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Dil Bayramı kutlanıyor

Ata vatandan...

Gaziler Günü

Uludağ 
Üniversitesi öğretim 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Hatice Şahin 
“Her yıl dönümünde, 
yurt genelinde 
ve diğer Türk 
Cumhuriyetlerinde 
düzenlenen 
etkinliklerle büyük bir 
sevinç ve heyecanla 
kutlanmakta olan Dil 
Bayramı, Türkçenin 
önemi ve dünya 
dilleri arasındaki 
yeri vurgulandığı son 
derece önemli bir 
gündür” dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
isteği doğrultusunda 1. Türk Dili Kurultayı 26 Eylül 1932 yılında 
Dolmabahçe Sarayı’nda toplandı. 1. Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü 
olan 26 Eylül Türkiye’de Dil Bayramı olarak kabul edildi. 

2001 yılına dek Türk Dil Bayramı olarak kutlanan etkinlik, o tarihten 
itibaren Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne önerisi sonucu 26 Eylül Dil 
Bayramı ve Avrupa Diller Günü olarak kutlanmaya başladı.

Bursa’da Gaziler günü coşkulu 
törenle kutlandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
(TBMM) Atatürk’e gazi unvanı ve Mareşal 
rütbesi vermesinin 89. yıl dönümü 
Bursa’da ‘Gaziler Günü’ olarak düzenlenen törenlerle kutlandı. 

Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkan Vekili Mete Ateş Gaziler Günü 
için “Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik 
orunu vardır. Her Türk de bu orunlara kavuşmak için vatanı, milleti, 
bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü 
milli hasletimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her bireyi için 
vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır” dedi. 

Referandumun hemen ardında 
Anavatan’dan Ata Vatan’a uçtum. 
Referandum sonuçlarını her ne kadar 
Türkiye’deyken öğrenmiş olsam da 
sonuçların değerlendirmelerini uzun 
uzadıya medya güllerinden dinleme 
fırsatım olmadı. Bir hafta süreyle Türk 
TV’lerini seyretme fırsatım da olmadı. 
Ama yine de malum takımın sonuçları 
nasıl ballandıra ballandıra yorumladıklarını 
hayal edebiliyorum. Başbakanın sonuçların 
belli olmasının hemen ardından yaptığı 
değerlendirme konuşmasının bir bölümünü 
dinledim. Eski Ülkücüsünden Pensilvanya 
sakinine kadar teşekkür etmedik kimse 
bırakmadı.  Galibiyetinin tadını çıkarttı. 
Biz Türk TV’lerine ancak bir hafta sonra 
kavuşabildik. Allah’tan internet var. 
Türkiye’yi öyle takip  edebiliyoruz. 

Takip edebildiğimiz kadarıyla malum 
takım çok keyifli. Onlara göre “Türkiye bu 
referandumla bütün problemlerini aşmış, 
önü açık, yelkenlerini açmış yeni denizlere 
açılmak üzere rüzgar bekleyen gemi gibi”.  
Sanki ülkede işsizlik yok, açlık sefalet yok, 
terör yok, iş dünyası çok mutlu.   
Ama gerçek öyle mi!

Prof. Dr. Ali BAHADIR

bahadir@uludag.edu.tr

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı

“Türk Ocaklarının siyasi partilerle ilgisi yoktur. Türk Ocakları bir kültür ocağıdır. Türk Ocakları münevverlerin bir kalesidir.” H. Suphi TANRIÖVER

Türkçede alabildiğine kirliliğin yaşandığı, caddelerimizin 
yabancı isimli tabelalarla adeta yabancı şehirleri andırdığı 
ve Türkçenin ana dil özelliği üzerinde tartışmaların 
yaşandığı süreçte 78. Dil Bayramı kutlanıyor.

DEVAMI 2. SAYFADA
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Uygarlığın en önemli simgelerinden biri 
olan dilin gelişimiyle birlikte insanlar ara-
sındaki etkileşim artmış ve o dili kullanan-
ların sahip olduğu maddi manevi değerle-
rin tümü ancak dil aracılığıyla kuşaktan ku-
şağa aktarılabilmiştir.

Dil, ait olduğu milletin özelliklerini 
yansıtabilen ve o milletteki değişikliklerden 
etkilenen canlı 
bir varlıktır. Mil-
letin devamlılı-
ğında, millî bir-
lik ve beraberli-
ğin sağlanmasın-
da dilin önemi 
büyüktür.

“Türk dili 
Türk milleti için 
kutsal bir hazi-
nedir” diyen ulu 
önder Atatürk, 
bunun bilincin-
dedir. Bu nedenle Yeni Türk Alfabesi’ni ka-
bul eder ve dünyanın en eski, en zengin dil-
lerinden biri olan Türkçenin zenginliğini 
ortaya çıkarabilmek amacıyla 12 Temmuz 
1932’de Türk Dil Kurumu’nu kurar.

Bugün Atatürk’ün emaneti olarak var-
lığını sürdüren Türk Dil Kurumu’nun ku-
ruluşundan sonra, 26 Eylül 1932 tarihin-
de, Dolmabahçe Sarayı’nda ilk Türk Dili  
 Kurultayı gerçekleştirilmiştir. 
Atatürk’ün de büyük bir heyecanla katıldı-
ğı birinci Türk Dili Kurultayı dönemin dev-
let adamlarının, şairlerinin, yazarlarının ve 
bilim adamlarının katılımıyla düzenlenmiş-
tir. On gün süren ilk kurultaydaki özenli 
çalışmalar sonunda Türkiye Türkçesinin ta-
rihi kaynakları taranarak Tarama Sözlüğü; 
Anadolu ağızlarından derlenerek oluşturu-
lan Derleme Sözlüğü yayınlanmıştır. Ayrıca 
Türkçenin gücünü ve Türk milletinin hayat 
felsefesini yansıtması bakımından son de-
rece önemli ilk yazılı eserlerimizden Orhun 
Abideleri bu günlerde hazırlanmıştır. Türk-

çenin ilk sözlüğü Divan-ı Lügat’it Türk de 
yine kurultay sırasında yapılan çalışmalar 
sonucunda yayınlanmıştır. İşte bu önem-
li gün, her yıl o ilk coşkuyla “Dil Bayramı” 
olarak kutlanır.

Atatürk hayattayken 1934 ve 1936 yıl-
larında iki kurultay daha yapılır. Bizzat baş-
lattığı ve çalışmalarını büyük bir titizlikle 
izlediği bu kurultayların Türk dili ve Türk 
dünyası için büyük bir anlamı vardır. 

Her yıl dönümünde, yurt genelinde ve 
diğer Türk Cumhuriyetlerinde düzenlenen 
etkinliklerle büyük bir sevinç ve heyecanla 
kutlanmakta olan Dil Bayramı, Türkçenin 

önemi ve dünya 
dilleri arasındaki 
yeri vurgulandığı 
son derece önem-
li bir gündür. 

Tüm dünya-
da, bilgi ve ileti-
şim teknolojile-
rindeki gelişme-
lere bağlı olarak 
yaşanan dil kir-
liliğinden Türk-
çe de etkilenmek-
tedir. Güzel dili-
mizin doğru kul-

lanılması ve kaynaklarının ayrıntılı biçimde 
incelenebilmesi için “Ulusal Akademi” nite-
liği taşıyan Türk Dili Kurultaylarının önemi 
Dil Bayramı aracılığıyla bir kez daha vurgu-
lanmış olur. 

Dil bayramı kapsamında tüm yurtta, 
her yaştan öğrencinin katılabileceği çeşitli 
etkinlikler düzenlenerek dilin önemi belir-
tilir ve dil bilinci oluşturulur. Halkın bu ko-
nuya duyduğu ilgilin arttırılması, etkinlik-
lerin her kesime hitap edecek şekilde yay-
gınlaştırılması için çalışmalar sürmekte ve 
Dil Bayramı, her yıl daha da kapsamlı şekil-
de kutlanmaktadır.

Türkçenin zenginliği, Türk Milletinin 
tarihî ve kültürel mirasını emanet aldığımız 
büyük Ata’mızdan, emaneti teslim edece-
ğimiz yeni nesillere uzanan köprü olan biz-
ler,  Dil Bayramının neşesini damarlarımız-
da hissetmeli ve her Türk gencine hissetti-
rebilmeliyiz.  Bu anlamda aşılacak yol uzun 
olsa da önümüz aydınlıktır.

Türkçenin zenginliği ve Dil Bayramı

Tabii ki gerçek böyle değil. Ülkede 
ekonomik gidişat halen kötü. İşsizlerin 
sayısı hızla artıyor. Okulların başlama 
dönemi, vatandaş çocuğunu nasıl giydi-
receğinin, kalem defterini nasıl alacağı-
nın derdinde. Bölücüler okulları protes-
to etme peşindeler, yine mayınlı tuzak-
ları devam ediyor. Bölücü örgüt dev-
letin karşısına geçmiş “Ateşkesi uzat-
tım, uzatmadım, şu kadar süre verdim, 
bu kadar süre verdim” diye dalga geçi-
yor. Hükümet, “bölücü başıyla mı, yok-
sa onun parlamentodaki temsilcileriyle 
mi önce görüşmeliyiz” diye patinaj ya-
pıp duruyor. 

Bir oyalamaca bitti. İnşallah önü-
müzdeki günlerden itibaren hükümet 
ülkenin gerçek gündemine döner. İşsiz-
lik, aşsızlık ve terörle gerçek manada 
mücadeleye girer. Malum goygoycuları-
nın gazına gelip de anadilde eğitim, de-
mokratik özerklik, ikinci bayrak gibi ül-
keyi bölünmeye götürecek yanlış adım-
lar atmaz. İnşallah Sayın Başbakan Ah-
met Kaya’ya iadeyi itibar nişanı verme-
ğe,  Şivan Perver’i devlet sanatçısı ilan 
etmeye kalkmaz, Musa Anter’in anıt 
mezarını dikmeye kalkışmaz. 

Tabii bu bizim dileklerimiz. Genel 
seçim yılına giriyoruz. Edirne’de başka, 
Aydın’da başka, Konya’da, Çorum’da, 
Diyarbakır’da başka konuşan Sayın 
Başbakan, bu seçimler öncesi de ben-
zer icraatları yapabilir. Belki de Cum-
hurbaşkanlığı seçimi öncesi son icra-
at olarak genel bir afla Bölücü başını 
da BDP’nin başına gönderebilir. Öyle 
bir şey yaparsa da artık bu icraatların-
dan herhalde referandum öncesi, 12 
Eylül’den hesap sormak adına TV’lere 
çıkıp boy boy pozlar veren, bildiriler ya-
yınlayan “Eski Ülkücüler!” memnun 
olurlar.

Ama unutmamak lazım. Herke-
sin bir hesabı varsa Allah’ın da bir he-
sabı var. Hesap günü geldiğinde bu he-
sap muhakkak görülecektir. İnanıyo-
rum ki bu günün gelmesi de yakındır. 
Bu duygu ve düşüncelerimle Ata vatan 
Bişkek’ten bütün gönüldeşlerime sevgi 
ve selamlarımı sunuyorum. Vedalaşma 
fırsatı bulamadığım bütün dost ve ar-
kadaşlarımdan özür diliyor, hoşgörüle-
rine sığınıyorum.

Ata vatandan...

BAŞTARAFI 1. SAYFADA

Prof. Dr. Ali BAHADIR

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü 

DUYURU
Değerli gönül dostları, geleceğimiz olan gençlerimizin eğitilmiş bilinçli Türkçüleri olarak 
yetişmeleri için sizin maddi katkılarınıza ihtiyaç var. Bizler biliyoruz ki manevi katkılarınız 

bizlere moral olmakta ve çalışmalarımızdaki uyarıyı sağlamaktadır. Bu amaçlar 
doğrultusunda bizlere moral, gençlerimize maddi destek olmak istiyorsanız ocağımızın 

aşağıdaki burs hesabına katkılarınızı bekliyoruz.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Burs hesabı:
Hesap no: 81497884 - Iban:TR250006701000000081497884

Yapı kredi bankası 706 Uludağ Üniversitesi Şubesi



BURSA TÜRK OCAĞI BÜLTENİ 3EKİM 2010

21 Eylül 2010 tarihli 
Hürriyet Gazetesi’nde Van 
kaynaklı Okan Konuralp 
tarafından bir haber 
yayınlandı. Haber, “Artık 
kimliklerine Hırıstiyan 
yazdırıyorlar” başlığı 
altındaydı. Aslında 
gündemde Van Gölündeki 
Akdamar kilisesindeki 
ayin vardı. 95 yıl sonra bu 
kilisede yapılan ilk ayin 
olarak verildi. Bu ayin Türkiye’de hep gizli 
kalmış bir konunun ortaya çıkmasına 
vesile oldu ve demokratikleşmenin 
sonucu olarak, şimdiye kadar kimliklerini 
gizlemek zorunda kalmış olan 
Ermenilerin tekrar asıl kimliklerine 
dönmesi olarak değerlendirildi. Gerçek 
böyle miydi yoksa farklı bir boyut mu 
vardı? Bu arada Türkiye Ermenileri 
Patrikliği Patrik Genel Vekili Sayın Aram 
Ateşyan’ın Müslüman olan yeğenlerinin 
4 ay önce nüfus cüzdanlarına Hırıstiyan 
yazdırdıkları yer almaktaydı bu haberde. 
Bu kimselerin bölgede “Müslüman Kürt” 
olarak bilindiği de eklenmişti. Öte yandan 
“dışarıda Müslüman ama aile içinde 
Ermeniydik” dedikleri de yer aldı. Bu 
şekilde son bir yıldır önemli şekilde asıl 
kimliklerine dönmeler olduğu vurgulandı.

2007 yılında Kayseri’de Avşarlar 
sempozyumunda bir konuşma yapmıştım. 
Bu konuşmamda, “Kendisini Kürt 
ve hatta Kürt Alevi gösteren Ermeni 
Dönmeleri”nden bahsetmiştim. 
Yer yerinden oynamıştı ve benim 
kafatasçılığım dahil söylenmedik söz 
ve hakaret kalmamıştı. Konu öylesine 
sunulmuş ve çarpıtılmıştı ki, yargısız 
infaza uğramıştım. Halbuki gerek 
Türkiye’deki Ermeni soykırımını 
savunanlar, gerekse diaspora, 
Anadolu’da yaşayan Ermeniler nerede 
diye sormaktaydılar. Sözlerimde ne 
Kürtlere ne de Alevi vatandaşlarımıza 
hakaret vardı. Ben, bir bilim adamı 

olarak nerede olduklarını 
belgeyle açıklamıştım. O 
zamanki söylediklerimin tümü 
Amerikan arşiv belgelerine 
dayanmaktaydı ve hatta 
isim ve köy adlarına kadar 
bilgi bulunmaktaydı. Arşiv 
belgesi Ermeni asıllı görevliler 
tarafından hazırlanmıştı 
ve raporun adı da “Ermeni 
Kürtleri” ismini taşımaktaydı. 
Bu belgede hangi Ermeni 

cemaatinin hangi Kürt aşireti ismini 
aldığı, bunların bulundukları yerler ile alt 
birimleri ve oturdukları köylere kadar her 
şey kaydedilmişti. Ama bana bu bilgileri 
nereden aldığım hiç sorulmadı. Sadece 
neden konuştuğum ve bunu açıklamakla 
ırkçılık yaptığım suçlamalarında 
bulunuldu. Bugün ne oldu da beni 
darağacına çektikleri bir konuda rahatça 
herkes binlerce Ermeninin bu şekilde 
Müslüman kisvesi altında olduğunu 
söyleyebilmekteler. 

“Mahalle baskısından kurtuldukları” 
iddiası tamamen safsata. Çünkü o tarihte 
beni o bölgeden arayan vatandaşlarımız 
bunların hepsini bildiklerini ifade 
etmişlerdi ve gerçekten de başta Patrik 
Hazretleri olmak üzere herkes kimlerin 
ve hangi köylerin bu şekilde “kripto 
ermeni” olduğunu bilmekteydi. Hatta 
1977 yılından beri misyonerlerin bu 
türden Ermenileri tespit etme gayreti 
içinde olduğu, toprağı bol olsun Hrant 
Dink tarafından da dile getirilmişti. 
Benim tespitim bugün en azından 500 bin 
Ermeninin bu şekilde bulunduğudur. 

Ermeni olmak ne suçtur ne 
aşağılanacak bir durumdur. Türkiye’de 
bugün Ermeni asıllı vatandaşlarımız 
bulunmaktadır ve birçoğu ile de yakın 
ilişkilerimiz mevcuttur. Bence asıl Ermeni 
vatandaşlarımızın çektikleri sıkıntı, 
bu şekilde kendini gizleyen Ermeni 
asıllı olanlarla, soykırım safsatasını 
ortaya atanlardır. Tarihte hoş olmayan 

birçok olay olmuştur. Fakat hiçbirinin 
bu kadar uzun süre ve kangren haline 
geldiği görülmemiştir. Konunun 
kişiselleştirilmesi kimler tarafından 
yapılmıştır; bunun iyi değerlendirilmesi 
gerekir. Nitekim hatırlanacağı 
üzere ben kişiler üzerinden hareket 
etmemiştim ve bu şekildeki kişilerin 
kendilerinin açıklama yapmasının 
doğru olacağı kanaatindeydim. Halen 
de aynı düşünceyi taşıyorum. Ancak 
Türkiye’de meydana gelen bir takım 
olayların iyi anlaşılabilmesi için de bu 
konunun açıklığa kavuşması gerektiğini 
düşünüyorum. Ama maalesef son 
zamanlarda Türkiye bir etnisite cenneti 
haline getirildi. Bence asıl ırkçılık bu 
şekilde ülke insanlarının farklılaşmasına 
zemin hazırlamaktır. Şimdiki ortam 
Türkiye’nin yakın bir gelecekte tamamen 
ayrışmasına yol açacak bir biçimde 
gelişmektedir. Bu son durum da, üstü 
örtülü olarak Ermenilere emlak vermek ve 
bir yerde tazminata zemin hazırlamaktır.

Gerçekte ise bu olay tamamen 
aydınlandığında, Ermeni soykırım 
iddialarının ne kadar yersiz olduğu 
kesinlikle ortaya çıkacaktır. Türkiye, 
terör meselesinde ve ayrılıkçı Kürt 
konusunda ciddi merhaleler kazanacaktır. 
Hatta ülkemizde öz be öz Türkmen 
olan Alevi vatandaşlarımız üzerinde 
oynanan oyunlar ortaya çıkacaktır. Tabii 
bütün mesele, bu konuyla korkmadan 
yüzleşebilmek veya bunu bilmek isteyip 
istemediğimizdir.

 Tıpkı bu günlerde Akdamar 
Kilisesinin haçının yerine takılması 
taleplerinde, gerçek haçın Alman arşiv 
belgelerinde yer aldığı üzere 1907  
yılında Ermenistan tarafından 
gelen Michellian çetesinin, kiliseyi 
yağmaladıktan sonra haçını da çıkarıp 
eşine hediye götürmesini bilmek isteyip 
istemediğimiz gibi. Yoksa biz çevremizde 
binlerce Ermeni asıllıların olduğunu çok 
iyi bilenlerdeniz.

Kimliklerine hırıstiyan yazdıranlarla ilgili bir değerlendirme

Yusuf HALAÇOĞLU 

Halen Niğde Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özcan 
Yeniçeri’nin yazdığı eserlerden bazıları 
şunlar: “Yeniden Türkleşmek”; “Örgütsel  
Değişmenin Yönetimi”; “Küreselleşme 
Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik”; “Küresel 
Kıskaç ve Türkçülük”; “Bilgi Yönetim 
Stratejileri ve Girişimcilik”; “Dokunanlar”; 
“İtirazlar”; “Bugünden Yarına Türk 
Dünyasına Stratejik Bakış”; “Yönetimde Yeni 
Yaklaşımlar”; “Ölüler Nefes Almaz (Roman)”; 

Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma 
Yönetimi”.  Prof. Dr. Özcan Yeniçeri Ortadoğu, 
Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni 
gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı 
yaptı ve halen Yeniçağ Gazetesi’nde köşe 
yazarlığına devam ediyor.  Prof. Dr. Özcan 
tarafından kaleme alınan Milli Bilinç Nasıl 
Kırılır adlı eserde küreselleşme sürecinde, 
her türlü teknolojinin kullanıldığı savaşın 
teorik çerçevesini özetliyor ve bu savaşın 
gelişimini Türkiye örneğinde anlatıyor. 

MİLLİ BİLİNÇ NASIL KIRILIR? 
“Türkiye’ye Yönelik Psikolojik Operasyonlar”KİT

AP
LIK



Yaklaşık 4-5 
aylık süreç sonunda 
bilindiği gibi 12 
Eylül’de kısmi 
Anayasa değişikliği 
için halkoylamasında 
toplum tercihini 
yaptı. Ancak bu süreç 
sonlanmadı, daha çok 
konuşulacaktır.

Ülkemizde devlet 
ve millet katındaki 
ciddi sorunlarımızı bir 
çırpıda unutuverdik. 
Öncelikli terör sorunu, 
fakirlik, dış politika 
gibi… Elbette bu 
sürecin başlaması 
ve sürdürülmesinde 
mevcut iktidarın olduğu 
malumunuzdur. Tabiidir ki kısmi 
anayasa değişikliği ortaya atıldıktan 
sonra, tüm aydınlar, sivil toplum 
kuruluşları ve siyasi partiler için 
gündemin ilk sırası bu konu olmuştur.

Anayasa değişikliğinin neler 
getireceği konusu henüz erken 
olmakla birlikte hemen sonrasında 
yapılan İmralı görüşmeleri ve HSYK 

seçimlerine 
yönelik aday 
profili “Hayır” 
cephesinin 
kaygılarının da 
dinlenebileceğini 
gösterdi. Bunun 
için ilgili kişi 
ve kurumların 
değerlendirme 
ve görüşlerini 
iletirken daha 
öngörülü 
ve toplumu 
aydınlatıcı 
davranmaları 
gelecek adına 
yerinde olacaktır.

Biz Bursa 
Türk Ocağı olarak genel düşüncemiz 
siyasi bir hareket olmadığımızdır. 
Bu yüzden duygu ve düşüncelerimiz 
bir halkoylaması veya genel seçimle 
sınırlı olamaz. Eleştirilerimiz ise 
şu veya bu partinin ne yapması ne 
yapması noktasında hiç olamaz.

Bu topraklar tarihte de Türk’tü, 
gelecekte de Türk olarak kalacaktır 
inancıyla…

BURSA TÜRK OCAĞI BÜLTENİ4 EKİM 2010

Kamu 
yararına 
çalışır 
dernek

Sahibi
Prof. Dr. Ali BAHADIR

Mesul Müdür
Hamit SARAÇ

hamitsarac@gmail.com

Tasarım:
Huriye BİLİŞİK
huriyeb@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Cd. Yeşil Cd. Site Apt. No: 8/1

Tel: 0 224 329 73 23
Belgegeçer: 0 224 329 73 24

Yıldırım / BURSA

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta: bursaturkocagi@gmail.com

Baskı

Selçukhatun Mh. 
Selçukhatun Cd. 
No: 10/B BURSA

Tel: 0 224 220 68 64

Dr. M. Mete ATEŞ

m_meteates@yahoo.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkan Vekili

Bir halkoylaması daha geldi...

Üyemiz 
Sayın Hatice ÇELİK’in oğlu 

Metehan ÇELİK, Zeynep Ünal ile 
18 Eylül 2010 günü Bursa 

Kaplıkaya Şehriyar Tesislerindeki 
tören ile dünya evine girmişlerdir. 
Gençlere iki cihan saadeti diler, 

aileleri kutlarız.

Üyemiz Sayın Hasan NAZLI’nın 
oğlu Osman NAZLI, Zeynep ERK 

ile 18 Eylül 2010 günü Bursa 
Karlıtepe Düğün Salonundaki tören 

ile evlenmişlerdir. Genç çiftlere 
iki cihan saadeti diliyor, aileleri 

kutluyoruz.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Üyemiz Uludağ Üniversitesi Emekli 

Öğretim Görevlisi Dr. Behçet DEDE’nin 
kayınbiraderi ve kayınpederi 

vefat etmişlerdir. Merhumlara Allahtan 
rahmet Behçet ağabeyimize ve 
yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Türk Ocağımızın Eski Başkanı 
Sayın Zeki SARAL’ın babası 

Hüseyin SARAL vefat etmiştir. 
Merhuma Allahtan rahmet ve 
yakınlarına sabırlar diliyoruz.

    
Türk Tarih Kurumu 

eski başkanlarından 
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’nun 
hayat arkadaşı, muhterem eşleri 

Fatmanur HALAÇOĞLU, 6 Eylül 2010 
günü vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan 
rahmet Yusuf HALAÇOĞLU hocamıza ve 

yakınlarına sabırlar dileriz.

Türk Ocakları Bursa Şubesi Ekim 2010 Dönemi Kültür 
Toplantıları (Cuma Sohbetleri)Takvimi 

 
Tarih: 01.Ekim 2010, Saat:19.30

Konu: Türk Kültürü Nereden Geliyor,Nereye Gidiyor?
Konuşmacı: Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU 

   
Tarih: 08 Ekim 2010, Saat:19.30

Konu: Referandumun Hukuki Sonuçları 
Konuşmacı: Prof.Dr.Mehmet Emin PALAMUT

Tarih: 15 Ekim 2010, Saat:19.30
 Konu: Türk Edebiyatında Ömer Seyfettin
Konuşmacı: Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU

Tarih: 22 Ekim 2010, Saat:19.30
Konu: Cumhuriyete Giden Yolda Yaşananlar ve Mustafa Kemal ATATÜRK

Konuşmacı: Prof. Dr.Saime YÜCEER

Türk Ocağı bu ayki toplantılarını Kültür, Hukuk, Edebiyat ve Tarih Konularından 
seçmiştir. Toplantılar Türk Ocağı Bursa Şubesi’nde düzenlenecektir.

Adres:Kurtoğlu M.Yeşil Cad.Site Ap.8/1- Setbaşı Tel:3297323-Faks:3297324
e-posta:bursaturkocagi@gmail.com   www.bursaturkocagi.org.tr 
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Türk Ocağı 
Bültenimizin 32. Sayısının 

yayımlanmasında desteğini 
esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Yusuf 

Alper’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


