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OYUN BOZUCU 
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İlk önce bu konudaki temel 

düşüncemi söyleyeyim: 
“küresel güçler kendi denge-

leri içinde oyun kurar, bölgesel 
güçler ise bu oyunun içinde kendi 
milli menfaatleri için avantajlı alan 
yaratmaya çalışır ve bunu oyun 
bozucu taktikler ile gerçekleşti-
rirler”. Tarihin ve günün doğru-
luğunu defalarca onayladığı bu 
düşünceden yürürsek iki kavramın önemli 
olması kaçınılmazdır: Oyun kurmak ve 
oyun bozmak.

Oyun kurucu olmanın ilk şartının küresel 
güç olmak olduğu açık. Bu gün dünyada 
ABD’nin soğuk savaşın bitmesi ve SSCB’nin 
dağılmasından sonra ele geçirmeye çalıştığı 
ve bir süre için başardığı tek oyun kurucu 
olma döneminin bitmeye yüz tuttuğu 
görülüyor.

Rusya kaybettiği gücünü tekrar topla-
dı ve daha SSCB döneminde adeta ileriye 
dönük öngörü ile kendinden ayrılan devlet-
lerde bıraktığı Rus veya Rusça konuşanla-
rın yoğun olduğu bölgeler vasıtasıyla hak 
gördüğü müdahaleleri yaparak genişleme-
sini sürdürüyor. Kuzey Osetya ve Ukray-
na’nın ilgili bölgeleri bunun örneği ve ileri-
ye dönük olarak sıra Transdinyester’de gibi 
görünüyor. Ayrıca Rus veya Rusça konuşan 
yoğunluklu bölgeler olmayan devletlerde de 
Çarlık döneminden bu yana sürdüre geldiği: 
“Aynı milleti farklı milletler şeklinde tanım-
lama ve her birine farklı coğrafyalar atama” 
politikaları sayesinde elde ettiği kırılma 
noktalarını kullanarak, aslında çok hassas 

olan iç dengelerini devam ettiri-
yor. Bunun örneği de Karakal-
pak-Özbek ihtilafı. Bu sürdürüle-
bilirlik dışarıdan bakanlar açısın-
dan o kadar geniş bir coğrafya 
olarak ortaya çıkıyor ki Ruslar 
tekrar küresel süper güç olarak 
kabul görüyorlar. Oysa Ruslar 
için kullanılan “yenilmez ordu” 
efsanesi yıkıldı, büyük oranda 

gaz ve petrol satışına bağlı ve İtalya’nın 
sadece çok az üzerinde olan ekonomik 
güçleri ise oldukça kırılgan. Bu kabul Sırbis-
tan ve hatta Avrupa Birliği üyesi olmasına 
rağmen Macaristan gibi ülkelerle bağlan-
tılarını sürdürmelerini de sağlıyor. Demin 
söz ettiğimiz ön görebilme yeteneği gerçek-
ten önemli ve tecrübe ile elde edilebilen 
bir yetenek. Örnek olarak 1917 ihtilalin-
den sonra birçok bölgeden çekilen Rusla-
rın sonradan bu bölgelerin hemen tümünü 
kurulan yeni devletleri yıkarak geri alma 
süreçleri verilebilir. Bu süreçler çok aydın-
latıcıdır ama ayrı bir yazıda irdelenmeleri 
gerekir. Sonuçta Ruslar için küresel güç olma 
coğrafi genişlik, doğal kaynak zenginliği ve 
çeşitliliği ile askeri güç tarafından tanımlan-
maktadır. Bu konuda son tahlilde kendilerini 
garantide hissetmelerini sağlayan nükleer 
yeteneklerin katkısı da belirleyicidir.

Diğer küresel süper güç olarak görülmesi 
artık kaçınılmaz olan Çin’in taktik uygulama-
ları oldukça farklı ve genel olarak ekonomik 
güce dayalı. Çinliler tarihleri boyunca kendi 
coğrafyalarından genele göre küçük istisna-
lar dışında çıkmaktan pek hoşlanmayan bir 
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millet idi. Ancak son dönemlerde bu taktik 
belli ölçülerde değişiyor ve aktarmak için 
insan kaynakları çok güçlü. Yine de sabır 
ve saman altından su yürütme taktikleri 
hiç değişmedi. Kazan-kazan parolasıyla 
kurdukları ticari ilişkiler kuşak-yol projesiy-
le Avrupa içlerine kadar uzanıyor ve gerek 
ticari gerek akademik alanda dünya çapın-
da yayılmaya devam ediyorlar. Bu yayılma-
nın başlangıç ve orta kuşağında Asya’daki 
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye de var ama 
yol ve kuşak bu coğrafya ile sınırlı değil. 
Kızıldeniz’den Akdeniz’e oradan Avrupa 
ve Afrika’ya uzanıyor.  Çin ayrıca Tayvan 
sorunu ve ekonomisinin kısa süre sonra 
ABD ekonomisinin gücünü aşacağı gerçe-
ği nedeniyle kendisini tek güç olarak kabul 
ettirmeye çalışan ABD’nin ağır rekabet ve 
tehdidi altında. Bu tehdit zaten ihmal etmedi-
ği silah gücünü arttırması ile sonuçlandı 
ve Çin yapımı silah, uçak ve gemiler artık 
eskilerine göre çok daha kaliteli hale geldi. 
Kısacası Çin’in insan kaynağı, doğal zengin-
likler ve yüksek üretim ile ticari girişimleri, 
onun küresel güç olmasını sağlıyor. Nükleer 
güç olmasının katkısı ile tabii.

Şimdilik üç odak tanımlamakla yetinelim. 
Çünkü bu günkü yapısıyla sistem açısından 
Avrupa Birliğinin umduğu gibi bir küresel 
güç olması mümkün değil. Birleşik Krallık 
ayrı bir dünya ve şüphesiz oyun kurucu 
özellikleri var ama ABD ile birlikte yürüme-
diği takdirde halen küresel güç olma yeteneği 
çok sınırlı. Bunun farkındalar ve dış ilişkileri-
ni bu bağımlılığı aşma yönünde geliştirmeye 
niyetleri var gibi ama bu çok zaman alacak 
ve belki de başarılamayacak bir düşünce.

Peki, bu üç odak çatışmadan oyun kurma-
yı nasıl beceriyor? Bilindiği gibi aralarında 
acilen çatışmalarını gerektiren birçok sorun 
olmasına ve çatışacak gibi davranmalarına 
rağmen bu çatışma bir türlü gerçekleşmi-
yor. Birisi diğerine göre avantaj sağladığın-
da üçüncü birinciye görünen bir karşıtlık 
sergilemese de, ikinci ile birlikte yürüyüp 

dengeyi kuruyor. Bunun net ve güncel örneği 
Rusya’ya petrol ambargosu uygulanmaya 
başlamasından itibaren Çin’in Ruslardan 
petrol alımını arttırması. Bu sayede Hindis-
tan’ın da benzer davranışıyla ambargo Ruslar 
için Petrol ticaretini öncesinden daha karlı 
hale getirdi. Bir ikinci örnek ebedi düşman-
lar olarak görülen Rusya ve ABD, Suriye 
coğrafyasını etki alanları olarak paylaştı ve 
ortak vekil kullanıyorlar. Türkiye gibi başka 
bir ülke müdahil olmaya kalktığında her biri 
ötekinin etki alanında yapılacak bir girişime 
itiraz etmez veya kısık sesle itiraz ederken, 
kendi alanlarını tek yanlı (İran) veya ortak 
(PKK/PYD) vekillerini de devreye sokarak 
kollamaya devam ediyorlar. Bu denge içinde 
üçüncü tarafın müdahale gücü zora sokulup 
mevcut durumun devam etmesi sağlanabi-
liyor. ABD’nin Güney Çin Denizinde Çin’e 
karşı hazırlıkları Rusları sanki hiç ilgilen-
dirmiyor. Hâlbuki Japonya’nın güçlenme-
si işlerine gelmez çünkü aralarında bazı 
adalar konusunda anlaşmazlıklar var ama 
bu konu Ruslar için şimdilik öncelikli değil. 
Bir başka örnek, Çin’in kuşak-yok proje-
si aslında Ruslar için tehlike olduğu ve bu 
tehlikeyi önlemek için ABD ile birlikte çok 
gürültü çıkarmadan ortak hareket ettikle-
ri gerçeği. Bütün bu oyun kurmalar süren 
çatışmaların vekiller arasında ve bölgesel 
kalmasını sağlıyor ve vekiller bu gayretle-
rinin kendilerine bir şeyler kazandıracağını 
hayalini kurmaya devam ediyorlar.

Gelelim oyun bozmaya. Evet, küresel-
ler kendi aralarındaki dengeyi kollayarak 
paylaşma ve sömürme oyunlarını kurmaya 
devam edecekler ama oyun sonuç olarak 
bir sahada oynanıyor ve o sahada yaşayan-
ların oyun bozma yetenekleri varsa kendi 
milletlerinin menfaatine alan açma veya 
ileriye dönük daha büyük tehlikeleri fark 
edip engelleme güçleri olabiliyor. İşte bunun 
adı oyun bozma. En güzel örneklerden birisi 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı 
harekâtlarla küresellerin hayalindeki PKK 
koridorunu bir ölçüde engellemiş olması. 
Daha bitmedi ama oyun önemli ölçüde 
bozuldu. Oyunu bozmak güzel ama her 

şeyin olduğu gibi bunun da bir kefareti var 
ve ödenmesi gerekiyor. Ödüyoruz zaten 
ama boyut büyüdükçe ödemeler gücümü-
zü aşabilir ve oyun bozucu yeteneklerimi-
zi kaybedebiliriz. O halde oyunu bozarken 
de bazı hesapları doğru yapmak gereki-
yor. Bu noktada idealist/gerçekçi politika 
ayrımını iyi yapmak önemli çünkü oyun 
bozucunun göze alabileceklerini iyi tartıp, 
kendisi ve karşısındakinin sınırlı alanda-
ki gücünü iyi hesaplaması ve hedefleri-
ni imkân ve kabiliyetlerine göre belirle-
mesi gerekiyor. Bu durumda sonuç geniş 
kitlenin beklentilerini tam olarak karşıla-
mayabiliyor ama doğrusu bu çünkü oyun 
tek değil ve bitmiyor. Hepimizin aklında 
bazı hedeflere hızla ulaşmak olabilir, haklı 
da olabiliriz ama öncelikli adımlar atılma-
dan istenen son hedefe ulaşmayı beklemek 
saflık olur. Yani oyun bozmak da aynı oyun 
kurmakta olduğu gibi ekonomi, silah gücü 
ve destekleyecek doğal ve insani kaynaklara 
sahip olma zorunluluğunu getiriyor. Oyun 
kurmada gerekenlerden farkı sadece miktar. 
Kendimizle sınırlı kalmamak için dışarıdan 
bir iki örnek verelim. ABD başkanı Trump 
zamanında Araplar için söz konusu olduğu 
söylenen İran tehlikesine karşı bir Arap 
NATO’su kurma planı ve girişimi başlatmıştı 
ve muhalifi Biden’de akıllıca bulmuş olacak 
ki bu girişimi sürdürdü. Ne oldu? Suudi-
ler böyle bir şeyin olamayacağını söyleyip 
girişimi bitirdiler. Bu güne yansıması ne? 
İran Dışişleri bakanı tarihlerinde ilk kez 
bölgesel sorunların çözülmesi için Türkiye, 
İran ve Suudi Arabistan’ın birlikte çalışması 
gerektiğini açıkladı. Suudilerden bir başka 
örnek, ABD Rusya’ya petrol ambargosu 
koyduktan sonra Suudi Arabistan Ruslardan 
petrol alımını iki katına çıkardı (daha ucuz 
tabii). Bir de küreseller arasında oyun bozma 
örneği verelim, ABD İran’ı çok uzun süredir 
yalnızlaştırmaya ve ekonomisini batırmaya 
çalışırken son dönemde Ruslar, İran petrol 
bölgelerine 40 milyar dolar yatırım yapma 
kararı aldı. Irak’ın kuzeyindeki yönetimin 
bağımsızlık referandumu konusunda Türki-
ye, İran ve Irak’ın iki küresele rağmen verdik-

OYUN BOZUCU / OYUN KURUCU
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

MESUL MÜDÜR
Hamit SARAÇ 

hamitsarac@gmail.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site Apt. 

No:8/1 Yıldırım / BURSA 
Tel: 0224 329 73 23

Belgegeçer: 0224 329 73 24

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

Öğr. Gör. Minara ALİYEVA ÇINAR
Osman Yaşar USLU

Burak KÜÇÜK
Luiza HAMRABAYEVA

STÜDYO STAR AJANS TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Nilüfer Ticaret Merkezi  
634. Sk. Ayaz Plaza No: 24 

Nilüfer /  BURSA

Tel.: +90 224 249 33 20
www.starmatbaacilik.com



3KASIM 2012NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2022 3BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

Doktora Öğrencisi 
Çolpan hanım rehber-
liği ile 06 Mayıs 2022 

Cuma günü Kırgızistan’dan 
Erasmus öğrencileri öğretmen-
leri ile Bursa Türk Ocağımıza 
ziyarette bulundular. Sosyal ve 
Kültürel faaliyetler ile birlikte-
liğin öğrencilerimize kazanım-
larının konuşulduğu sohbette 
ev sahibi olarak Hamit SARAÇ 
“ Türk Ocağı sizlere hizmet 
vermekten ve sizleri ağırlamak-
tan mutlu olmaktadır, kapımız 
sizlere her zaman açık olacaktır.” 
diyerek yayınlarımızdan oluşan 
birer çantayı takdim etti.

KIRGIZİSTAN’DAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK

leri ortak tepkiyi ve oyunun nasıl bozuldu-
ğunu da hatırlayın.

Evet, bizim ve bir takım bölgesel gücün 
oyun bozma yetenekleri hala var ve sonuç-
ları uygulamada görülebiliyor. Hatta Türki-
ye’nin zaman zaman oyun kurma girişim-
lerinin de bulunduğu izliyoruz. Suriye’nin 
kuzeyinde sınırlar değişmemesine rağmen 
kontrolümüz altında olacak bir bölge 
oluşturmak ve buraya halen Türkiye’de 
bulunan Suriyeli nüfusundan elle tutulur 
bir bölümü iskân etmeye çalışmak gibi. 
Ermeni-Avrupalı-ABD-Rusya’nın ortak 
oyununu Karabağ’da bozmuş olmanın ötesi-
ne geçip Azerbaycan ile tek devletmiş gibi 

davranmaya yönelerek, gelecekte Türkiye 
ile diğer Türk devletlerinin ve Azerbaycan 
ile diğer Türk devletlerinin ilişkilerini geliş-
tirilmesiyle, Türk Devletleri topluluğunu 
küresel bir güce dönüşmesi sağlamak ve bu 
yolla insan kaynağı, ekonomi, askeri güç, 
doğal kaynak ve coğrafya olarak küresel 
güç olmanın gereklerini yerine getirmeye 
çalışmak gibi.

Bölgesel güç olmayı başaran milletlerin, 
süreç içinde küresel güç olma gayretine 
girmeleri çok doğal. Bunun uygulamadaki 
karşılığı oyun bozucu olmaktan oyun kurucu 
olmaya yükselmek şüphesiz. Ancak diğer 
bölgesel güçler veya bu aşamaya ulaşamamış 

komşularla rekabet etmekle, gerçek küresel 
güçlerle rekabete girmek aynı şey değil ve 
her girişimin karşılığı ve ödenecek kefaretin 
artması da doğal. Bu durumda küresel güç 
olmanın yolu iç dengenin iyi kurulması, tek 
millet iki devletten tek millet üç devlet, dört 
devlet ve süreç içinde tek devlet gibi davra-
nan bir Türk dünyasına ulaşılması Türkiye 
için olmazsa olmaz görünüyor. Vaktiyle 
bunlardan söz eden Türk Milliyetçilerini 
aşağılayanların bugün bu amacın peşinde 
koşuyor gibi görünmeleri ancak “Allah’ın 
sopası yok” deyimiyle açıklanabilir.

Saygılarımla.



4 NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2022BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

Ramazan Bayramımızda gönüldaş-
lar ile bir araya geldik. 04 Mayıs 
2022 Çarşamba günü 14.00-17.00 

saatleri arasında Yönetim Kurulu Başka-
nımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Hamit Saraç, 
Nadir Ülker ve M. Mete Ateş’in ev sahipliği 

yaptığı bayramlaşma töreni Setbaşı’ndaki 
ofiste gerçekleşti.

ŞEKER BAYRAMI BAYRAMLAŞMASI



3KASIM 2012NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2022 5BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ



6 NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2022BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

Türkçüler Günü ve Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı  

Coşkuyla Kutlandı

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mı-
zın okunması ile başladı. İstiklal 
Marşı’mızın okunmasının ardın-

dan Güftesi Türk Ocakları Bursa Şube 
Başkanı Prof . Dr. Selçuk Kırlı’ya , 
bestesi Bursa Uludağ Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı  Öğr.
Gör. S.Dağhan DOĞU’ya ait 
Gençlik Marşı Dağhan Doğu 
yönetiminde ki koro ile seslen-
dirildi ve büyük alkış aldı. Şube 
başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı 
konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye geldi. 3 Mayıs Türkçüler 
Günü’nün ve 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
önemine değinen Kırlı, Türk mille-
ti için anlamı büyük olan bu iki günü 
anmanın, anlamanın ve kutlamanın gerek-
liliğine vurgu yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi 
ile birlikte gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden şube başkanımız, Türk Ocakları Derne-
ği Bursa Şubesi adına rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a bir 
kez daha teşekkürlerini iletti.

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve 
Devlet Konservatuarı Gençlik Orkestrası’nın 

yönettiği programda solist Nazire Savran 
sahne almadan önce güftesi Yönetim 

Kurulu üyemiz emekli öğretmen Hamit 
Saraç’a, bestesi Bursa Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu şefi Hakan 
Özlev’e ait olan Atatürk Marşı 
Salondan büyük alkış aldı.konuk 
sanatçı Nazire Savran’ın  sahne-
ye çıkması ile program başladı. 
Birbirinden güzel şarkıları seslen-
diren başarılı sanatçı, katılımcılara 

unutulmaz bir gece yaşattı. Progra-
ma katılım sağlayan bir büyük isimde 

bestekar Turhan Taşan’dı. Programda 
Nazire Savran tarafından birçok beste-

si seslendirilen Turhan Taşan, program 
sonuna doğru sahneye çıktı. Türk Müziği 

üzerine olan anılarından bahsederek katılımcı-
lara duygusal anlar yaşatan Taşan, böyle bir faaliyetin 

gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Program 
“Çırpınırdın Karadeniz” parçasının hep birlikte okunmasının 
ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu

Türk Ocakları Derneği Bursa Şube’miz ve Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Koro Müdürlüğü or-
taklığında gerçekleştirilen “Türkçüler Günü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” konseri, 17 Mayıs Salı günü Bursa 
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde geçekleştirildi. Program Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başta olmak üzere birçok akademisyeninde katılımı ile birlikte halktan da yoğun ilgi gördü.
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Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı

3 Mayıs Türkçülük Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için  

düzenleyeceğimiz konsere teşrifinizi bekleriz.

17 MAYIS 2022

SAAT : 20:00

YER : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

  METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ

Solist

Nazire SAVRAN

Bestekar

Turhan TAŞAN

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 

ve ATATÜRK’Ü ANMA

GENÇLİK ve SPOR 

BAYRAMI KONSERİ
DEVLET KONSERVATUARI 

GENÇLİK ORKESTRASIBURSA DEVLET KLASİK  

TÜRK MÜZİĞİ KOROSU BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ
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Gençlik Kollarımız 15 Mayıs 
2022 Pazar günü Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz, 

emekli öğretmen Hamit Saraç’ın 
rehberliği ile doğa yürüyüşü gerçek-
leştirdi. Sabah saat 8.30’da Temenye-
ri parkında buluşup yürüyüşe başla-
yan ekip, 2 saatlik bir tırmanma ile 

hedef noktaya ulaştı. Hedef nokta-
da Fahri Garip tarafından gençlik 
kollarımız için önceden hazırlanmış 
ziyafete katıldılar. Uludağ'ın güzel 
ve temiz havası eşliğinde sohbetler 
ettiler. Verilen molanın ardından 
ekip başlangıç noktasına dönmek 
için tekrar yola çıktı.

GENÇLİK KOLUMUZ ULUDAĞ ETEKLERİNE 
YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Bursa Türk Ocağımıza hizmetleri 
ile büyük katkılar sağlayan Hanımlar 
Kurulumuza teşekkürler ediyoruz. Her 
hizmet birimimiz içerisinde fedakarlık 
yaparak görevlerini layıkı ile yapan 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

HANIMLAR KURULUMUZ 
OCAĞIMIZIN EMEKTARLARI

Bursa Türk Ocağı Hanımlar Kurulu 
Hıdırellez vesilesi ile 13  Mayıs 2022 
günü bir araya gelerek Kestel ilçesi 

Alaçam mahallesine günü birlik bir gezi 
düzenledi. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu 

programda ikramlar ve çekilişler gerçekleş-
tirildi. Katılım sağlayan misafirler memnu-
niyetlerini belirterek Hanımlar kolu yetki-
lilerine teşekkürlerini belirttiler.

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 
HANIMLAR KOLU HIDIRELLEZ 

GÜNÜNDE ALAÇAM’DA İDİ
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GENÇLİĞİN POTANSİYEL GÜCÜ -2
Bütün bunlardan 

sonra Merkez 
Komitesi, 

ipleri biraz daha gevşe-
terek gençlerin düşün-
celerini rahatça ifade 
edebilmeleri için dernek, 
klüp, kurmalarına izin 
veriliyor, gazete ve dergi 
çıkarmaları sağlanıyor ve 
hatta “Yunost” (Gençlik) 

adında bir radyo istasyonun çalışmasına izin 
veriyor. Hatta bir duyuru ile gençlere seslenen 
yetkililer ;” Bizlere telkin edilecek ne varsa (…)
çapraşık bir mesele, huzurunuzu kaçıran düşün-
celer, bir sözle hayatınızı dolduran, sizleri sevin-
diren, kederlendiren ne varsa hepsini “Yunost” a 
havale ediniz” diyor. (agm.s.12-13/1962)

Batılı araştırıcıların görüşüne göre o dönemde 
(1956-1962) Sovyet idarecileri gençliğe karşı sert 
önlemler almaktan korkmakta, baskı yapmaktan 
sakınmaktadır. Buna rağmen 1957’de yapılan 
Moskova’da yapılan gençlik festivalinden sonra, 
“yabancılarla temasta bulunma” gerekçesiyle 
Potma toplama kampına 300 genç 3 ile 5 yıl 
ceza verilerek gönderilir. (agm.s.13)

Netice itibariyle Sovyet gençliği üzerinde 
baskı, sürgün, cezalandırma, propaganda, sürüp 
gitmekte ve gençlik arasında demokratik düşün-
ceyi geliştirecek bir organizasyon olamadığı için 
gençlik zor ve kötü bir durumda bulunmakta-
dır. Böyle bir gençlikle nereye kadar gidilece-
ğini yetkililer dahil kimse bilememektedir. Bu 
gençlik yine de “Sovyet rejiminin bir dereceye 
kadar dayanağı olarak kalacaktır.”(agm. s.13)

“Alman-Sovyet savaşı, esasen Sovyet gençli-
ği tarafından   yürütülmüştür. 2.5 milyondan 
fazla genç komünist nişan ve madalyalarla taltif 
edilmiştir.”(agm.s. 8)  Hruşçov boş yere dizginleri 
gevşetmemiş, gençliğin gücünü takdir etmiş ve 
“Gizli dosta” sahip olmaktansa  “açık düşman”a 
sahip olmak daha iyidir” formülünü uygula-
mıştır.(s.13)

b-Sovyetler Birliğinin gençliği ne istiyordu ?

Burada bugün bile Sovyet gençliğinin neler 
istediği konusunda kesin bir bilgi vermek şansına 
sahip olmadığımızı öncelikle belirtmek zorunda-
yız. Çünkü, bu konuda Batı’da ve bizde yapılan 
araştırmalar ve değerlendirmeler Sovyetlerin 
basınına ve kaynaklarına dayanmaktadır. Bu 
kaynaklar elbetteki rejime ters düşen haberlere, 
bilgilere yer vermeyecek ve dışarıya sızmasına 
müsaade etmeyecektir. Elde edilen bilgiler çeşitli 
yollardan Batı basınına ulaşan ve Sovyetler Birli-
ğini Öğrenme Enstitüsü’nün eline geçen bilgiler 
ve bir de benim yıllarca görev yaptığım yüksek 
okullarda kendisini solcu-komünist kabul eden 
öğrencilerimden aldığım bilgilerdir. 

Sovyetler Birliği’nin Gençlerinin İstekleri [1]

1  - Bu bölümde yer alan bilgiler aynı derginin 14-29 
sayfaları arasında yer alan G. Ahminov’un makalesinden 
özetlemiştir. Yorumlar yazar aittir.

Araştırmacı-yazar G. Ahminov, Sovyetler Birli-
ğini Öğrenme Enstitüsü’nün XIV. İlmi konfe-
ransında sunduğu raporda şu bilgileri veriyor. 
Yazar değişik zamanlarda yapılan anketlere göre 
bu bilgileri veriyor ve bu bilgileri ihtiyatla kabul 
etmek gerektiğini de ilave ediyor. Çünkü yapılan 
bir  ankete 21.5 bin cevap geliyor, fakat bunlar-
dan sadece 27.496 sının geçerli sayılarak yayın-
landığını açıklıyor.

Ankete katılanların bulundukları alanlara göre 
dağılımı ve yaş durumları 18-22 arasındakilerin 
sayısı 8972, (yüzde 51.4), 23-30 yaş arasında-
kilerin sayısı 7007 (yüzde 40) dır şeklindedir. 

% 89 u şehirlerden,

% 3 ü kolhozlardan yani kolhozlarda çalışan 
gençlerden,(661 kişi).

% 31.6 sı işçilerden,(5518 kişi).

% 23.4 ü subay ve askerlerden,( 4088 kişi).

% 18.3 ü memurlardan,(3186 kişi).

% 8.3 ü mühendislerden,(797 kişi).

% 0.5 i serbest meslek sahiplerinden,(95 kişi)

% 10.2 si yüksek okul öğrenicilerinden,(1786 
kişi)

% 7.2 si öğrenci (1256 kişi).

% 7 si boşta gezen, işsizlerden(119 kişi)

Ankette sorulan “Bizzat sizin hayatında bir 
gayeniz var mı ? sorusuna 17 yaşından küçük-
lerden % 81.6 sı evet,  %1.0 ı hayır, % 17.4 ü bu 
konuyu hiç düşünmedim cevabını vermiştir. 
18-22 yaş grubundan % 96.6 sı evet, % 1.5 i hayır, 
% 1.9 u hiç düşünmedim cevabın vermiş, 23-30 
yaş grubundan % 97.2 si evet, % 2.0 ı hayır, % o.8 
i hiç düşünmedim cevabını vermiştir.

22 Temmuz 1961 tarihli Komsomollskaya 
Pravda gazetesinde yayınlanan ankat sonuçları-
na göre ankete katılanların %19.9 u (2595 kişi) 
“gerçek komünist olmak istiyorum” cevabını 
verirken “gerçek komünistlik” ten ne anladık-
ları açıklanmamıştır.

Nitekim Sovyetler Birliği’nde anketlere katılan 
gençlerin büyük bir kısmının “neleri varsa hepsini 
ortaya koymak, mevki yapmak ve kemdi güçle-
rine dayanarak ilerlemek isteyen kimseler,(…) 
kendi şahsiyetlerini geliştirmeyi, hayatlarının 
başlıca gayesi olarak almış olanlardır.” Bunların 
%39.9, yani 6978 kişi olduğu görülüyor.

Diğer bir dikkat çekici taraf, ankete katılan-
larda çok güçlü bir vatan severlik duygusunun 
bulunmasıdır. Bunların oranı %32 (5589 kişi) 
dir. Bunlar “millete hizmet etmek ve insanlara 
faydalı olmak” düşüncesindedirler. Ancak, bu 
düşüncede olan gençlerin büyük bir çoğunlu-
ğu 17 yaşın altıda ve rejimin gerçekleri ile henüz 
yüz yüze gelmemişlerdir.

Bütün bu anket sonuçlarını yazar Ahminov 
şöyle yorumluyor ve değerlen- diriyor:

“Ankete katılanlardan %32 si, kendi memle-
ketlerinin gerçek vatansever- leri olduklarını 
göstermek isteyenlerdir ki, bu da dikkati çeken 
bir mahiyet taşımaktadır. Çünkü, Sovyet şartları 
altında vatanseverlik, yalnız mevcut siyasi siste-
mi mecburi olarak tanımakla kalmamakta, aynı 
zamanda bir çok hallerde ve noktalarda açıkça 
ve göze batar bir şekilde komünist aleyhtarı bir 
vasıf da taşımaktadır.”(agm. s.18)

“Anketleri inceleme işini bitirirken, hiç de 
beklenmedik birkaç sonuca varmak zorundayız: 
Sovyet gençliği için en karakteristik vasıf, hiç de 
“karakteristik Sovyet” vasfını taşımamaktadır. 
Gençliğin %40 ı hususi mülkiyeti geliştirmek 
arzusundadır. %32 sinde genel vatanseverlik 
ve ancak %15 inde bugün iktidarda bulunan 
hükümete sadakat vardır.”(agm.19)

Dünyadaki bütün rejimler, ideolojilerini 
yaymak ve kabul ettirmek için edebiyatı kullan-
mışlardır. Bu Sovyetler Birliğin’de de böyledir ve 
çok geniş bir araştırma konusudur.  Biz burada 
sadece birkaç noktaya işaret etmek istiyoruz.

G. Ahminov, Sovyetler Birliği’ndeki rejim 
karşıtı edebiyatı şöyle özetlemiş:

“Rus edebiyatı, kendi geleneği itibarıyla Çarlık 
Rusya’sında bir eğlence aracı değil, Rus toplu-
luğunun sosyoloji, siyaî çarpışmalar kürsüsü, 
Rus siyasi ve felsefî düşüncesinin formu olmuş-
tur. Puşkin devrindeki Rus yazarları, değil sade 
psikolojik, belki sosyolojik tipleri de çizmek 
ve eserlerinde toplulukta mevcut bütün siyasî 
akımları aksettirmek işinde büyük bir kabiliyet ve 
başarı göstermişlerdir. Şu veya bu yazar tarafın-
dan ortaya konan görüş ve düşünceler her zaman 
halkın bütün bir grubun görüşlerine tercüman 
olmuştur. En mühimi, şu veya bu yazarın başarısı, 
daima yalnız onun istidadını değil, belki görüş-
lerinin topluluğun geniş çevrelerinde uygun ve 
istenen akisleri uyandırmış olmasına bağlı bulun-
muştur. Aynı durum bugün Sovyetler Birliğinde 
de göze çarpmaktadır.”(agm.20-21)

Sovyetler Birliği’nin o günlerdeki gençliği 29 
yaşlarındaki şair Evgeni Evtuşenko’yu kendisi-
ne rehber seçer veya bir başka ifade ile Evtuşenk 
kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Gençlik onu bir 
“ideolog” olarak görmüştür. Şair, “tamamıyla 
şuurlu olarak manevî önderlik vazifesini kendi 
üzerine almak yolunda “ çaba göstermiştir. 1960 
yılında yayımlanan “Elma” isimli şiir kitabında 
şunları yazıyor:

“Araştırıcın var mı, yok mu senin- önemli 
değil, Önemli olan- izleyenlerin, taraftarların var 
mı senin.” Evtuşenko, sanatkârlara seslenerek; 
“Yarat sanatkâr, mertlik göster!Yan ve söyle!” 
diyor.(agm.s.21).

Sovyetler Birliği’ndeki “başkaldırı edebiyatı” 
nın serüveni oldukça geniş ve zengindir. 

Şairler ve yazarlar dünyaya açılmak, dünya-
yı gezmek, görmek istiyorlar, ama bunu imkân 
bulamadıkları için eserlerinde üstü kapalıda olsa 
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dile getiriyorlar. Yazıyorlar ve fakat cezalandırı-
lıyorlar, sürgüne gönderiliyorlar. Soljenisti’nin  
başına gelenleri bütün dünya biliyor. 

“Kokmuş” gençlik adına konuştuğunu söyle-
yen G. Zuyev şunları söylüyor:

“Ben burada “kokmuş” gençlik adına konuşu-
yorum. Anlamadım, neden bana takılmışlardır. 
Ben kimsenin malını çalmadım, kimseyi tokatla-
madım. Benim ruhumun içine sokulmak istiyor-
lar. Benim vatansever olamadığım söyleniyor. 
Ben ana toprağımı severim. Ama, bütün insan-
lığı, İngiliz, Amerika halklarını, dünya kültürü-
nü, yabancıların edebiyatını da sever ve Batıda 
olan her şeyle ilgilenirim. Oralarda kapitalizm 
varmış, ne çıkar bundan? Komsomol teşkilâtı, 
yerli bir anlam olarak işime gelmiyor ve beni 
tatmin etmiyor.” (agm.s.24)

Dergi’nin (s.31.s.30 vd.) “Baş kaldıran gençlik” 
isimli makalesinde, alt başlıkta (Sovyetler Birli-
ğindeki milli edebiyatların gelişiminde yeni belir-
tiler) yazısında M. Martens, Türk Cumhuriyet-
lerindeki edebiyatı ele alıyor ve “Kazak Türkle-
ri yazarlarının(…) son zamanlarda yayınlanan 
28 kitabından 15 i gençler tarafından kaleme 
alınmıştır.”(agm.s.30) diyor.

“Kazak Türklerinin edebiyatı 1920 den beri 
genç kuvvetlerin böyle bir akınını gösterme-
miştir.” (…) “Genç milli yazarların yaratıcılığı 
bugün büyük bir önem kazanmış bulunmakta-
dır.” (agm.s.30).

c-Türk Solcu- Komünist Gençleri Ne İstiyor ?

Burada bir parantez açarak bizdeki solcu-ko-
münist gençlerin fikir ve düşüncelerine bir göz 
atmakta fayda var. 

Üniversite öğrencilik yıllarımızda Türk gençli-
ği 27 Mayıs 1960 İhtilalini yaşamış ve gençlik 
arasında öteden beri kendini gösteren milliyetçi 
ve solcu gençlik yavaş yavaş kaba çizgilerle ayrıl-
maya başlamıştı. Bizim bulunduğumuz şehir-
de solcu gençlik “sosyal faaliyetler” adı altında 
gece toplantıları yapıyor, kızlı erkekli dans edip 
eğleniyor, milliyetçi gençlik kırsal kesimden 
gelen insanlardan oluştuğu için köşesine çekilip 
yaşıyordu. Solcu gençlerin tutum ve davranışla-
rı, kız arkadaşlarla olan ilişkileri bazı milliyetçi 
gençleri kızdırıyor ve zaman zaman kavgalara 
sebep oluyordu. Oruç tutmayan, namaz kılmayan 
solcu gençler ara sıra sokakta dövülüyordu. Bu 
durum böyle sürüp giderken milliyetçi gençlikte 
toparlanmaya ve örgütlenmeye başladı. Her iki 
grubun arkasında da siyasi partiler varlıklarını 
hissettiriyordu.

1967-1968 li yıllara kadar bu durum böyle 
giderken, o yıllardan sonra yüksek okullarda 
gençlik çatışmaları başladı. Solcu-komünist 
gençlik “devrim” yapacağını ve ülkede özgür-
lük olmadığını savunuyor, milliyetçi gençlik 
mevcut düzenin devam etmesini, gelenek ve 
göreneklerin korunmasını, din ve ahlâki hayatın 
devam etmesini düşünüyordu. Bu yolda yapılan 
çalışmalar devam ederken gençlik arasındaki 
kavgalar giderek büyük boyutlar kazanmaya 
başladı ve büyük şehirlerden küçük şehirlere 
gençler taşınarak mitingler yapılmaya başlandı. 
Bu kargaşa sonunda 1970 de bir darbe yapıldı ve 

gençlik susturulmaya çalışıldı ama olmadı. Sık 
sık hükümetler ve iktidarlar değişiyor ve ülkede 
huzursuzluk giderek büyüyordu.

1970’den sonra yüksek okullarda öğrenci-
lerin genel yapısı şöyle idi. Öğretmen okulla-
rından ve liselerden beklemeli öğrencilere lise 
diploması veriliyor ve gençler üniversitelerin 
ve yüksek okulların kapılarında  toplanıyor-
du. Eğitim Enstitülerinde kadrolar zorlanıyor, 
sıfır, hatta eksi puanla ve daha acısı lise mezunu 
olmayan gençler sınavsız okullara alınıyordu. 
Lise mezunu olmayan, kendi adının özel isim mi, 
cins isim mi olduğunu bilmeyen, büyük harfle 
mi küçük harfle mi yazılacağını öğrenememiş 
bir gençlikle karşılaştık. Bu gençler şöyle veya 
böyle örgütlerle dirsek temasında ve oralarda 
“devrim” dersleri almakta idi. 

Bu solcu-devrimci öğrenciler genel istek ve 
görüşlerini şu şekilde dile getiriyorlardı.

Önce ekonomik yapı düzeltilmeli, sonra eğitim.

Eğitim proletaryanın eğitimi olmalı,

Bireyler küçük yaşlardan itibaren ailelerinden 
alınmalı ve özel eğitime tabi tutulmalı. Aileleri-
ne teslim edilmemeli.

Devlet otoritesi parçalanmalı, zayıflatılmalı, 
aşağıdan yukarı bir eğitim ve öğretim sistemi 
uygulanmalı.

Sınıfsız bir toplum meydan getirilmeli.

Üretime dönük bir eğitim kurulmalı. Bunun 
için de sosyalist düzen gelmeli.

Eğitim, ırkçı, şoven ve asimilasyoncu olmamalı.

Sosyalizmin kalesi olan SSCB ‘de insanların 
daha mutlu ve refah içerisinde yaşadığı bilini-
yor. Onun için  derhal sosyalist-komünist siste-
me geçilmeli.

Aile sisteminin ve özel mülkiyetin en kısa 
zaman kaldırılması gerekir.

10-Devletçiliğin her alanda uygulanması 
lâzımdır.

11-Türkiye’de yalnız Türkçe’nin ana dil olmadı-
ğı, başka dilerin de bulun-    duğunu, bunlarla 
da eğitim ve öğretim yapılmalı.

 Bu ve benzeri isteklerin gerçekleştirilmesi için 
“kanlı bir devrim” in yapılmasını düşünen ve 
isteyen Türkiye’deki solcu ve komünist gençlik 
sonunda ülkeyi 1980 darbesine getirdi ve hala 
o darbenin acısını yaşıyor.

d-Bulgaristan’da Gençlik Hareketleri:

Yakın komşumuz Bulgaristan da  Gençlik 
gazetesi Narodna 2 Nisan 1967’de öğrenciler, 
burslarının yeterli olmadığını, yurtların yeter-
li olmadığını yazar. Fakat 22 Haziran 1968’de 
yayınlanan resmi kararda burs sayısının artırıl-
dığı ileri sürülür. Ancak öğrencilerin istekleri-
ne cevap verilmemiş olduğu için boykot edilir. 
Bunun üzerine öğrenciler susturularak kaderle-
riyle baş başa kalırlar. 

28 Temmuz- 6 Ağustos 1968 tarihinde Sofya’da 
toplanan Dünya Gençlik Festivalinde Bulgaris-
tan gençliğinin meseleleri dile getirilir ve Sofya 
Üniversitesi  Felsefe bölümü öğrencilerinden 80 
kişi yönetim tarafından okuldan atılır.

Bulgaristan gençliği Çekoslovakya’nın işgali 
sırasında yine seslerini yükseltirler, yürüyüş 
yaparlar, tutuklananlar olur ama sonuç değişmez.

Komünist partisinin sekreteri Todar Zhivkov, 
14 Mart 1969’da Sofya Komsomol teşkilatına 
öğrenci isteklerinin bir sonraki toplantıda ele 
alınacağını; “bağımsız ve yaratıcı düşünce”yi 
geliştirmek ve “parti politikasını idrak etme 
mücadelesinde faal mücahitler meydana getir-
mek…” gibi açıklamalar yaptıktan sonra öğrenci-
leri “ideolojik karışıklıklar” yaratmakla suçlar.[2]

Parti Merkez Komitesi 30-31 Temmuz 1969 
tarihinde şu kararları alır ve uygulamaya koyar. 
“Şevkli bir parti ruhu olan Marxist-Leninist 
ideolojisi bütün okul faaliyetlerine nüfuz etmeli-
dir. Sosyal ilimler öğretiminin ideolojik ve teknik 
seviyesini yükseltmeli; burzuva ideolojisi aleyhi-
ne mücadeleyi artırmalı, ve revizyonizmi daha 
canlı bir şekilde yapmalıdır. Eğitimde reform,  
öğrencilerin siyasi faaliyetlerini artırmaları-
nı gerektirmektedir. Komsomol teşkilatları ve 
eğitim kurumlarındaki, cemiyetlerdeki haklar 
ve idari fonksiyonlar genişletilmelidir. Öğrenci-
lerin eğitiminde ve onların şahsiyetlerine şekil 
vermede öğretmenlerin çok büyük rolü vardır.” 
deniliyor. (agm. S. 43)

e-Doğu Almaya Gençlik Hareketleri:

Doğu Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nın 
melez çocuğudur. 30 Mayıs 1968‘de Leipzig’deki 
Üniversite Kilisesi  Komünist yönetim tarafın-
dan yıktırılır. Bunu protesto eden öğrencilerden 
birkaç kişi tutuklanır.

Doğu Almanya gençliği 1956’daki Macaris-
tan işgalini protesto etmek üzere harekete geçer, 
Macar gençliğinin hürriyet mücadelesinde yanla-
rında olduklarını bildirirler. Bu arada Prof. Robert 
Havemann’ın iki oğlu tutuklanır. Suçu bir duvara 
“Dubçek” yazmaktır ve 18 ay ceza verilir. Küçük 
oğlu oturduklar evin penceresinden Çekoslo-
vak bayrağını asar ve ona da14 ay ceza verirler. 
Çocuklar anne ve babaları ile görüştürülmez-
ler. Bu tutuklama furyasında Kültür Bakanının 
yardımcısının oğlu, Marksizm-Leninizm Enstitü-
sü’nün Müdürü’nün kız da tutuklanırlar. Bunun 
üzerine adamlar görevlerinden alınırlar. Tutukla-
malar devam ederken 1968 Aralığında Humboldt 
Üniversitesi’nden de bir grup ilahiyat öğrenci-
si tutuklanır. Fakat sonuç dünya kamuoyunun 
bildiği gibi kanlı biter. Ancak bütün bu tutukla-
malar, görevden almalar, işkenceler “Komüniz-
min Doğu Avrupa’daki gençliğin hayal gücünü ve 
mücadelesini durduramaz. (Türk Birliği Dergisi 
Sayı 50-51, s.44, 1970.)

*******

Rusya 1941’de Estonya’yı Almanlardan alarak 
kendi topraklarına katmıştı. 8 Ekim 1980 tarihli 
Milliyet gazetesinin 3. sayfasında “S.Birliği’nin 
Estonya Cumhuriyeti’nde 2000 kadar genç 
başkent Tallinn’in ana caddelerinde bir yürüyüş 
düzenleyerek, Estonya için bağımsızlık isterler. 
Eski Estonya bayrağı ile gösteri yapan gençler, 
Estonya’ya yerleştirilen Rusların ülkeyi terk 
etmelerini isterler. 
2- Aclan Sayılgan, Doğu Avrupa’da Talebe Huzursuzluğu, 
Türk Birliği Dergisi, 1970 Sayı: 50-51i s.42 vd.
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BİR SÖYLEŞİNİN SATIR ARALARINDA
İnsanlık tarihi, 

günümüze 
kadar sayısız 

savaşlar yaşamış-
tır. Bugüne kadar ne 
imparatorluklar, ne 
devletler yıkılmıştır. 
Sayısız suçsuz, günah-
sız insanlar, analar 
babalar, çocuklar 

ölmüştür. Kaleler yıkılmış, şehirler yakıl-
mış, yuvalar dağılmıştır. Hele çocuklar, içinde 
yaşadıkları savaşın ne için, kimin için yapıl-
dığını bilmeden evlerinden, yurtlarından, 
analarından babalarından koparılmışlardır. 
İnsanlar ülkelerinden ayrılmak mecburiye-
tinde bırakılmışlardır. Bu konuyu daha fazla 
uzatmanın gereği yok!

Bu acımasız oyunun son örneği hepimizin 
gözünü önünde yaşanan Sovyetler Birliği 
ile Ukrayna Cumhuriyeti arasında yaşan-
maktadır. Üstelik aralarında, ırk birliği, dil 
birliği, kültür birliği, din birliği bulunan bu 
iki savaşanın derdi nedir? Savaşçılar neye 
hizmet etmeye çalışıyorlar. Bir türlü bilinmi-
yor. Elbette ki Sovyetler Birliğinin bir hesabı 
vardır. Bunun üzerinde durmayacağız.

Yazımıza başlık olarak koyduğumuz konu; 
gazeteci Emre Kulcanay’ın Kırım Türkle-
rinin mücahit lideri Mustafa Abdülcemil 
Kırımlıoğlu ile yaptığı ile röportaj (Yeniçağ 
gazetesi 4 Mart Cuma,2022 s.11). dır. Bu 
röportajı birkaç kez okudum. Unutulma-
ması gereken bazı bilgileri burada özetle-
meye çalıştım. Bilindiği gibi gazete sayfala-
rında verilen bilgiler, kısa bir zaman sonra 
unutulup kaybolmaktadır. Ben bu yazıları 
bir oyunluk yemeğe benzetirim. Yemeği 
yersin, karnın doyar ve iş orada biter. Ben 
istedim ki bu bilgiler unutulmasın.  

Kırımlıoğlu, Kırım’ın 2014 tarihinde Rusya 
tarafından işgal edildiği zaman, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’dan “Kırım Yarımadası’nın 
Türk savaş gemileri tarafından kuşatılma-
sını” ister. Erdoğan, “NATO böyle bir karar 
alırsa bunu yapan ilk ülke biz oluruz” cevabı-
nı verir. Bugün aynı Erdoğan, Ukrayna’da 
yana çalışmaktadır.

Rus ordusunun Ukrayna’yı işgali üzeri-
ne yapılan müzakerelerde “Barışı Ukray-
na istemiyor” diyerek işi yokuşa sürüyorlar 
propagandası yapıyorlar. Halbuki Ukrayna 
diyor ki “Ateşkes size da lazım, Rus asker-
lerinin cesetlerini ana babalarına teslim 
edin”. Ama Rusya “Teslim olun diyor. Bu 
görüşmelerde hiçbir sonuç görmüyorum” 

diyor Kırımoğlu. Müzakerelere danışmanım 
ve yardımcım Rüstem Ömerov ile katıldım. 
Rusya'nın şartları kabul edilir gibi değil” 
açıklamasını yapıyor.

Kırımoğlu, Rusya’nın nükleer silah kullan-
maya cesaret edemeyeceğini belirterek, 
’diktatör ’ olarak nitelediği Putin’in ruh sağlı-
ğının yerinde olmadığını öne sürdü. Putin’in 
“Ben öleceksem, bütün dünya ölsün”  diye 
düşünse de nükleer silahların ateşlenmesine 
doğru 7-8 aşamada bulunan yetkili insan-
ların sağduyulu davranarak Putin’e engel 
olacaklarına inandığını belirtti.

Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, bütün 
dünyaya gözdağı vermek gayesi ile “Nükleer 
silah” kullanabileceklerini “Üçüncü Dünya 
Savaşı” çıkarabilecekleri tehdidi yaparlar. 
Kırımoğlu,”Rus ordusu, Ukrayna’da durdu-
rulamazsa bütün Avrupa tehlikede. Üçüncü 
Dünya savaşı insanlığın yok edilmesi demek. 
Putin ,”Ben ölürsem bütün dünya ölsün diye 
düşünüyor olabilir. 

Kırımoğlu,“Biz Sovyetler Birliği’nin 
komünist rejimi yıkıldıktan sonra rahat 
yaşayacağımızı zannettik ama o rejimden 
daha acımasız Putin rejimi geldi. İnşallah 
bunu da atlatırız. Açıklamasını yapar. Ancak 
şunu unutmamak gerekir ki “Huylu huyun-
dan vaz geçmez.” Rusların tarihin akışı içinde 
işgal etmediği komşusu var mı? Kırım başta 
olmak üzere Çeçenistan, Ahıska, Acara, 
Gürcistan, Orta Asya Türk toprakları Rus 
işgallerinin acılarını hala yaşamaktadır. 1944 
Kırım, Ahıska sürgünleri unutulmadı.

Kırım’a dönüşü yasak olan Abdülcemil 
Kırımoğlu’nun sürgünlük süresi 2034 tarihi-
ne kadar uzatılmış. Mücadelesini verdi-
ği vatanından uzakta yaşayan Kırımoğ-
lu,“Bu tarihe kadar yaşayacağımı biliyor-

lar, yaptıklarının manası şu ki, ben ölsem, 
benim cenazemi oraya sokmayacaklar.” diye 
düşünü- yor. Rus işgalinin bu tarihe kadar 
(2034) sürmeyeceğine inanan Kırımoğlu,”-
Kırım Tatarlarının toprak larına dönecek-
lerine inanmakta ve “Kırım’a döndükten 
sonra elbette orada yapılacak çok şey var.
(…) Orada Kırım Tatar Muhtar Cumhuri-
yeti olacak. Kırım Tatar halkı Ukrayna’nın 
temelli, köklü halkı olarak tanındı. Kırım 
Otonom Cumhuriyeti statüsüne geçilecek.” 
Diye ümitlendi.

Kırımoğlu, “Yeniçağ TV aracılığıyla Türk 
dünyasına ne söyleyeceksiniz” sorusuna şu 
cevabı verir. Bakın,ben Birleşmiş Millet-
ler Teşkilatı Genel Kurulu’nda oylamalara 
bakıyorum. Maalesef birçok Türk Cumhu-
riyetleri ile İslam cumhuriyetleri, büyük 
çoğunlukla çekimser kalıyorlar. (…) Yüzde 
100 biliyorum ki Müslümanlar için kötülük 
ve doğruluk arasında çekimser kalmak 
mümkün değildir, bu ahlaksızlıktır. O ülkeler-
den rica ediyorum: Müslüman olun, Türk 
olun!..” 
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19Mayıs 2022 tarihinde Azerbay-
can Devlet Pedagoji Üniversi- 
tesi "Filolojik Dilbilim" odasın-

da "Büyük Azerbaycan Mütefekkiri Nizami" 
kitabının sunumu gerçekleştirildi.

Sunuma  ADPU Rektörü Prof. Cafar 
Cafarov,  Azerbaycan Milli Bilimler Akade- 
misi Folklor Enstitüsü Müdürü, akademis-
yen Muhtar İmanov,  AMEA Nesimi Dilbi-
lim Enstitüsü Terminoloji Bölüm Başkanı ve  
Terminoloji Komisyonu Başkan Yardımcı-
sı  filoloji bilimleri doktoru, Prof. S.Sadı-
gova, şair, edebiyat bilimci Prof. Vüqar 
Ahmad, Prof.Dr. Nizami Tağısoy,  ADPU 
yapı başkanları, Filoloji fakültesi Profe-
sör öğretim kadrosu ve öğrenciler katıldı. 

Uluslararası İlişkiler üzere Rektör yardım-
çısı, Filoloji Fakültesi Dekanı Profesör 
Mahira Hüseynova açılış konuşması yaptı.
Daha sonra ADPU Rektörü Profesör Cafar 
Cafarov  kitapla ilgili konuşma yaptı.

Kitabın yazarları  -  Uluslararası İlişkiler 
üzere rektör yardımçısı , Filoloji Fakültesi 
Dekanı Profesör Mahira Hüseynova, ADPU 
Türk araştırmaları bölüm başkanı Profe-
sör Elman Guliyev ve AMEA'nın "Dede 
Korkud" bölüm başkanı Profesör Seyfad-

din Rzasoy kitapın yazılması ve değerleri 
hakkında bilgilendirme konuşmaları yaptılar.

 Akademisyen Muhtar İmanov, profesör 
Sayali Sadıgova, edebiyat bilimci Prof. 
Vüqar Ahmad , Prof. Nizami Tağısoy 
ve beraberindekiler "Böyük Azerbaycan 
Mütəfəkkiri Nizami" kitabının öneminden 
bahsettiler. Konuşmacılar kitapın  Azerbay-
can Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
İlham Aliyev’in “Nizami Yılı” yla ilgili 
kararına uygun yazıldığını beyan etdiler 
ve bu vesile  ile kitap yazarların   “Nizami 
yılı” emrinden doğan görevlerini yerine 
yetirmekle  vatandaş ve bilim insanı olarak  
misyonlarının yerine yetirilmesinin bariz 
bir örneği olarak değerlendirildi.

Konuşmacılar, kitabın seçkin yayınlan- 
masının yanı sıra bilimsel detaylarını ele 
alarak “Nizami Yılı” na katkı olduğunu 
özellikle vurguladılar.

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
KİTAP SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Seyfaddin RzasoyProf. Mahira Hüseynova

Prof. Cafar Cafarov

Prof. Elman Quliyev
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Bu kitapta, Türk Milletine yüzyıllarca ev 
sahipliği yapmış, Türk medeniyetine 
beşik olmuş, kurdukları hanlıklar, 

devletler ve imparatorluklara şahit 
olmuş kadim Türk yurdu olan Türkistan 
coğrafyasında bulunan ve SSCB’nin dağılması 
sonrasında bağımsızlıklarına kavuşmuş Türk 
Cumhuriyetlerinin stratejik konumları, 
jeopolitik durumları, sosyoekonomik yapıları 
ve Türkiye ile ilişkileri tarihsel bir süreç 
içinde ele alınarak incelenmiştir. Bu süreç 
Rusya işgali önceki dönem, Çarlık Rusya’sı 
dönemi, SSCB dönemi ve bağımsızlık 
sonrası dönemi şeklinde dört döneme 
ayrılarak her dönemin dinamikleri içinde 
bu coğrafyada ve bu coğrafyayı kendine yurt 
edinmiş kadim Türk Toplumunda yaşanan 
değişim ve gelişmeler disiplinler arası bir 
bakışla analiz edilmiştir. Yazar Prof. Dr. 

Mehmet Yüce’nin Türk Cumhuriyetlerinde 
farklı dönemlerde çalışmış olmasının yanı 
sıra söz konusu bölgelerde bir takım 
saha araştırmalarında bulunmuş olması 
bu eserin sadece okunan, taranan yazılı 
birikimin masada birleştirilmesinden ibaret 
bir metinler toplamı değil, aynı zamanda 
sahada yapılan gözlemler ve çalışmaların 
da katkıda bulunduğu hem teorik hem de 
uygulama yönü bulunan bir eser haline 
getirmiştir. 
Kitap coğrafi bütünlük ve ortak özellikler 

dikkate alınarak iki kısma ayrılmıştır. Birinci 
kısım SSCB sonrası bağımsızlıklarına kavuşan 
literatürde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
olarak adlandırılan Kırgızistan, Kazakistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’a tahsis 
edilmiştir. Her kısım dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci kısmının birinci bölümü 

bağımsızlık öncesi 
Türkistan’ın siyasi durumu 
ve Türkiye ilişkileri, ikinci bölüm bağımsızlık 
Sonrası Türk Cumhuriyetlerinin sosyo-
ekonomik durumları, üçüncü bölüm Orta 
Asya Türk Cumhuriyetlerinin ortak fırsat ve 
tehdit alanları, dördüncü bölüm bağımsızlık 
sonrası Türk Cumhuriyetleri-Türkiye 
ilişkileri ele alınmıştır. İkinci kısım ise Güney 
Kafkasya incisi olarak bilinen Azerbaycan’a 
ayrılmıştır. Bu kısmın birinci bölümde 
bağımsızlık öncesi Güney Kafkasya’nın 
siyasi durumu ve Türkiye ilişkileri, ikinci 
bölümde Azerbaycan’ın Sosyo-Ekonomik 
durumu, üçüncü bölüm Azerbaycan Türkiye 
ilişkileri, dördüncü bölümde ise fırsat ve 
tehdit alanları ele alınmıştır. 

BAĞIMSIZLIKLARININ 
OTUZUNCU YILINDA TÜRK 

CUMHURİYETLERİ
Stratejik Konum, Jeopolitik Durum, Sosyo Ekonomik Yapı ve Türkiye ile ilişkileri 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

KİTAP TANITIMI

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 
geçmişiyle, ülkemizin en köklü sivil 
toplum kuruluşlarından birisi olan 

Türk Ocakları, 46. Olağan Büyük Kurul-
tayını 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleş-
tirdi. Kurultay,Türk Ocakları kuruluşunun 
110'uncu yılında Tarihi Türk Ocağı binası 
olan Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan 

program, divan üyelerinin seçimi ile devam 
etti. Faaliyet, Mali ve Denetim raporlarının 
okunması ve Yönetim kurulu faaliyet ve 
Mali raporların ibra edilmesi ve 2022-2024 
yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve 
kabulünden sonra, Genel Başkan Prof. Dr. 
Mehmet Öz, kurultaya katılan delegelerin 
tamamının oyunu alarak ikinci defa genel 
başkanlığa seçildi.

TÜRK OCAKLARI 46. OLAĞAN BÜYÜK 
KURULTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ



3KASIM 2012NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2022 15BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

Azerbaycan profesörlarının 
Nizamişünaslık araştırmaları Türkiyede
Bu yakınlarda Türk 

Ocakları Derne-
ği Bursa Şubesi 

tarafından Azerbay-
canın ögretim görev-
l i lerinin hazır-
lamış oldugu “ 
Büyük Azerbay-
can Mütefek- 
kiri Nizami” adlı   
kitapı çap edilmiş-
dir. Kitapa Azerbay-
canın bilim adamları 
yüksek deyer vermiş ve 
Prof. Dr. Mahire Hüseyno-
va, Prof. Dr. Elman Guliyev, Prof. 
Dr. Seyfeddin Rzasoyun birlikte hazır-
ladıkları "Büyük Azerbaycan mütefek-
kiri Nizami" kitabının tanıtımı 19 Mayıs 
2022 tarihinde Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Üniversitesinin Filoloji fakültesinde gerçek-
leştirilmişdir. Tanıtıma ADPU'nun rektö-
rü Prof. Dr. Cafer Caferov, Azerbaycan 
Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitü-
sü başkanı akademisyen Muhtar İmanov, 
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi 
Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü "Termi-
noloji" bölümünün başkanı ve “Terminoloji 

Komisyonu” başkan yardımcı-
sı Prof. Dr. Sayalı Sadıgo-

va, şair, edebiyatçı Prof. 
Vugar Ahmed, Prof. 

Dr.Nizami Tağısoy, 
Prof. Dr.İslam 
Garib, Doç.Dr. 
Ateş Ahmedli, 
ADPU’nun Filolo-
ji fakültesi öğretim 

ve araştırma görev-
lileri ve öğrenci-

ler katıldılar.ADPU 
Uluslararası İlişkiler 

üzere rektör yardımçısı , 
Filoloji fakülte dekanı Prof. Dr. 

Mahire Hüseynovanın açılışını yaptığı 
oturumda ADPU'nun rektörü Prof. Dr. 
Cafer Caferov, Azerbaycan Ulusal Bilim-
ler Akademisi Folklor Enstitüsü başkanı 
akademisyen Muhtar İmanov, Azerbaycan 
Ulusal Bilimler Akademisi Nesimi adına 
Dilbilim Enstitüsü "Terminoloji" bölümü-
nün başkanı ve “Terminoloji Komisyonu” 
başkan yardımcısı Prof. Dr. Sayalı Sadıgova, 
Prof.Vüqar Ahmed, Prof. Dr. Nizami Tağısoy 
ve kitabın yazarları ADPU “Türk odası” ve 
“Türk araştırmaları” bölüm başkanı Prof. Dr. 

Elman Guliyev ve Prof. Dr.Seyfeddin Rzasoy 
konuşmaları yaparak "Büyük Azerbaycan 
mütefekkiri Nizami" kitabının öneminden 
bahsettiler, kitabı Nizami Yılının başarıla-
rından biri olarak değerlendirdiler. Yazar- 
lar, bu kitabı Azerbaycan Cümhurbaşkanı 
sayın İlham Aliyev'in "Nizami Yılı" emri'n-
den kaynaklanan görevlerin uygulanması 
ve çözümünde sivil ve bilimsel misyonların 
yerine getirilmesinin açık bir örneği olarak 
yüksek değerlendirmişler. Kitabın bilim-
sel değerlerinin yanı sıra zarif bir şekilde 
yayım- lanmasından da bahseden konuş-
macılar, bu değerli kitabın "Nizami Yılı"na 
bir katkı olduğunu özellikle vurgulamışlar.

Prof.Dr. Elman Guliyev konuşmasında 
bu değerli kitabın basılmasında emeği olan 
herkese, özellikle de Türk Ocakları Derneği 
Bursa Şubesi başkanı sayın Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı’ya, aynı zamanda Prof. Dr.Alev Sınar 
Uğurlu’ya ve Ercüment Kartal’a sonsuz 
teşekkürlerini iletmişdir.

ÜLKER BAHŞİYEVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Ögretim üyesi, filologiya üzere felsefe doktoru
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SERTİFİKA

FİRMA ADI
: TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

ADRESİ
: KURTOĞLU MAH. YEŞİL CD. SİTE APT. NO:8 / 1 YILDIRIM / BURSA YILDIRIM / BURSA

VERGİ DAİRESİ
: SETBAŞI

VERGİ NUMARASI : 8760450890

FAALİYET ALANI
: DAĞITIM (KİTAP, MÜZİK VB), SATIŞ, YAYINEVİ

VERİLİŞ NEDENİ - TARİHİ : Yeni Sertifika Başvurusu - 9.7.2020

İş bu sertifika açık unvan ve adresi yazılı olan işyeri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca yukarıda belirlenen 

alan/alanlara ilişkin faaliyet gösterir. Dr. Kamil ÖZER

SERTİFİKA NO
GEÇERLİLİK TARİHİ

Vali a.

47924

9.7.2020 - 9.7.2024
İl Müdürü

Doğrulama Kodu : de8c1bcb-31fb-4343-b2f5-ac6661f3e588

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ
BURSA ŞUBESİ YAYINLARI


