şey sayılabilir 
ama bunların başında Türk Milleti-
nin vatan toprağı konusunda tarihin 
yazılmaya başlamasından bu yana 
malum olan direnci ve Türk Kurmay-
larının o dönemde Avrupa ordularının 
kurmayları kadar hatta onlardan daha 
da eğitimli olmaları gelir. 

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
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Bir de kendilerini vekil tutanla-

rın gerçekten kendilerini sevdiğine 
inandılar. Halbuki uluslararası ilişki-
lerde kimse kimseyi sevmek zorunda 
değildir ve Avrupalı emperyalistlerin 
kendi milli menfaatleri söz konusu 
olduğunda insanlık, dostluk, vefa gibi 
kavramları tanımadıkları eskiden beri 
bilinir. Nitekim hem vekil tutanların 
kendi aralarındaki çıkar çatışmaları, 
hem Yunanlıların o sarhoşluk içinde 
kendilerine çizilen sınırları zorlama-
ya ve önerilmeyenleri de istemeye 
kalkmaları hem de Türklerin başta 
İngilizler olmak üzere tüm emperya-
listlerin aslında bekledikleri ve çekin-
dikleri gibi silkinip direniş ve karşı 
saldırıya başlamalarıyla vekili tutan 
asıllar koalisyonu çatladı. Hatta bir 
kısmı Türklerle ilişki kurmaya ve silah 
satmaya başladılar. 

Bütün bu tarihi birikime rağmen 
bugün Yunanistan yine bir Proxy 
(vekil) devlet konumunda mıdır? Bir 
millet çok uzak olamayan bir tarihte 
yaptığı hatayı tekrarlar mı? Tekrar-
lamaması gerekir ama bunun için 
o devleti yöneten siyasilerin kendi 
milletleri ve yeteneklerini yeterince 
tanıyabilmeleri ve sadece kısa vade 
için değil uzun vade için de milletle-
ri lehine düşünebilmeleri gerekir. O 

milletin dışındaki güçler tarafından 
bunun böyle olmasını engellemenin 
en bilinen yolu ise devleti yöneten 
siyasilerin dışarıda ve başka/başkaları-
nın amaçlara yönelik olarak eğitilmesi 
ve sonra siyasi kademelere yerleştiril-
mesidir. Nitekim Yunan siyasetinde 
etkili olan iki ailenin halen sahnede 
olan fertlerinin tamına yakını, daha 
önce de olduğu gibi dışarıda eğitilmiş 
ve şu anki konumlarına yerleştirilmiş 
kişilerdir. İki aileden birinin daha önce 
başbakanlık yapmış bir üyesi aynı 
zamanda ABD vatandaşıydı, şimdi-
kilerin kaç tanesi öyledir bilmiyorum. 
Ancak emin olduğum şey Yunanistan 
gibi küçük ölçekte bir ülkenin gücü ve 
kaynakları belli iken orta ölçekte ve 
tüm kaynakları açısında kendisi ile 
kıyaslanamayacak kadar güçlü bir 
ülkeye kafa tutmasının yine ham bir 
hayal olduğudur. 

Yunanlılar eskiden beri kendi 
menfaatleri konusunda oldukça 
bağnaz ve inatçıdırlar. Sahip olduk-
ları hakların çok ötesini talep etmek de 
temel siyasi yaklaşımlarıdır. Geçmiş-
te Ege denizinde anlaşmalarla tespit 
edilmiş ve karşılıklı olarak uyulmuş 
olan kuralları adeta unutarak karasu-
larını genişletmeye çalışmış olmaları 
bunun bir örneğidir. Tüm Uluslararası 

hakem kuruluşları bunu doğru bulma-
masına rağmen Türkiye ile rekabete 
girmişler, doğal olarak kaybetmişler-
dir. Son dönemde İtalya ile yıllardır 
adaların kıta sahanlığı olduğunu iddia 
etmeleri nedeniyle anlaşamadıkları 
denizdeki münhasır ekonomik bölge-
lerle ilgili anlaşmayı kendi tezlerin-
de vaz geçerek imzalamak zorunda 
kaldılar. Çünkü Türkiye’nin Libya 
ile yaptığı anlaşma onları sıkıştırdı. 
Bu anlaşmada adaların kıta sahanlı-
ğı olduğu tezinden vaz geçtiler ama 
Sevilla Üniversitesine çizdirdikle-
ri, kendilerini vekil tutan asıllardan 
oluşan Avrupa birliği tarafından da 
hiçbir uluslararası anlaşmayla destek-
lenmemesine rağmen kabul edilmiş 
görünen ve adaların da kıta sahanlığı 
olduğunu temel alarak çizilmiş harita-
yı, toplam 9 km sahili olan Meis adası-
nı bahane ederek Türkiye karşısında 
savunmaya devam ediyorlar. Yani 
kendi içlerinde de çelişkiye düştükleri 
açık. Peki, bunu Avrupalılar görmüyor 
mu? Görmez olurlar mı? Ama görmek 
şimdilik işlerine gelmiyor çünkü Türki-
ye’ye karşı yine bir vekile ihtiyaçları 
var ve bu vekil amacına ulaşsa bile her 
zaman kontrol edebilecekleri kadar 
zayıf olmalı. Kandırmak için önüne 
atabilecekleri Akdeniz ise çok tatlı bir 
lokma.    

Yunanlılar ya çok unutkan ya da 
yöneticileri tarihten ders almala-
rını engelliyor. Çatışmaya kalktık-
ları devlet 780.000 km2 araziye ve 
82.000.000 nüfusa sahip. Bunlara 
karşılık onları nüfusu 12.000.000 ve 
Yunanistan sadece 131.957 km2. 

Türkiye’nin Yunanlıların 50.000 
muharip askerinin beş katından 
fazla muharip askeri var, donanma-
sının yanında onlarınkinin esamisi 
okunmaz, kendi silah sistemlerini 
üretebiliyor, hava gücü günün savaş 
gereklerine göre dünyada ön sırala-

ra tırmanıyor, Atina’yı vurabilecek 
menzile sahip yerli üretim füzeleri 
var ve en önemlisi 25 yıldır vekalet 
savaşlarının içinde ve çatışan güçle-
ri tümüyle profesyonel, bu konuda 
dünya orduları içinde çok seçkin bir 
yeri olduğu tartışma götürmez. 
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Olmaz ya haydi bir savaş olduğunu 

düşünelim. Ana kıtası dışında savun-
ması gereken çok fazla adası olan 
Yunanistan’ın bunlara nasıl sahip 
çıkabileceğini düşünmek bile sonucu 
kestirmek için yeter. Zaten adaların 
çoğu Anadolu kıyısına Yunan ana 
karasından daha yakın ve toplamı 
menzil içinde. 

Yunanlılar en zayıf zamanlarında 
bile Türk ordusunun neler yapabilece-
ği biliyor olsa gerektir. Kıbrıs onlar için 
kötü bir hatıra, Suriye’nin kuzeyinde 
iki süper güce rağmen neler yapılabil-
diği ortada. Bu ordu şu anda dünya-
nın 15 ülkesinde var ve halen Kuzey 
Suriye, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz, 
Libya’da operasyon halinde. Bütün 
bunlara rağmen gücü hala tükenmedi 
ve giderek artıyor, vekalet savaşlarına 
karşı tecrübesi de. Yurt içinde emper-
yalistlerin Türkiye’ye karşı savaşan 
vekillerinin ne durumda olduğu daü 
ortada.   

Bütün bunlar ortadayken Yunan 
Devleti ezeli ve ebedi doğal dostla-
rı olan Kıbrıs Rumlarını vekilin vekili 
olarak Türkiye gibi bir devletin önüne 
sürmekte sakınca görmüyor. Evet 
Kıbrıs Rumları vekilin de vekili bu 
1970’lerde de böyle oldu, şimdi de 
böyle. Asıllar bu yarı devleti daha 
önceden yapılmış tüm anlaşmalar 
ve teamüllere aykırı olarak AB’ye 
aldılar ve böylece halen kullanmak-
ta oldukları vekillerine de vekil atadı-
lar. Bu iki Helen devleti her tartışma-
da ve her cephede Türkiye’nin önünü 
kesmek veya en azından zorlanma-
sını sağlamak için kullanıldı ve kulla-
nılıyor. Bundan hoşnut görünüyor-
lar çünkü Türkiye’nin önüne çıkarı-
lan her engel onlar için başarı gibi 
görünüyor. Bu başarının ağabeyle-
ri sayesinde olduğunun farkındalar. 
Ama başarı olduğunu düşündükleri 
her konunun vekillere olduğu kadar 
hatta daha fazlasıyla asıllara yaradı-
ğının da farkındalar. İşte bu yüzden 
giderek kendilerini asılları için vaz 
geçilmez sanmaya başlıyorlar ve zaten 
bu duygu asıllar tarafından da hissetti-
rilmiyor değil. Nereye kadar? Çıkarlar-
da somut bir farklılaşma ortaya çıkın-
caya veya asılların o kesitte kendileri 

için algıladıkları tehlikenin boyutunun 
veya çözümün maliyetinin vekilleri 
kullanılabilir durumda tutma irade-
lerinin maliyetini aştığı güne kadar. 
Örnek mi? Yunanistan ekonomik krize 
girdiğinde Kıbrıs Rum Yönetimine ve 
daha da önemlisi Rum Kilisesine ait 
olan ve Yunan bankalarında bulunan 
tüm paraları da batırdı. Karşılığını 
ödediğini hiçbir yerden duymadım. 
Yunan ekonomisinin aslında kendi-
sini vekil tutan asılların AB’ye girdiği 
dönemden beri uyguladıkları ekono-
mik düzenlemelerden dolayı önünde 
sonunda batacağı biliniyor olmasına 
ve muhtemelen bu senaryo asıllar 
tarafından daha önceden planlanıp 
uygulanmış olmasına rağmen asılla-
rın Yunan Devletine ne bedeller 
ödettiklerini hep birlikte izledik hatta 
Yunan turizmini Türklerin kurtarması 
için adalara Şengen vizesi almadan 
girmelerine geçici de olsa kapı bile 
açtılar. Yani asılların çıkarları esastır 
vekillerinki ise ikincil ve işe yaradık-
ları yere kadar.

Buradan bakınca böyle görünüyor 
ama sürmekte olan gelişmeler sanki 
Yunanlıların hala uyanmadıklarına 
işaret ediyor. Mavi Vatan haritasının 
ortaya konulması ve Libya ile yapılan 
anlaşmanın BM’e bildirilmesinden 
sonra bütün bu süreç uluslararası 
hukuka tamamen uygun olmasına 
rağmen asıllar Türkiye’nin Libya’da 
tehlikeli maceralara girdiği şeklinde 
söylemlerle milis kuvvetleri başını da 
içine alan konferanslar düzenleme-
ye kalktılar. Teröristlerle anlaşmanın 
mümkün olmadığını sanki bilmiyor-
lardı. Hele vekil organizasyon birbiriy-
le çıkarları çatışan birden fazla asılın 
vekiliyse sonuç almak imkansızdı. 
Nitekim öyle oldu. Bunun üzerine 
aynı küresel gücün vekili olan İsrail 
ve Mısır ile küresel güç olmaya çalışan 
ama başaramayan AB’nin (Alman-
ya’nın vekili) olan İtalya, Yunanis-
tan ve Kıbrıs Rum Yönetimi doğu 
Akdeniz’deki münhasır ekonomik 
bölgelerin paylaşılmasına yönelik 
görüşmeler yapmaya başladılar ama 
İtalya erken uyanıp ortak deklaras-
yondan ve görüşmelerden çekildi. 
Aslında İsrail’in tavrı da çok belir-
gin olmadı. Türkiye’nin Libya’daki 

başarılarının ardından bir başka asıl 
(aynı daha önce Suriye’de Ayn-El 
Arab, Membiç ve İdlip’te olduğu gibi), 
bir başka küresel güç devreye girdi ve 
başarının daha da ileriye taşınması-
nı şimdilik engelledi. Libya’da bunu 
ön plana kendisinin de vekili olan 
Mısır’ı çıkararak yaptı. Mısır küresel 
rakibi olan diğer küresel gücün de 
vekili olmasına rağmen. Demek vekil-
ler yerine göre ve bazı işlevlere göre 
efendi değiştirebiliyorlar ya da farklı 
alanlarda farklı asıllar tarafından kulla-
nılabilen ve asılların birbirinden pek 
rahatsız olmadan kullandıkları araçlar 
haline gelebiliyorlar. Topaç olmak 
baş döndürür. Tüm vekillere başarılı 
topaçlıklar dilerim. 

Asıllar sabit mi dersiniz? Cevap 
hayır. Rusların Libya üzerinde-
ki düşünceleri ABD’yi Türkiye’nin 
paraleline çekiyor, Türklerin Libya’da-
ki başarılı operasyonları İtalya başba-
kanını Türkiye ile birlikte çalışmayı 
istemek üzere ziyarete gelmeye zorla-
dı, Yunanistan ile kendi sorunlarını da 
çözmelerine daha önce de söz ettiğim 
gibi hizmet etti. Ab ve İsrail temsilcileri 
Mısır’ı ziyaret ettiler, yakın gelecekte 
de Yunan ve Kıbrıs Rum kesimi heyet-
leri ziyaret edecek ve Sisi Libya’da 
kırmızı çizgi ilan etti. Sebep de Mısır’ın 
sınır güvenliğinin tehlikeye düşeceği 
endişesiymiş. Herhalde Mısır sınırının 
Sirte ve El Cufra’dan kaç kilometre 
uzakta olduğunu bilmiyorlar, ya da 
Türkiye’nin Libya’da gerçek anlam-
da muharip askerilerinin olmadığını. 
Yiğitliğini sevsinler! Herhalde Rusların 
kendisine silah vereceklerini (BAE’nin 
parasıyla) düşünüyor ve Hafter güçle-
rine verilen hava savunma sistemleri-
nin Türk Siha’ları tarafından havaya 
uçurulduğunu hatırlamıyor veya 
duymamışlar. ABD ile Rusya’nın 
Libya’daki menfaatlerinin birbirine 
aykırı olduğunun farkında değiller ve 
belli bir noktada ABD’nin vekili olan 
BAE’nin para desteği kesilirse Rusla-
rın kendisine su bile vermeyeceğini 
düşünemiyor vb. vb.  

Yukarıdaki 13 Haziran 2020 
ilk harita Türkiye’nin desteklediği 
Ulusal Mutabakat Hükümeti güçle-
rinin güneydeki kabilelerle yapılan 



3KASIM 2012NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2020 5BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

anlaşmalarla birlikte hakimiyet kurdu-
ğu bölge görülüyor. İkinci harita ise 
20 Haziran tarihli ve görüldüğü gibi 
Türkiye’nin desteklediği güçler Sirte’yi 
kuşatmış ve petrol bölgesinin ortasın-
da bulunan El Cufra’yı da hedefle-
miş durumda. Bu bölgelerin alınma-
sı doğal kaynaklara hakimiyet sağla-
yacak ve Bingazi ile asıl önemli olan 
Tomruk’un yolunu açacak. Bu da 
savaşın sonu demek. İşte bu yüzden 
birden bütün asıllar veya kendilerini 
asıl sananlar “acil ateşkes” çağrıları 
yapmaya başladılar. Ruslar bir süre 
önce sahadaki paralı askerlerini cephe 
gerisine çekmişken Suriye’den bölge-
ye uçak ve hava savunma sistemleri 
aktardılar ve bölge için kullanılabilir 
vekil Sisi yiğitlenmeye başladı.   

Bu yazıda derdimiz Libya stratejisi 
tartışmak değil ancak asıl konumuz 
olan “vekil devlet olmanın inanıl-
maz hafifliği”ni örneklendirmeye 
çalışırken kaçınılmaz olarak böyle 
oldu. Temelde söylemek istediğim 
ister fert ister örgüt ister devlet olun 
kendinizi kullandırmaya bir kez başla-

dığınızda kurulan ağlar sizi bu tavrın 
içine hapseder ve tekrar söylüyorum 
kısa dönemde cazip görünen ödüller 
uzun dönemlerde büyük hüsranları 
beraberinde getirir. Olacak olmaya-
cak yerde gücünüzün yetmeyeceğini 
bile bile meydan okursunuz, asılla-
rın sonsuza kadar yanınızda olaca-
ğını sanarak başarılı olabileceğinize 
inanırsınız hatta darda kaldığınızda 
sizi kurtaracaklarını zannedersiniz. 
Oysa gerek şartlar ve onların çıkar-
larının değişmesine gerek gücünüzü 
kaybetmenize bağlı olarak kullanılabi-
lir olmaktan çıktığınız anda son kullan-
ma tarihiniz doluverir. Bu o kadar 
bilinen bir şeydir ki meydan okumala-
rınızı kimse umursamaz ama siz bunu 
da fark etmezsiniz. Örnek mi Fransa 
Cumhurbaşkanının, Yunan Siyasetçi 
ve Askerlerinin, son olarak da Sisi’nin 
dillendirdikleri tehditleri ciddiye alan 
var mı? Ne dersiniz Türkler bu tehdit-
ler söylendiğinde korkuyor musunuz? 
Aslında gerçek oyun kurucu olan 
küresel güçler bu tavırlara net katkıları 
bulunmasına rağmen onları arkaların-
da onların bekledikleri kadar duruyor-

lar mı yoksa müdahaleleri ancak kendi 
planları bozulduğu zaman mı oluyor? 

Her şey açık gibi ama bu satrancın ne 
kadar karmaşık olabileceğini akıldan 
uzak tutmamak gerekir. Türkler için 
önemli tehlikelerden birisi şimdi ele 
alıp vekil olmalarından dolayı kınadı-
ğımız ve hafif bulduğumuz devletlerin 
durumuna düşme riskinin her zaman 
olduğunu unutmaktır. Evet, hareket 
halinde olduğumuz alanlarda hem 
geçmişimiz hem de geleceğimiz açısın-
dan haklılığımız tartışma götürmez. 
Bu hareketin içinde olmak zorun-
da olduğumuz yoksa uzun vadede 
inanılmaz bedeller ödemek zorunda 
kalacağımız kesindir. Ancak küresel-
lerin kurduğu oyunda kendi alanımızı 
genişletebilmek ve kendi amaçlarımıza 
mümkün olduğu kadar yaklaşabilmek 
için bağımsız politika ve davranışla-
rı, gereğinde risk alarak uygulayabil-
mek ve planlamaları kısa dönemde-
ki kazanımlara değil uzun vadedeki 
kalıcı sonuçlara göre planlayabilmek 
önemeli ölçüde koruyucu olabilir. 

Türk’ün bekçisiz ve nöbetçisiz bir hali yaşadığı bahtsız günle-
rinde; Askeri ve Siyasi deha ile düzenli bir yönetim tesis ederek, 
Milli İradeyi yetkili kılıp Türk’e bağımsız yeni bir hayat tarzı hediye 
eden Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü minnet ve şükran ile yad ediyor ; 
Çocuklarımıza bahşettiği yüz yaşında ki 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bütün arkadaşlarımın Ramazan-
larını tebrik ediyor, selam, sevgi ve saygılar sunarız.

BURSA TÜRK OCAĞI YÖNETİM KURULU
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2008 yılı Mart ayından itibaren “ BURSA TÜRK OCAĞI 
BÜLTENİ” adıyla ayda bir Kültürel ve Sosyal faaliyetleri-
mizin sizlere yansıtıldığı yayın organımız; 2012 Şubat 48. 
Sayıdan itibaren posta nakil ücretlerinin fahiş fiyatı sebebiy-
le Yönetim Kurulumuzun kararı ve İl Basın Savcılığı bilgisi 
dahilinde ad değişikliği yapılarak “ BURSA TÜRK OCAĞI 
GAZETESİ” adıyla sizlerle buluşmaya çalıştık.

Türkiye’mizde ki Türk Ocaklarına, İl Sivil Toplum kuruluş-
larına, Bursa merkez ve ilçelerinde ki muhtarlıklara ve talep 
eden üyelerimize posta marifeti ile gönderdiğimiz gazete 
sayımız 956 adettir.

Mart 2020 tarihli 144. sayımızı da bu özellikler ile yayım 
hayatında sizlerle buluşturduk .

Korona virüs yayılması ve saldırısı sebebiyle Yönetim 
Kurulumuz kararı ve İl Basın Savcılığımızın bilgisi dahilinde; 
145. sayımızdan itibaren yine “BURSA TÜRK OCAĞI 
GAZETESİ" adıyla üç ayda bir sizler ile buluşmaya çalışa-
cağız. 

Gazetemizin Mesul Müdürü ve Ocak Şube Muhasibi olarak 
sadece 2019 yılı faaliyetlerimizden bazı bilgileri paylaşmak 
istiyorum sizlerle;

- Sadece 2019 yılı içerisinde ki Sosyal ve Kültürel Faali-
yetlerimizin sayısı 37 dir. Yani ortalama her ay 3 ve 
üzeri faaliyet gerçekleştirilmiştir.

- 2019 yılı içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 
okuyan 89 öğrenciye burs verilmiştir.

-“Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri” konuları 
doğrultusunda Türkiye’de ki Sosyal Bilimler Liseleri 
öğrencileri arasında ödüllü makale yarışmaları düzen-
lenmiştir. 

-Şubat 2020 yılı itibari ile yayım-
lanmış kitap sayımız 18 

olup, yakın zamanda 
3 eserimizi de sizle-

rin istifadelerinize 
sunacağız.

 - Aramızdan 
kısa bir süre 
önce ayrılan 
üyemiz değerli 
b ü y ü ğ ü m ü z 

Bayram Ay’ın 
evinde ki bütün 

kitaplar da oğulları 

tarafından Ocağımıza bağışlanmış olup “ BAYRAM 
AY KİTAPLIĞI” olarak düzenlenmiş ve bu bölüm de 
siz okurların istifadelerine sunulmuştur.

- Ocağımızın www.bursaturkocagi.org.tr adresine erişip 
faaliyetlerimizi inceleyip hakkımızda  ki eleştirilerini-
zi ve katkılarınızı bursaturkocagi@gmail.com veya 
hamitsarac@gmail.com e-posta adreslerimize ulaştır-
manızdan da mutluluk duyarız.

- Bütün bu faaliyetlerimiz tabii ki belirlenmiş bir bütçe 
ile devam ettirilmektedir.

- 2019 yılı mali bütçe tablomuz şu şekildedir. 

01 Ocak 2019 – 31 Aralık2019  tarihleri arası; 

Toplam Gelir: 230.324,92 TL. nin;

325,00TL si alınan aidatlar,

221.846,04 TL si alınan bağışlar

8.153,88 TL.si borç

Genel Yönetim Giderleri : 215.205,62 TL.

Önceki yıllar Gelir-Gider Farkı :8.043,19 TL 
Banka Mevcudu: 5.850,87 TL 

Kasa :1.225,24 TL. 

Mali durumumuzun gelirleri ile ilgili sizleri bilgilendirmem 
gerektiği inancındayım.

Hizmet binamızın kira bedeli her ay 1660 .- TL olup bu 
kira bedeli Şube Başkanımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI tarafın-
dan ödenmektedir.

Yayınlarımızın baskı masraflarının 2/3 si de yine Şube 
Başkanımız tarafından karşılanmaktadır.

Derneğimize mali katkıları sebebiyle Şube Muhasibi olarak 
teşekkür etmem gereken isimleri de kendilerinden özür 
dileyerek burada belirtmek istiyorum.”  Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Mete Tetik, Fuat Bursalı, 
Ahmet Yaşar, M. Fikri Ünal, Muzaffer Aksu, Ali Arslanoba 
Prof.Dr.Özcan Atahan ve İsmail Kartal “ beylere bütçemi-
zin ana havuzuna devamlı katkılarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca üye aidatlarını düzenli ödeyen üyelerimi-
ze de müteşekkirim.

Türk Ocağımızın İşletme Defterini karşılıksız olarak tutan 
Mali Müşavir İrfan AY’a ve basım işlerimizin emektarı 
Ercüment KARTAL’a  da ayrıca teşekkürlerimi  belirtiyorum.

ÜÇ AYDA BİR YAYINDA OLACAĞIZ
Hamit SARAÇ
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Ömer Seyfettin, geçen yüzyılın başla-
rında yeni Türk gerçekçi edebiyatının 
gelişimine katkıda bulunan yazarlardan 
biridir. Ömer Seyfettin’in yaratıcılığının 
1913’teki dönemi, onun sanatının yeni 
bir aşaması olarak nitelendirilir.

Bu aşamada, hikayelerinin yanısıra, 
yeni lisan uğrunda mücadelesinin yansıdı-
ğı yazıları da dikkat çekiyor. Başkanlığını 
yaptığı “Bilgi Derneği” Kurumu da Türk 
Dili`nin sadeleşmesi uğrunda mücadele 
yürütüyor, Servet-i Fünûn`culara şiddet-
le itiraz ediyordu. Yaranan bu yeni edebi 
kurum, Türk Dili`ni bozanları, özellik-
le de,  Servet-i Fünûn`cuları “edebiyat 
zalimleri” olarak isimlendirir, tüm sağlıklı 
güçleri Türk Dili`nin düşmanları olarak 
gördükleri bu “zalimlere” karşı mücade-
leye çağırıyordu. 

Ömer Seyfettin, esasen hikaye türünün 
yeni talepler temelinde gelişmesinde eşsiz 
hizmetlere sahip olmuştur.  Onun hikaye-
leri sosyo-politik yaşamın birçok yönünü 
yansıtmış ve Türk ulusal yaşam tarzının 
özelliklerini gösterebilmiştir. Bu da bir 
gerçektir ki,  Ömer Seyfettin’in eserle-
rinde toplumsal yaşam gerçeklerine olan 
tutum  ifade edilirken, eleştiri tonu ön 
planda tutulmuştur.  Kuşkusuz ki, bu 
durum yazarın hayat gerçeklerine karşı 
doğru tutumundan kaynaklanmakta ve 
onun çalışmalarının kapsamını önemli 
ölçüde artırmaktadır. Yazarın, “Fərman”, 
“İlk Cinayet”, “Rüşvet”, “Her Kesin İçdiği 
Su”, “Yemin”, “Keramet” vb. hikayeleri 
bu anlamda dikkat çekiyor. Yazar, belirti-
len hikayelerde yer alan konuları gerçek-
lik, gereklilik ve sosyo-psikolojik açıdan 
vurgular. Ömer Seyfettin’in çalışmala-
rının en önemli özelliklerinden biri de, 
bu sanatın ulusal değerlerinin ölçülemez 
derecede yüksek olmasıdır. Türk birliği 
ve Turancılık, Türk birliğinin geleceğine 
olan inanç, Ömer Seyfettin`in eserleri-
nin esas gayesini oluşturur. O, “Primo 
Türk Çocuğu”, “Piç”, “Fon Sadriştayn`ın 
Oğlu” vs gibi hikayelerinde milliyetçilik ve 
Türkçülük fikirlerini savunmuştur. 

Sade Türk dili ifadesiyle sıradan ulusal 
Türk yaşam biçiminden başlayarak en 
yüksek sosyo-politik değerleri yansıtmak-
la, sanattaki kendi birinciliğini sağlaya-
bilmiştir. Fakat eserlerinin milli ideolojisi 
bazen yanlış anlaşılmış ve “yaratıcılığı-
nın ilk dönemlerinde yazdığı “Tuhaf Bir 
Zulüm” ve “Hürriyet Bayrakları” hikaye-
leri şovenist” karakterli eser olarak değer-
lendirilmiştir.

Ömer Seyfettin`in eserlerinde tarihi-
lik ve modernlik paralel olarak kendisini 
gösterir. Bu nedenle Ömer Seyfettin’in 
eserlerinde, tarihsel olaylar günümü-
zün süreçlerini ve modernliğini yansıtan 
tema haline gelir. O, “Ashab-ı Kehfimiz”, 
“Bomba”, “Gizli Mabet”,  “Asilzadeler”,  
“Beyaz Lale”, “Başını Vermeyen Şehit” 
vb. öykülerinde, Türk kahramanlığının, 
milli-manevi değerlerinin yüksekliğini 
yansıtır.  Milli-ahlaki özellikler kapsamın-
da “Bomba” ve “Beyaz Lale” eserlerinde 
Türk kadın ve erkeklerinin yaşam biçimi-
ni, anavatana olan sevgisini, saldırganlı-
ğa karşı mücadelesini gerçekçi bir şekil-
de gösterir.

Türkiye’ye karşı emperyalist saldır-
ganlığın ifşası onun eserlerinde önemli 
yer kapsar. Ömer Seyfettin “Çanakka-
le’den Sonra” eserinde Türkiye aleyhinde 
bulunan uluslararası güçlere olan nefretini 
saklamaz, Türk insanına, Türk devletine 
ve Türk topraklarına eksiklik getiren anlaş-
maların ortadan kaldırılmasını teşvik eder. 

Ömer Seyfettin Birinci Dünya Savaşı`-
nın sonlarına doğru yazdığı eserlerin 
çoğunda,  zor durumda olan Türkiye’nin 
sorunlarına değinir, düşmanlara nefret 
aşılar ve halkı mücadeleğe çağırır. “Hürri-
yet Gecesi” eserinde Ömer Seyfettin, haklı 
olarak Türkiye’nin mevcut zorluklarını 
halkın geriliği, cehaleti, “gaflet uykusun-
da” olmasıyla alakalandırarak, halkın 
karşılaştığı sorunlardan kurtulma yolla-
rını göstermeye çalışır.

Ömer Seyfettin`in eserlerinde, 
dönemin toplumsal sorunları, bu sorun-
ların yol açtığı ahlaki yozlaşmalar, toplum-
da ortaya çıkan adaletsizlikler  yaşadığı 
hayatın gerçekleri olarak dikkat çeker. 
Gerçekçi bir sanatkar olarak, bu tür çalış-
malarda sadece zamanının eksiklikleri-
ni göstermekle kalmaz, aynı zamanda 
nedenlerini ortaya çıkarır, sosyal bir bela 
olarak eleştirir ve adaletin her şeye üstün 
geldiğini doğrular. Bu durumda yazar, 
öyle bir tutum sergiler ki, okur neyin kötü, 
neyin iyi olduğunu kuşkusuzca kabul 
eder.  “Makul Bir Dönüş”, “Acaba Ne 
İdi?” eserleri belirtilen özellikler açısın-
dan karakteriktir. Her iki eserin konusu 
aynı toplumdan alınmıştır. Daha doğrusu, 
yazar aynı karakterlerle toplumun farklı 
katmanlarına karşı tutumunu ifade eder. 
Eserin başat karakteri Cebi Efendi akıl 
hastanesinden çıktıktan sonra önceler 
yaşadığı kendi yerine döner.

Yazar, toplumdaki çirkinlikleri göster-
mek için Cebi`ni yeniden yaşadı-
ğı mahalleye, iletişimde olduğu kişile-
rin içine getirir. Cebi görüyor ki, çocuk-
ken, okul yıllarında en başarısız, sonra-
ları hırsız, harp zengini, vatana ihanet 
eden kişiler şimdi en önemli mevkile-
re yükselmiş, toplumun yönetiminde 
önemli role sahip kişilere dönüşmüşler. 
Cebi Efendi, sonra ortalıkta göremediği 
namuslu kişileri sorar. Fakat, onların bir 
kısmının savaşta, bir kısmının hastalıktan 
hayatını kaybettiğini, bir kısmınınsa geçim 
sıkıntısından başka bir şehire taşındığını 
öğrenir. Yazar, Cebi karakteriyle karşısına 
koyduğu amaca ulaşır, keskin bir eleştiri 
yöntemi kullanarak toplumdaki mevcut 
çirkinlikleri ve adaletsizlikleri gösterir.

Ömer Seyfettin folkloru, halk sanatını 
iyi tanıyan ve ona büyük ilgi gösteren 
kişilerden biridir. Eserlerinin esas ana 
kaynağının folklor örnekleri olduğu söyle-
nebilir. Bu nedenle Türk folklor örnekle-
ri, Ömer Seyfettin sanatının öncü parçası 
olan hikayelerinin bir kısmının konusu-
na dönüşmüştür. “Kurumuş Ağaçlar”, 
“Binecek Şey”, “Yüz Akı”, “Üç Nasihat” 
vb. hikayelerinin konusu folklor örnekle-
rinden alınmıştır.

Ömer Seyfettin yaratıcılığında roman, 
drama ve şiir örnekleri olmasına rağmen, 
çoğunlukla bir hikaye yazarı olarak bilinir 
ve Türk hikaye türünün büyük bir temsil-
cisi olarak ün kazanmıştır.

Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. Yıldönümü
TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN İLK BÜYÜK USTASI ÖMER SEYFETTİN

Prof.Dr. Elman QULİYEV
Azerbaycan Devlet  

Pedogoji Universitesi
Türk Araştırmaları Bölümü Başkanı

BAKÜ'DEN KONUK YAZARIMIZ
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Ulusal ve uluslararası düzeyde 
gerçekleştirdiği etkinliklerle, özellikle 
Türk gençliğini aydınlarla bir araya 
getiren Bursa Türk Ocağı, Türk 
insanının aydınlanması için yaktığı 
meşalelere bir yenisini daha ekledi. 
Bursa Türk Ocağı’nın, başkan Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı öncülüğünde 1100 
adet kitap bağışında bulunduğu, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk 
Devletleri ve Akraba Toplulukla-
rı Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (TÜDAM) Bursa Türk Ocağı 
Kütüphanesinin açılışı Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da katıl-
dığı etkinlikle açıldı. Bursa Mehter 
Takımının marşları eşliğinde Bursa 
Türk Ocağı’nın etli pilav ikramıyla 
renklenen etkinlikte ayrıca, Bursa 
Türk Ocağı ve Türkiye Türk Dünya-
sı Yörük Türkmen Birliği tarafından 
TÜDAM’ın bahçesine kurulan Türk 
Otağı’nın da açılışı gerçekleştirildi. 

Göreve başladıklarında kendile-
rini ilk ziyaret edenlerden birisinin 
Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı olduğunu belirten 
TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem 

Özdemir, o ziyarette Prof. Kırlı’nın 
kendisine, “Burada, Türkoloji 
sahasında çalışan ve Türk Dünya-
sından gelen öğrencilerin kendi özel 
çalışmalarını yapabileceği bir kütüp-
hane oluşturalım” dediğini hatırlata-
rak, “Türk Dünyasını burada böyle 
bir temsilin yakışacağını düşündük 
ve burada böyle bir okuma salonu-
nun çalışmalarına başladık. İkinci 
olarak ise; en başından beri buraya 
bir otağ kurmak istiyorduk. Onu da 

yine Selçuk hocamla değerlendirdik. 
Bursa Türk Ocağının ve Türkiye 
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birli-
ğinin katkılarıyla burada bize bir 
otağ sağladılar. Yaklaşık 50 kişilik 
hacmi olan otağımızda önümüz-
deki zamanlarda Türk Dünyası ve 
Türkoloji ile ilgili sunular, konserler 
ve dinletiler yapmayı planlıyoruz. 
Ben her iki kuruma da bu katkıla-
rından dolayı ve özellikle otağımızın 
inşasındaki teknik desteklerinden 

BURSA TÜRK OCAĞI’NDAN ANLAMLI BİR HİZMET DAHA
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BURSA TÜRK OCAĞI’NDAN ANLAMLI BİR HİZMET DAHA
dolayı Cevdet Yüce’ye çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
da korona sonrası yeni normal 
dönemin ilk sosyal faaliyeti olarak 
kütüphane açılışını gerçekleştirdikle-
rini ifade ederek, “TÜDAM esas bir 
kültür merkezi. Türk Dünyasından 
gelen gençlerimize tarihimizi, kültü-
rümüzü, geleneklerimizi anlatmak, 
yaşatmak üzere oluşturduğumuz bir 
kültür merkezi. Bu kültür merkezin-
de de bir kütüphaneye ihtiyaç vardı. 
Sağ olsun Selçuk Kırlı hocamız 
öncülüğünde Bursa Türk Ocağı 
böyle bir kütüphanenin oluşması-
na destek verdiler. Bunun başlangıç 

olduğunu ve kitap bağışının devam 
edeceğini söylediler. Selçuk hoca 
Türkçeyi çok iyi konuşan, yazan, 
çizen hocalarımızdan birisidir. Bir 
sosyal bilimci gibi Türkçenin derin-
liklerine vukufiyetini bildiğimiz bir 
hocamızdır. Böyle bir kütüphanenin 
TÜDAM’a ve Türk Dünyasından 
üniversitemize teşrif etmiş bulunan 
gençlerimizin yetişmesine katkıda 
bulunacağı için kendilerine çok 
teşekkür ediyorum. Bir Yörük olarak 
söylüyorum; Türk Dünyası denin-
ce, Yörük denince otağsız olmaz. 
O konuda da hem Türk Ocağına 
hem de Yörük Türkmen Birliğine 
şükranlarımı arz ediyorum” dedi.  

Prof. Dr. Selçuk Kırlı da; bağış-
lanan kitapların Eski Türk Edebi-
yatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk 
Edebiyatı, Türk dili, Türk tarihi, 
sosyoloji, psikoloji, birçok yazarın 
roman, şiir ve hikâyelerini oluştu-
ran setler ve Türk dünyası alanı-
na ait olduğunu ifade etti. Üniver-
sitenin Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrencileri başta olmak üzere tüm 
öğrencilerin bu yayınlardan yarar-
lanması gerektiğini vurgulayan Kırlı 
özellikle üniversitenin Yüksek Lisans 
ve Doktora öğrencilerinin, yapaca-
ğı araştırmalarda nitelikli kaynak 
ihtiyacını karşılayacak ciddi yayın-
ların var olduğunu ve TÜDAM’ın 
bu amaç doğrultusunda etkin bir 
şekilde kullanılması gerektiğini 
ifade etti. Kırlı son olarak, Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen Türk Dili, Türk Tarihi ve 
Türk Kültürü konulu akademik ve 
sosyal çalışmalara Bursa Türk Ocağı 
olarak her zaman maddi ve manevi 
destek vermeye devam edecekleri-
ni söyledi.

Haber : Ali TEMİZ
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TEŞEKKÜR
Mart, Nisan, Mayıs aylarında Korona virüs 

salgını sebebiyle Türk Ocağımızın hizmet 
binasını kapalı tuttuk. 

Kapalı tutulan bu süreç içerisinde; Zeminle-
rimizde ki parkeler verniklendi, parke olmayan 
yerlerin derzleri yapıldı. Kalorifer petekleri ve 
duvarlar boyandı. Bütün sandalyelerin kumaş-
ları değiştirilerek tek Turkuaz rengine dönüş-

türüldü. Vestiyerlerin tamamı boyanarak tüm 
alanlar dezenfekte edildi. Yapılan bu çalış-
maların hepsi binamızın üst katında ikamet 
eden üyemiz, öğretmen Nizamettin Gökbulak 
bey tarafından yerine getirildi. Hiç bir karşılık 
almadan, gönüllü olarak yapılan çalışmalar ile 
hizmet binamız sizlerin dinlenebileceği nezih 
bir ortama dönüştürüldü.

Kendisine Yönetim Kurulu olarak teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

Yatağına yattın Uygur Türk’ümün 
İnsanlık suçlusu, köle kızıl Çin.

Sel demiş ki “gelirim mutlak bir gün”; 
Uygur seli, seni böle kızıl Çin.

Önde giden Türk; Arkanı unutma. 
Geride ki Türk; Erkânı uyutma.

Sabrını zorlama savaşçı Türk’ün 
Ayranı kabarır mutlaka bir gün

Er geç kurulacak mukaddes Turan, 
Yerini bulacak Doğu Türkistan.

İlahi kanundur ağaracak tan; 
Kınından çıkacak Doğu Türkistan.

                               Hamit SARAÇ

KININDAN ÇIKACAK DOĞU TÜRKİSTAN
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1. Tengri (yaratan) tekdir.
2. Her kim ki Tengri’den kut almak dilerse, başkasına 

yakarmasın.
3. Bir İl, bir Kağan, bir Tengri..
4. Bir kın’a iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz 

ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tekdir. Töre 
kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya, kutlanır. 
Kim ki töreye kıya, katlanır.

5. Kimse töreden üstün değildir. Birlik ve dirlik için 
töre budur.

6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan 
budunundan sorulur.

7. Her er eşine, atına, pusatına s ahip çıkacak.
8. Ana babaya ve ataya tazim durulacak.
9. Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.
10. Er kişi yalan söylemeyecek.
11. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı 

ya malıyla, ya canıyla sorulacak.
12. Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.
13. Her kim olursa olsun, haksız, aldatıcı iş tutarsa, 

hesabı hemen sorulacak.
14. Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya 

(cehenneme) uçacak.
15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana 

arka dönülmeyecek.
16. Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı 

verilecek.
17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne 

ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın 
sarıdan farkı olmayacak.

18. Kin ve gururdan uzak olunacak.

19. mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.

20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el 
kaldırılmayacak.

21. Kızı isteyen, kağan da olsa, bey de olsa, kız 
istediğine verilecek.

22. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu 
kirletmeyeceksin..

23. Bilmeyip de bildim demeyeceksin. Bilene 
danışacaksın.

24. Bu günün işini yarına bırakmayacaksın.

25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.

26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

27. Yazgına asi olma.

28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.

29. Herkes adaletle iş görecek.

30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim 
akılda tut.

31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün 
güzeline kanma, onlara boyanma.

32. Kağan odur ki, adaleti üstün tutsun, töreyi 
yaşatsın. Töre yok olursa İl yok olur. İl olmazsa 
budun kul olur.

33. EY TÜRK VE OĞUZ BEYLERİ, EY MİLLETİM 
İŞİTİN !!!..

“ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE, ALTTA YAĞIZ 
YER DELİNMEDİKÇE SENİN İLİNİ VE TÖRENİ 
KİM BOZABİLİR ?!!!..”

Bilge KAĞAN Yazıtından bir alıntı:

“METE HAN’DAN İTİBAREN DEVAM EDEN 
VE İLK DEFA ORHUN KİTABELERİNDE 

YAZILI OLARAK ELİMİZE GEÇEN 
“TÜRK’ÜN ANAYASASI” !!!..
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Türkçülük hareketinin öncü 
ve birleştirici isimlerinden 
Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 
tarihinde Gönen’de dünyaya 
gelmiştir. Asker bir babanın 
oğlu olarak askerî okullar-
da okur, Mekteb-i Harbiye-i 
Şahane’den mezun olduktan 
sonra piyade asteğmen rütbe-
siyle ordudaki görevine başlar. Önce 
İzmir Jandarma Okulu’nda, ardından 
Selanik’teki 3. Ordu’da görevlendiri-
lir. Manastır, Pirlepe, Köprülü gibi pek 
çok kasabayı dolaşır. Razlık’a bağlı 
Yakorit köyünde bölük komutanlığı 
yapar. Balkan dağlarındaki Bulgar 
çetelerinin peşinde geçen bu yıllar 
içinde Balkanları yakından  tanıma 
fırsatı bulur; Bulgar, Sırp ve Yunan 
çetelerinin Balkanlar’daki Türklere 
karşı giriştikleri soy kırıma tanıklık 
eder. Bu gözlemleri onun bazı 
hikâyelerine malzeme olur. 31 Mart 
Vak’ası (13 Nisan 1909) üzerine 
isyanı bastırmak amacıyla Selanik’ten 
yola çıkan Hareket Ordusu ile İstan-
bul’a gelir. 1911’de Ziya Gökalp’ın 
tavsiyesi üzerine tazminatını ödeye-
rek ordudaki görevinden ayrılır. 
Selanik’e yerleşerek Genç Kalem-
ler dergisinde “Yeni Lisan” hareke-
tini başlatarak dilin sadeleşmesi ve 
milli bir edebiyatın ortaya çıkması 
için mücadele eder. 1912’de başla-
yan Balkan Savaşı dolayısıyla orduya 
çağrılır. Üsteğmen rütbesiyle Sırplara 

ve Yunanlılara karşı savaşır. 
Yanya kuşatması sırasında 
20 Ocak 1913’te Yunanlılara 
esir düşer.  On ay esir kalır. 
Bu tarihlerde kaleme aldığı 
Balkan Harbi Ruznamesi 
adlı günlüğünde ordunun 
perişan durumunu, üst 
kademe ile asker arasında-

ki iletişimsizliği, askerin nasıl ümidini 
kaybettini ve güçsüz kaldığını anlatır-
ken bir asker olarak Türk ordusunun 
Balkan Savaşı’nı kaybetme nedenle-
rini de gözler önüne serer. Bu günlük-
teki en acı ifade Türk askeri Balkan 
topraklarından çekilirken sarf edilen 
“Demek Türklerin yaşamak hakkı 
yokmuş” cümlesidir (Ömer Seyfettin, 
2000: 274). Esirlikten kurtulduktan 
sonra askerlikten tekrar ayrılan Ömer 
Seyfettin 1914 itibarıyla öğretmenliğe 
başlar ve yazarak geçimini temin eder. 
Üç yıl süren ve ayrılıkla sonuçlanan 
bir evliliğin ardından bozulan sinirle-
ri ile hayat mücadelesi veren Ömer 
Seyfettin 6 Mart 1920’de, henüz 36 
yaşında iken vefat eder. Kabri Zincir-
likuyu Asrî Mezarlığı’ndadır.  

36 yıllık kısa hayat içinde Ömer 
Seyfettin’in Türk fikir hayatı ve Türk 
edebiyatına katkısı çok büyüktür. 
Türkçülük hareketi içinde önemli 
bir yer tutan Genç Kalemler dergi-
sinde başlattığı “Yeni Lisan” hareke-
ti ile bugün konuştuğumuz Türkçe-

nin temelini Ömer Seyfettin atmıştır. 
Ali Canip’e Yakorit’ten gönderdiği 
28 Ocak 1911 tarihli mektubunda 
“Geliniz Canip Bey, edebiyatta, 
lisanda bir ihtilâl vücuda getirelim.” 
(Ömer Seyfettin, 2000: 329) çağrısıyla 
yola çıkan ve en büyük desteği İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin merkez 
üyesi Ziya Gökalp’tan gören Ömer 
Seyfettin yabancı dillerden Türkçeye 
giren dilbilgisi kurallarına karşı 
çıkar. Yabancı dillerin kurallarına 
göre yapılan tamlamalara, yabancı 
çokluk eklerinin ve edatların Türkçede 
kullanılmasına itiraz eder. Dilin 
sadeleşmesini isterken konuşulan 
Türkçeyi esas alır; dile yerleşmiş ve 
klişeleşmiş tamlama (darb-ı mesel, 
sevk-i tabii v.s.), çokluk eki (kainat, 
müslüman v.s.) ve edatların (şayet, 
şey, lakin, hem, henüz v.s.) Türkçe-
nin malı olduğunu belirtir ve bunla-
rın kullanılmasına itiraz etmez. İran 
ve Fransız edebiyatları gibi yabancı 
edebiyatların örnek alınmasını doğru 
bulmaz. Bu düşüncelerini en kapsamlı 
şekilde dile getirdiği 21 Nisan 1911 
tarihli birinci “Yeni Lisan” makale-
si hem yeni bir edebiyatın hem de 
Türkçülük hareketinin bildirgesidir. 
Ömer Seyfettin konuşulan Türkçe-
yi ve milli bir edebiyatı esas alarak 
Türk insanının düşünce dünyasını ve 
kimliğinin ortaya çıkması için uğraş-
mıştır. Makalelerinde okuyucuya sık 
sık “uyanınız” çağrısında bulunarak 

ÖMER 
SEYFETTİN

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
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çökmek üzere olan bir devletin esas 
unsuru olan milleti harekete geçir-
meye, Türk olduklarını fark ettirme-
ye çalışmıştır.

Sayısı yüz elliyi geçen hikâyele-
ri Ömer Seyfettin’in dil ve edebi-
yat konusundaki düşüncelerinin 
uygulama alanıdır. Hikâye türünün 
Türk edebiyatındaki kurucusu olan 
Ömer Seyfettin hikâyelerinde kadının 
durumu, çocuğun milli değerlere 
uygun yetiştirilmesi, Balkanlar’daki 
Türklerin maruz kaldıkları düşmanlık 
ve soykırım, Osmanlıcılık düşüncesi-
nin eleştirisi, tarihî değerler, taassup 
ve cehaletin, kendisini olduğun-
dan farklı gösterenlerin eleştirisi gibi 
konular üzerinde durur.

Kadının ev ve sosyal hayattaki yeri 
Ömer Seyfettin’in ısrarla işlediği bir 
konudur. “Bahar ve Kelebekler”, 
“Eleğimsağma”, “Horoz”, “Dünya-
nın Nizamı” gibi hikâyelerinde Türk 
kadınının eş ve anne olarak geleneksel 
kimliğini korumasını isterken sosyal 
hak ve fonksiyonlarda erkeklerle eşit 
olması, kadınla erkek arasındaki kaç 
göçün kalkması, kadının tahsil görme-
si ve toplum hayatına aktif olarak 
katılması gerektiği mesajını verir.

Çocuğun milli değerler doğrul-
tusunda yetiştirilmesini savunan 
Ömer Seyfettin bu konuyu en çarpı-
cı olarak “Primo Türk Çocuğu Nasıl 
Doğdu?”, “Primo Türk Çocuğu Nasıl 
Öldü?”, “Fon Sadriştayn’ın Oğlu” adlı 
hikâyelerinde ele alır. “Bir Çocuk 
Aleko” adlı hikâyede de milli uyanış 
çocuk aracılığıyla işlenir.

Balkanlarda görev yaptığı yıllar 
içindeki gözlemlerinden hareket-
le kaleme aldığı “Nakarat”, “Beyaz 
Lale”, “Tuhaf Bir Zulüm” gibi hikâye-
leri Müslüman Türklere duyulan 
düşmanlığı yansıtmaları açısından 
önemlidir. “Nakarat” adlı anı hikâyede 
bir Türk subayının masumane duygu-
larla Bulgar kızına yaklaşmasına karşı-
lık Bulgar kızının onun gözlerinin içine 
bakarak Bulgarca “Bizim olacak bizim 
olacak, İstanbul bir gün bizim olacak” 
nakaratlı bir şarkı okuması dikkat 
çekicidir. Özellikle “Beyaz Lale”-
de gözü dönmüş Bulgar askerinin 

Türk kadınlarını fırınlarda yakması 
ve Türk kızının henüz soğumamış 
cesedine tecavüz etmesi okuyucuda 
tiksinti, nefret ve öfke uyandırmakta; 
Türklerin maruz kaldıkları vahşetin 
boyutunu yansıtmaktadır. “Beyaz 
Lale”de anlatılan vahşet Avrupa 
basınına yansıyınca Bulgarlar suya 
sabuna dokunmadan zulüm yapmak 
için yollar ararlar. “Tuhaf Bir Zulüm”-
de böyle bir durum anlatılır. Büyük 
Bulgaristan İmparatorluğu hayalleri 
kuran bir Bulgar kaymakamın nüfusun 
tamamının Türklerden oluştuğu bir 
kasabaya getirttiği domuzlarla halkın 
inançlarına göre yaşama isteğini 
ihlal ederek Türklerden arındırıp 
Bulgarlaştırması hikâye edilir.

“Ashab-ı Kehfimiz” ve “Hürriyet 
Bayrakları” II.Meşrutiyet sonrasın-
da Türkçülük hareketini zayıflatmak 
amacıyla canlandırılmaya çalışılan 
Osmanlıcılık düşüncesini eleştirmek 
amacıyla kaleme alınmıştır. Ömer 
Seyfettin, “Ashab-ı Kehfimiz”de II. 
Meşrutiyet sonrasının siyasî tahlilini 
yapar; Rusya ve Fransa’nın Ermeni-
lerin daimi koruyucusu olduklarının, 
Ermenilerde aile-okul ve patrikhane 
destekli güçlü milli duyguların olduğu-
nun altını çizer.

“Pembe İncili Kaftan”, “Vire”, 
“Kütük”, “Ferman”, “Forsa”, “Kızılel-
ma Neresi?” gibi hikâyelerde Ömer 
Seyfettin Osmanlı Devleti’nin güçlü 
olduğu Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman dönemlerine gider. 
Devletin verdiği görevi yerine getir-
meyi canından aziz bilen, vatanına, 

milletine, değerlerine bağlı, sorumlu-
luk duygusuna sahip, cesur, gözüpek 
insan tipini rol model olarak sunar. Bu 
hikâyelerin başkahramanları ile Türk 
kimliğini yansıtır. “Kızılelma Neresi?” 
adlı hikâyede milletin bütün fertlerinin 
büyük bir hedefe bilinçli bir şekilde 
odaklanması gerektiğine dikkat çeken 
Ömer Seyfettin Türk milletinin ortak 
ülküsü olan “kızılelma”yı hatırlatır; 
dağılmak üzere olan millete yeniden 
ortak bir ülküye sahip olmak gerek-
tiği mesajını verir.

“Kurbağa Duası”, “Perili Köşk”, 
“Keramet”, “Nezle” gibi hikâyelerin-
de taassup ve cehaleti eleştirir. “Efruz 
Bey” adlı uzun hikâyede milli kimliği-
ni inkâr eden, ikiyüzlü, şarlatan tipleri 
karikatürize eder.

Özellikle Türk kimliğini inkâr 
edenlere karşı çok ağır bir dil kullanan 
Ömer Seyfettin’in “Piç” adlı hikâyesi 
bu bakımdan anlamlıdır. Milli kimlik 
ve değerlerini inkâr eden, Türklü-
ğü hakir gören, yozlaşmış insanlara 
karşı Ömer Seyfettin’in müsamaha 
göstermediği görülmektedir. Ömer 
Seyfettin ele aldığı her meseleye Türk 
milliyetçiliği açısından bakmış ve milli 
aidiyeti sık sık vurgulamıştır. “Mehdi” 
adlı hikâyesinde çöküşün önüne 
geçecek bir kurtarıcının gelmesini 
dileyen Ömer Seyfettin 23 Nisan 
1920’de Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığını, Milli Mücadele’nin zaferle 
sonuçlandığını ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulduğunu göremeden, 
beklediği kurtarıcının başarısına şahit 
olamadan hayatını kaybetmiştir. 
Ancak geriye bıraktığı eserleri, ironi 
ve mizah ile keskinleştirdiği mesajları 
nesiller üzerinde etkili olmaya devam 
edecektir. Ruhu şâd olsun.

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
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Ülkemizde dönem dönem siyasi ortamına göre 
Ayasofya konusu açılmakta , siyasete malzeme 
yapılmaktadır bu durumun önüne geçilmesi ve 
yüzyıllardır büyük öneme sahip tarihi bir yapının 
nihayet ‘kullanım’ amacının belirlenmesi,  gerek  
dünya devletleri gerekse ülkemiz için rahatlatıcı 
bir gelişme olmuştur .

Ayasofya 537-1453 yılları arasında kilise, 1453-1934 
yılları arasında cami 1934’ten günümüze dek ise müze 
olarak kullanılarak tekrar camiye çevrilen büyük mabet. 
Türklerin hakimiyeti içinde önceleri Ayasofya’nın mozaik-
lerinin bir kısmı görülmekteyken, bunların üzerleri zamanla 
örtülmüş ve 18. yüzyıldan itibaren tümü kaybolmuştur. 
Abdülmecid’in emri, Şeyhülislâm Mekkizade Mustafa Asım 
Efendi’nin devlete kalan geliri ve vasiyeti gereğince bu 
işe ödenek sağlanarak Gaspare Fossati tarafından başla-
nan tamirle, duvar ve tonozlarda mevcut olan mozaikle-
rin üzerleri açılarak günümüzde tanıklık ettiğimiz haline 
erişmiştir. Müze haline geldikten sonra ilk defa 8 Ağustos 
1980 tarihinde hünkar mahfili ibadete açılmış, restoras-
yon başlangıcı ile tekrar kapatılan namaz yeri, 10 Şubat 
1991’den beri tahsis edilen alanda, cami olarak tümüyle 
ibadete açılan günümüze kadar hizmet vermiştir. Mimar 
Sinan’ın inşa ettiği camiler için ilham kaynağı olan, hatta 
Anadolu ve Rumeli topraklarındaki inşa edilen Osmanlı 
cami mimarisine genel şeklini vermiş örnek kubbesiyle 
İstanbul’un  en güzel simgesi.

Ve şu an, namaz vakitlerinde nasıl kapatılacağı tartışılan 
mozaikleri ve freskleri ile gündemde. Bu konuda yakla-
şımımız ‘bunlar artık dini değil, yalnız ilmi mahiyeti haiz, 
yüksek kıymetli eserler’ olmalıdır. Ayasofya tartışmala-
rının müsebbibi ‘yeni osmanlıcılık’ düşüncesinde olan 
muhafazakar kesimin amacı, burada ibadet etmek dahi 
değildir. Ayasofya üzerinden argümanlar üretip kendi 
seçmenini konsolide etmek dışında yorumlanamamak-
tadır ne yazık ki. İnsanlık, varolduğu günden bu yana 
kendi elleriyle tasarladığı bazı öğelere kutsiyet atfetmiş. 
Bunlara kendi gruplarının ortak bir hedefe ulaşmasında 
paye vermiştir. İster Ayasofya’da yahut bir başka kutsal 

görülen mabette edilen  ibadetin, İslam inancı-
na göre evde, sokakta, dağda, bayırda kılınan 
ibadetten bir farkı yoktur. Asırlar sonra 1500 yıl 
evvel inşa edilmiş bir eserin bugüne sapasağlam 
ulaşmasından övünç duyup, bundan sonraki 
nesillere de sağlam bir vaziyette aktarılmasının 
nasıl sağlanacağı ve dahi kültürel miras olabile-
cek, yeni eserler üretebilme üzerine fikir alışve-

rişleri yapılması gerekirken, zaten ibadete açık bir bölümü 
olduğu halde buranın ne tür hizmete sunulacağını tartış-
mak, bulunduğumuz yerden bir adım öteye gideme-
mekten gayrı bir şey değildir. Nitekim Ayasofya müze 
statüsündeyken bile tapu kaydındaki cami ibaresi, dört 
minaresiyle cami görüntüsünü korumuş ve güya cami 
olarak açıldığında yabancılara verilecek zincirler kırıldı, 
Ayasofya açıldı(!) imajını yıllar yılı müzeyken dahi camile-
rin simgesi konumundaki dört  minaresi ile ne anlama 
geldiğini tüm dünyaya göstermiştir.

Netice itibariyle kılıç hakkı gibi bir ifadeye dayanarak 
İstanbul’un fethinde usulden olduğu üzere şehrin büyük 
kilisesi olan Ayasofya camiye çevrilmiştir. Fakat kılıç hakkı 
kavramı üzerinden bugün Ayasofya’nın camiye dönüş-
türülmesi görüşünün savunucularına hatırlatılmalıdır ki. 

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra İstanbul işgale uğramış 
ve bu işgalden kurtuluşun önderi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmuştur. Dolayısıyla az evvel zikredilen kılıç 
hakkı ifadesinin Atatürk’ün kararında da kabul edile-
rek karşılanması gerekirdi. 1934 tarihli bakanlar kurulu 
kararını 2020 yılında kaldıran Danıştayın ‘tutuk adaleti’ 
gözler önüne sermesi de kuvvetler ayrılığı  ilkesine aykırı 
olmaktadır .Ülkenin büyük gelir getiren müzesi ünvanına 
sahip ve dünya kültürel insanlık mirası olarak nitelendiri-
len yapının ‘bağımsız üst yargı ‘ organınca bu statüsünden 
çıkarılması  ; rant uğruna tek bir ağaç, tarihi eser bırak-
mamaya ant içmiş milyonların tutarlığına uygun değildir. 

Nihayetinde; Ayasofya’nın nitelik değişimini çok boyut-
lu düşünecek olursak Mescid-i Aksa’nın yıkımının önünü 
açan bir karar olmasından endişe etmemek mümkün değil.

 AYASOFYA

Burak KÜÇÜK
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Kazganoğlu 17 Kasım 1950

Türk tarihini okuyarak, on sekizin-
ci yüzyıldan, yirminci yüzyıla doğru 
yaklaştıkça, gönlümü büyük bir yaş ve 
sızı kaplar. Ruhumu, teskin edilemez 
bir kızgınlık ve hareket ihtiyacı sarar.

Her gün, saldıran düşmanların 
önünde, gerileyen ordular… Her 
gün devrilen kale burçları üzerin-
den, yere düşen bayraklar… Bırakı-
lan ülkeler… ve iki yüz yıldan beri 
durmadan devam eden göçler… 
Açlıktan, soğuktan, bakımsızlıktan 
perişan olup giden göçmenler… Her 
bozgundan sonra bir müddet yas ve 
onun uyandırdığı tesirle bazı hareket-
ler… Fakat çok geçmeden yine derin 
bir uyku ve vurdumduymazlık…

Devir dönmüş, nihayet yirmin-
ci yüzyıla giriliyor. Batıda müthiş 
bir hareket ve yarış var. Bizde yine 
durgunluk…

1911 Batı Trablus Savaşı… Roma 
elçimiz, Türk-İtalyan dostluğu hakkın-
da hükümete güvenlik verici kapı 
gibi raporlar gönderiyor… İtalyan-
lar ise hummalı hummalı, hazırlık-
ta!.. Anlaşıldı, anlaşıldı, koca devlet-
le, koca milletle beraber elçiler de 
uykuda.

Batı Trablus derken, On İki Ada 
da işgal edildi. Tam o sırada Balkan 

Savaşı koptu. Balkanlılar savaşa 
hazırlanırken bizimkiler orduyu terhis 
ettiler. Dedik ya… Devlet de, elçiler 
de uykuda.

Balkan Savaşı denilen yüz karası, 
bütün Rumeli’yi sildi, süpürdü. Nerede 
ise Avrupa’dan bütün bütün ayağı-
mız kesiliyor… Tekrar bir canlanma 
ve saldırış… Neyse, tarihi Türk şehri 
güzel Edirne’yi tekrar kazandık. Hele 
şükür Avrupa’da milyon kilometre 
karelik ülkelerden sonra, elimizde 
avuç içi kadar da olsa, yine bir toprak 
parçası alıkoyabildik.

Bu felaketin yarattığı heyecan ve 
hareket neticesi, bir çalışma yapılır-
ken, Birinci Dünya Savaşı da başladı.

Kahramanlıkla, şerefle, dört yıldan 
fazla bir döğüş… Öyle bir döğüş ki 
kahramanlık ve fedakârlıklara, yoksul-
luk ve gerilik mezar oldu.

Öyle bir döğüş ki, zaferlere ve 
mucizelere bilgisizlik ve hıyanet-
ler cellât oldu. Ve neticede koca bir 
devlet yıkıldı. Suriye, Filistin, Irak 
gittiği gibi Anadolu da parçalanmak 
tehdidi altına düştü. Nihayet müthiş 
bir şahlanış ve İstiklal Savaşı. İmanı-
nı kaybetmiş kimselerin akıllarına 
sığdıramadığı mucizelerden sonra, 
işte Büyük Zafer ve Kurtuluş. Bundan 
sonra da hür ve bağımsız Türkiye.

 Kenar ve uçlarından Midilli, Sisam, 
Sakız, On İki Ada, Kıbrıs, Hatay ve 
Kuzey Suriye, Musul, Azerbaycan ve 
Batum, kesilmiş ve kırpılmış olarak 
bir Anadolu ile; Batı Trakya, Doğu 
Rumeli ile kopmuş durumda avuç 
içi kadar Trakya’dan ibaret bir vatan 
parçası… Sınırların ötesinde de 
milyonlarca gözü yaşlı Türk.

Kurtuluş yıllarından sonra, tekrar bir 
heyecan ve kalkınma hareketleri. Bir 
müddet sonra tekrar eski durgunluk, 
unutkanlık ve uyku…

Etrafta ve kapımızın önünde büyük 
tehlikeler ve belalar eşinip duruyor. 
İfritler ve canavarlar ıslık çalıp 
soluyor…

Davran ey Türk Oğlu!… Davran 
artık… Elde ne harcanacak Rumeli, 
ne Macar ülkeleri, ne Suriye ve Irak, 
ne Filistin ve Mısır, ne Trablus, ne 
Tunus ve Cezayir, ne de Kırım ve 
Kafkas kaldı. Elde kalan son vatan 
parçasıdır!.. Son vatan parçası…

Bir Bozkurt gibi davran. Gayrete 
gel… Çalışmaya koyul. Eski günler 
yeniden doğsun… Zafer ve şan 
bayrakları ufuklara doğru yeniden 
açılsın… Her şeyin üstünde Büyük 
Türkiye… Bizim Bahtiyar Türkiye-
miz yükselsin!…

SON VATAN PARÇASI

Aşağıdaki yazı 
ilk defa 17 Kasım 
1950 tarihinde 
Orkun Mecmu-
ası’nda merhum 
Alparslan Türkeş 
tarafından “Kazga-
noğlu” müstear 
ismiyle yayınlanmıştır. Yazıyı arşivinden 
bularak bize gönderen değerli araştır-
macı yazar Metin Turhan beye teşekkür 
ederiz. Vefatının 23. Yıl dönümünde 
Türkeş Bey’e yüce Tanrı’dan Türk mille-
tine yaptığı büyük hizmetlerin mükafa-
tını vermesini dileriz…

Efendi BARUTÇU
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Türk Ocakları Derneği 

Bursa Şubesi olarak T.C. 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’ndan 09.07.2020 
tarihinde yayınevi serti-
fikamızı almış bulunuyo-
ruz. Bu sertifikayı almak 
için uzun bir yol kat ettik. 
Bursa şubesi yönetim 
kurulu olarak yayıncı-
lık konusunda hepimiz 
amatördük. Amatör 
ruhumuzun heyeca-
nıyla, yeni ve kalıcı 
bir faaliyette bulunma 
arzusuyla işe sarıldık. 2013 yılında Dr. Celil Bozkurt’un 
Bursa Türk Ocağı adlı kitabıyla başlayan yayın faali-
yetimiz uluslararası olarak düzenlediğimiz Her Yıl Bir 
Büyük Türk bilgi şölenlerinde sunulan bildirilerin kitap-
laşmasıyla akademik bir hüviyete büründü. İsmail Bey 
Gaspıralı adlı ilk bildiri kitabımızı Prof. Dr. Halil İnalcık,  
Muhammed Hüseyin Şehriyar, Cengiz Aytmatov için 
düzenlediğimiz uluslararası bilgi şölenlerindeki bildi-
rileri içeren kitaplar takip etti. Devleti Olmayan Türk 
Topluluklarından Gagauz Türkleri ve Ahıska Türkleri 
için gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenlerinin bildiri kitap-

ları da eklenince yayın sayımız 15’e ulaştı. 
Kitaplarımızın akademik çevreler-

de kaynak olarak kullanıldı-
ğını, yayınlarımıza öğrenci-
lerin ve akademisyenlerin 
ilgi gösterdiğini, katıldığı-
mız Bursa kitap fuarların-
da kitapseverlerin ilgisi-
ni görünce amatör 
ruhumuzun hevesi, 
heyecanı ve motivas-

yonu ile yayıncılık-
ta uzmanlaşmaya 
doğru gitmeye karar 
verdik.  Temmuz 
2020 itibarıyla yayın-
larımızın sayısı 20’yi 
aştı. Okur kitlemiz 
içinde sadece yetiş-
kinlere yer verme-
dik. Yavrutürk dergi-
siyle çocuklarımıza 
seslenmeye başlamış-
tık. Buna ilave olarak 
Yavrutürk’e Ziya 
Gökalp’tan Seçme 
Metinler adlı kitabı 

hazırladık.  Bütün kitaplarımız arasında XV.yy şairi 
Hatiboğlu’nun 1426 yılında tamamladığı ve Sultan II. 
Murad’a sunduğu Ferahname adlı mesnevisi çok özel 
bir yere sahiptir. Prof. Dr. Hatice Şahin’in büyük emek 
ve titizlikle hazırladığı bu eser Türk Ocakları Derneği 
Bursa Şubesi’nin prestij eseridir; Prof. Dr. Hatice Şahin 
ve Bursa Şubemizin Türklük bilimine armağanıdır.   
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi bundan sonra 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği yayıne-
vi sertifikası ile Türk dünyasına ve Türklük bilimine 
hizmeti yayınlarıyla da sürdürecektir. Bu sertifikanın 
alınmasında en büyük pay kararlılığı, azmi, organi-
zasyondaki başarısı, maddi ve manevi desteği ile 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı’nındır. Kendilerine bütün gönül dostları-
mız adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Yayınevi serti-
fikamız Türklük bilimine hayırlı olsun. 
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