
Eskilerin meşhur bir sözü vardır. Mart ayı dert
ayı derler. Hakikaten bu mart ayı dert ayı oldu.

Öncelikle Japonya’da meydana gelen deprem
ve sonrası oluşan tsunami. İnsanlık için tam bir
felaket!

9,2 gibi çok yüksek şiddetli bir deprem ve bu
depremin sebep olduğu tsunami. Bildiğiniz gibi
Japonya depremlerden çok çekmiş, depremlere
çok can ve mal vermiş bir ülke. Bu nedenle dep-
remlere karşı en çok tedbir üretmiş bir ülke. Ül-
kemizde 7 üzeri depremlerde can ve mal kaybını
düşününüz. Son Marmara ve Sakarya deprem-
lerini lütfen hatırlayın. Verdiğimiz can kaybı bu iki

depremde yanlış hatır-
lamıyorsam 35 bin ci-
varında can kaybımız
ve bir o kadarda mal
kaybımız oldu. Japon-
ya’da depremlere karşı
yapılaşma o hale geti-
rilmiş ki yedi şiddetin-
deki depremler
neredeyse günlük nor-
mal sarsıntılar olarak
algılanmaya başlamış.
Ama bu seferki işin
rengi biraz daha deği-
şik! Hem şiddet daha
yüksek, hem de ar-

dında gelen umulanın çok üstünde bir tsunami.
Gerçi 9,2 lik depremin hasarı pek

yüksek olmadı ama ardından gelen tsunumi
sonrası oluşan su dalgalarının sebep olduğu
yıkım tam bir afettir, tam bir felakettir. Allah in-
sanlığı böyle felaketlerden korusun. Japon hal-
kına da geçmiş olsun!

Mart ayının ikinci derdi de Libya’da Şubat or-
talarında başlayan ve giderek vahim bir hale

dönüşen iç karışıklıklar. Önce Tunus ve Mı-
sırda meydana gelen olayların bir benzeri de Lib-
ya’da meydana gelecek ve kısa sürede geçecek
sandık. Ama öyle olmadı. Olaylar isyan ve iç sa-
vaşa dönüştü.

Milyar dolarlarca yatırımlarımızı geride bırak-
tık. Yirmi beş bine yakın vatandaşımızı tahliye te-
laşına düştük. Tam yüzümüzün akıyla çıktık
derken batının yine o malum emelleri kabardı.
Hemen bir araya gelip yeni bir haçlı ordusu teşkil
ettiler. Sözüm ona masum sivilleri kurtarma gö-
rüntüsü altında Birleşmiş Milletlerden müdahale
kararı çıkardılar. İş insanlık olunca bizimkiler de
gaza gelip karara destek verdiler. Sonradan oyu-
nun farkına vardılar, 

Devamın 4. sayfada

ATAVATANDAN…

Mart ayı, dert ayı...

Prof. Dr. 
Ali BAHADIR 

� 25 Mart 1912 yılında kurulmuştur.
� Türk ismini kullanan ilk sivil

toplum kuruluşudur.
� Çanakkale zaferinde gönüllü bir-

liği olan tek dernektir.
� Çanakkale savunması anısına

pullar bastıran tek dernektir.
� Kuruluş bildirisini kaleme alan

190 tıbbiyelinin hepsi
Çanakkale'de şehit olmuştur.

� Amblemi Türk milletinin miti olan
bozkurt başıdır.

� Kuruluş tüzüğü madde 4: Hiçbir
surette günlük siyaset ile uğraşıl-
mayacak ve hiçbir partiye katılın-
mayacak diyen dernektir.

� İstanbul'un işgalinde baskın ver-
ilen 3 önemli yerden biridir.

� Osmanlı işgal edilirken 1919 da
açık hava toplantıları ile halkı
uyaran dernektir. Ünlü Sultanah-
met mitingine 80.000 katılım ol-
muştur.

� Bursa'nın yunanlılar tarafından iş-
gali üzerine millet meclisi
kürsüsüne örtülen siyah örtü
ancak Bursa istiklaline
kavuşunca kalkacak diyen genel
başkana sahip dernektir.

� İnebolu-Ankara arasındaki “İstiklal

Yolu”nu ilk açanlar Türk Ocak-
lılardır.

� Yayın organı olan Türk Yurdu
dergisi de 100 yaşındadır.

� Cumhuriyetin kurucu meclisine 46
üye veren dernektir.

� Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş
planlarını yapan, milli mü-
cadelede şehit olup vatan kur-
taranlar Türk Ocakları'ndan fikir
alanlardır.

� Ünlü Türk Ocaklılar: Mustafa
Kemal Atatürk, Mehmet Emin
Yurdakul, Ziya Gökalp, Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver, Yusuf
Akçura, İsmail Gaspıralı, Adnan
Menderes, Kazım Karabekir…

� Mustafa Kemal Atatürk'ün
cumhurbaşkanı olarak gittiği her
yerde öncelikli olarak ziyaret et-
tiği dernektir.

� Bursa türk Ocağı'nın ilk kuruluş
yılı 1913'tür.

� Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki ilk
başkanı Muhittin Baha Parsa'dır.

� İlk kuruluş yeri bugünkü Mah-
fel'dir.

� Cumhuriyetin ilk yıllarında Bur-
sa'da sağlık, spor, müzik ve
sanatta öncülük etmiştir.
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36. sayımızın yayına hazırlanmasında maddi
desteğini esirgemeyen, Adnan KOCA’ya teşek-
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Baştarafı 1. sayfada

Tayip Bey “Libya Halkına
silah doğrultan biz olmayaca-
ğız” kabilinden beyanlara
başladı ama iş işten geçti.
Haçlılar işi NATO’ya hava-
leye çalışıyorlar ve bunun
tabi sunucu Türkiye’de bu
müdahale ekibinin içine çekil-
meğe çalışılıyor. Bizim yetki-
liler buna direnmeye
çalışırken televizyonlar “Silah
ambargosunun denetimi ve
insani yardımların dağıtımına
yardım” konularında hizmet
etmek üzere deniz kuvvetle-
rimizin 5 gemi ve bir denizaltı
ile bu ekibe katılacağını du-
yurmaktalar ve hatta bu iş ile
ilgili yetkiyi içeren bir teskere-
nin meclisten geçirildiğini
ifade etmektedirler. Nereden
bakarsanız bakınız iki ucu
pisli değnek! Libya’da kalan
Milyar dolarlarca yatırıma mı
yansak, Haçlıların gazına
gelip iç işlerine karışıp, dost
bir halka silah doğrultuşu-
muza mı yansak bilemiyo-
rum. 

Bildiğiniz gibi 21 Mart Türk
Dünyası için önemli bir gün.
Baharın müjdecisi, bir bay-
ram! Bütün Türkistan coğraf-
yasında coşkulu törenlerle
kutlanıyor. Televizyonlardan
hep birlikte Bakü’yü Aşkabat’ı
Taşkent’i Astana’yı seyrettik.
Bişkek’i bizzat yaşadım. Coş-
kuyu, heyecanı gördük, eğ-
lendik deşarj olduk. Gelin
göçünki ülkemizde 21 Mart
böylemi. Hep gerilim, hep yü-
reğimiz ağzımızda hep ne
oldu ne olacak endişesi. Hep
bölücülerin isyan provaları,
devlete kafa tutma gösterileri.
Bu 21 Martta gemiyi iyice

azıya aldılar. Bölücü bir mil-
letvekili taşı kapmış sokak
çocukları gibi polislere at-
mağa hazırlanıyor, biri bir baş
komiseri tokatlıyor, bir diğeri
polisin şapkasını başından
alıp fırlatıyor. Bu da yetme-
miş ki şimdide “Sivil aitsizlik
eylemi” adı altında yeni bir di-
reniş başlattılar. Devlet itibarı
yerlerde, iki paralık olmuş, ik-
tidar ve muhalefet yasak sav-
mak kabilinde bir iki
kınamayla olayı geçiştirmeye
çalışıyor. Bu kadar acı bir
durum. Açılım politikalarının
hayrını görün.

Mart ayındaki dertlerimiz
bunlarla da sınırlı değil. Belki
de bunlardan da vahimi pat-
ron kulübü TÜSİAT’ın hazır-
lattığı sivil anayasa taslağı!
Sözde anayasanın değiştiri-
lemez maddelerini hedef alan

Mart Ayı, Dert Ayı fakat
aslında anayasadan Türk’ün
mührünü silmeğe çalışan,
Türkiye Cumhuriyetini bölüp
küçültmeye çalışan fitne fesat
metni. Beyler dillerine dola-
mışlar bir “bireyin mutlulu-
ğunu ve özgürlüğü” lafını
önüne gelen kurum ve kuru-
luşları yerle bir ediyorlar. 

Patronlar kraliçesinin ko-
cası da çıkmış “Birey mutlu-
luğu, birey özgürlüğü için
devletin bölünüp küçülmesin
bile göze alabilecekseniz
doğru yoldasınız, yoksa vaz-
geçin bu işten” diyecek kadar
fütursuzlaşmış. Biz de bireyin
mutlu olmasından yanayız,
bireyin özgürlüklerinden ya-
nayız, devletin bireyin hizme-
tinde olmasından yanayız
ama devlet olmaksızın birey
olunamayacağının da bilin-
cindeyiz. Bireyin birey olarak

yaşayabilmesi için ona ya-
şama imkânı verecek onu
egosu daha yüksek bireylere
karşı koruyup kollayacak
güçlü bir devletin olmasına
da gönülden inanıyoruz.

Bu cici patronlar önce as-
gari ücretle, karın tokluğuna
çalıştırdıkları işçilerinin kar-
nını doyurup

birey olarak yaşamalarına
imkân sağsalar da görsek.
Ama bunlar için bireysel mut-
luluk ve özgürlükler sadece
yatırım özgürlüğü ve elde
edecekleri karlarla sınırlıdır.
Sadece nasıl ve nereye yatı-
rım yapabilecekleri önemlidir.
Vatanını yeri, büyüklüğü ve
küçüklüğü, ne pahasına elde
edildiği önemli değildir. Sa-
dece yatırım bölgelerinin gü-
venliği ve karlarının
yüksekliği önemlidir. Ama
unutmasınlar ki vatansız ve
devletsiz bir dünyada “gücü
gücü yetene kuralı” geçerlidir
ve onlar için bile bireysel mut-
luluk ve özgürlük söz konusu
olamaz.

Sözün kısası Mart ayı ha-
kikaten Türk Milleti için dert
ayı oldu. Tıpkı Osmanlının
son dönemi

gibi! Tıpkı bin sekizyüzlü
yılların sonu, bin dokuz yüzlü
yılların başı gibi! Tıpkı Türk
Ocağı’nın doğuşuna sebep
olan yıllardaki gibi! Oynanan
oyunlar, kurulan tuzaklar hep
aynı. Tıpkı o günlerdeki iç ve
dış düşmanlara karşı dura-
cak güçlü bir Türk Ocağı teş-
kilatına ihtiyaç vardır. Belki bu
gün o dönemlerden daha va-
himdir.

Doksan dokuzuncu kuru-
luş yıl dönümün hayırlı olsun
Türk Ocağı Türk’ün ocağı.

ATAVATANDAN… Mart ayı, dert ayı...Prof. Ali BAHADIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN TÜRKİYE HALKINA 

TÜRK MİLLETİ DENİR. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

Milli mücadele ve Çanakkale 
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Sayın Yusuf Oğu-
zoğlu Türk Ocakları Bursa şubesi-
nin  düzenlediği Cuma
sohbetlerinin bu haftaki
konuğu olarak aramız-
daydı. Ocak binasında
gerçekleşen toplantı
18 Mart Çanakkale Şe-
hitleri’ni anma amacıyla
saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ko-
nuşmasına Türk Ocaklarının ko-
nuğu olmaktan duyduğu
memnuniyetten bahsederek başla-
yan Oğuzoğlu, “Milli Mücadele  ve
Çanakkale“ konusunda bilgi ve yo-

rumlarını bizlerle paylaştı. Şehitlik
şuuruyla ölüme yürüyen şehitlerimizi
anmanın ve unutmamamın gerekli-

liği  konusunda vurgu yap-
tıktan sonra onurlu şehit
yakınlarının devlete külfet
yaratmamak adına şehitlik
maaşını hatta madalyayı
dahi   kabul etmediklerini
anlattı.
Konuşmasında verdiği bil-

giler ve yaptığı örneklemelerle ve-
rimli bir konferansa imza atan Yusuf
Oğuzoğlu, dinleyicilerin sorularına
yetkin cevapları ile Çanakkale sa-
vunmasının milli mücadele ruhunun
başlangıcı olduğunu vurguladı.



Türk Ocağı’nın kuruluş sebepleri
Dr. Behçet DEDE 

UÜ. Emekli Öğretim Görevlisi

Bütün sosyal ve toplumsal olaylarda
sebep-sonuç ilişkisi vardır. Türk Ocağı’nın
kuruluşunun da bir takım sebepleri ve so-
nuçları bulunmaktadır. Burada bu sebep-
leri incelemeye çalışacağız.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerile-
mesi, çöküşü ve parçalanmasının sebep-
leri üzerinde çok durulmuştur. Bilindiği
gibi 18. Yüzyıldan itibaren imparatorluğu-
muz siyasi, ekonomik ve savaşlarda inisi-
yatifi düşmanlarına kaptırmıştı. Başta
Avusturya, Tuna boylarına ve Balkanlara
doğru yayılmaya başlamış, Rusya, Kara-
deniz’i bir Rus gölü haline getirip İstan-
bul’a ve boğazlara sahip olup sıcak
denizlere inmenin peşindedir. Diğer taraf-
tan da Balkanlar ve Kafkasya’yı ele geçir-
mek istemektedir.

İngiltere ve Fransa Osmanlı toprakla-
rındaki ve Doğu (İran, Afganistan vs )
daki menfaatlerin tehlikeye düşeceğini
düşünerek çeşitli oyunlar oynamaktadır.
Bu oyunlar çerçevesinde imparatorluk
bünyesindeki azınlıklarla öteden beri ilgi-
lenmektedir. Bu da Osmanlı yönetimini
zora sokmaktadır.

19.Yüzyılın başında itibaren Osmanlı
devletinin siyasi ve ekonomik hayatında
büyük ve tehlikeli buhranlar yaşanmaya
başlanmıştı. Bu buhranların bir çok sebe-
binin yanında şu dört sebep öne çıkmak-
tadır.

1- Büyük Avrupa devletleri ile Rusya,
Osmanlı topraklarını kendi aralarında
paylaşma kavgasına girmişlerdir.

2- Millet ve milliyet düşüncesi, impara-
torluğun bünyesinde bulunan azınlıklar
arasında yayılmaya başlamış, devlete
karşı ayaklanmalar başlamıştır.

3- Mısır, Halep, Kırım ve Bosna gibi
Müslüman eyaletlerde de ayrılma rüzgar-
ları esmektedir.

4- İmparatorluğun yönetiminde
makam ve mevki kavgaları şiddetlenmiş,
saray yönetim gücünü ve yetkisini kaybet-
meye başlamıştır.

Bütün bu gelişmeler arasında impara-
torluğun birlik ve bütünlüğünü ko-
ruma düşünceleri tartışılmaya ve
“ İmparatorluğu nasıl kurtarırız “
sorusu sorulup tartışılır ol-
muştur. Bu düşünceler ara-
sında

Batıcılık(Garplılaşma),İslamcılık, Milliyet-
çilik(Türkçülük) fikirleri ve daha başka dü-
şünceler gündeme gelmiştir.

Bu düşüncelerin mensupları bu soru-
lara cevap ararken, bilindiği gibi 1877-
1878 Osmanlı-Rus savaşlarında ordumuz
yenilmiş ve Berlin Antlaşması ile Ro-
manya, Sırbistan, Karadağ gibi eyaletler
bağımsızlığını,

Bulgaristan özerkliğini ilan etmiştir.
Balkanlardan gelen göçmenler perişan
halde bulunmaktadır.

1895’de Ermeniler İstanbul’da terör
estirmektedir.1897’de Osmanlı-Yunan sa-
vaşı başlamış,1909’da 31 Mart ayaklan-
ması meydana gelir.1911’de İtalyanlar
Trablusgarp’ı işgal eder. İtalyan donan-
ması Anadolu’nun güney sahillerini tehdit
ederek Çanakkale Boğazı’na dayanır.
Bulgar ordusu Çatalca’ya yaklaşır. Olay-
lar,hızlı bir şekilde aleyhimizde gelişirken
Osmanlı aydınları zaman zaman bir
araya gelerek bir takım dernekler kurup
meselelere çözüm aramaya başlarlar.

1908’de milliyetçi aydınlardan Necip
Asım, Veled Çelebi, Ahmet Mithat, Emrul-
lah Efendi, Yusuf Ak-
çura,Rıza
Tevfik,Ahmet Hik-

met,Fuat
Raif,Bursalı Tahir

Mülkiye(Siyasi Bilgi-
ler Fak.) müdürü

Celal Bey’in
odasında top-

lanıp Türk Der-
neği’ni kurmayı
kararlaştırırlar.Derne-
ğin amacı siyasi ola-
rak “Osmanlıcılık”

amacına bağlı kalmakta birlikte bütün
Türk kavimlerinin meseleleri ile ilgilen-
mektedir.

1911’de “Türk Yurdu Cemiyeti “ kuru-
lur. Kurucuları arasında Mehmet Emin
Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade
Ali, Dr. Akil Muhtar ve Yusuf Akçuraoğlu
bulunmaktadır. Yusuf Akçuraoğlu,aynı ta-
rihlerde Türk Yurdu dergisini çıkarmakta-
dır.Derginin ilk sayısında ,Türklüğe
hizmet,Türklüğe faide dokundurmak”
amacında olduğu açıklanır.

1908 İkinci Meşrutiyetinin getirdiği hür-
riyet ve başıboşluk İstanbul’da büyük bir
hareketliliğin yaşanmasına sebep olur.
Azınlıklar azgınlıklarını artırırlar,”kendi va-
tanımızda vatansızlar” durumuna düşe-
riz.Ermeni ve Rumlar sokaklarda
kadınlarımıza,kızlarımıza sarkıntılık et-
meye,laf atmaya başlarlar.Bu durum As-
keri ve Sivil tıbbiyeli gençlerin ağırına
gider ve bir şeyle yapmak için harekete
geçerler.

Askeri tıbbiyeli gençler sık sık Karaca
Ahmet Mezarlığı’nda toplanarak ne yapıl-
ması gerektiğini tartışır ve kararlaştırırlar.

Haşim Çinillili isimli genç tıbbiyeli, sivil tıb-
biyelilerden ( Dr.) Hasan Ferit(Canse-
ver)’e özet olarak şunları anlatır.

“ Memleketin sahibi biz olmamıza rağ-
men Türk soyundan olmayanlar kendi
aralarında birlik kurarak ticarette, sana-
yide, eğitimde, ziraatte bizden çok ileri du-
ruma gelmişlerdir. Kendi vatanımızda
bize hakaret, düşmanlık et-
mektedirler. İmparatorlu-
ğun her tarafında
isyanlar çıkarmakta,
vatanımızın her gün
bir parçasını kopar-
maktadırlar. Dış
devletlerden aldık-
ları desteklerle “
Meclisi Mebusan” da
bile düşmanlıklarını
açığa vurmaktadırlar.

Bizim bu belalardan kurtul-
mamız için kendi aramızda bir teşkilat
kurarak Türk milletini kurtulması, kalkın-
ması için birlikte bir gayret göstermemiz
gerekiyor.” ( Türk Yurdu 1967,Sayı
338,s.15-19)

Askeri tıbbiyeliler zor şartlarda çalış-
malarını sürdürür ve tanıdıkları aydınlara
bir mektupla amaçlarını şu cümlelerde
açıklarlar:

Bu günkü ifadelerle “Efendim!..
“Türk ırkının eğitim okullarına hizmet

ederek, toplumsal gele-
ceğini temin etmek ama-
cıyla toplanmış 190
askeri tıbbiyeli adına
yüksek şahsınıza baş-
vurmuş bulunuyoruz.

Amacımız, arz ede-
ceğimiz şeylere dair “ ha-
kimane ve edibane “
fikirlerinizi öğrenmektir.

Türk milleti, yok oluş hayatı yaşamak-
tadır. Buna atalarımız gibi kayıtsız kala-
mayız. Hayat ebedi bir mücadeledir ve bu
mücadelede başarının en büyük şartı,
eğitim ve okulların başarılı çalışmasıdır.

Bizler, gelişme kanununa uyan dü-
şünce ısrarlı, ziraat, ticaret ve sanayi ile
kazanılmış bir sosyal bağımsızlığı, kuru
bir siyasi bağımsızlığa tercih etmekteyiz.

Gelecek kuşaklar temiz
olsun, tembelliği günah, çalış-
mayı ibadet bilsin.

Müteşebbis, kuvvetli ve ser-
vet sahibi olsun.

Böyle bir cemiyetin temel
taşlarını yüksek okullarla devam
eden Türk gencinin maddi-man-
evi fedakarlıklarıyla atacağız.

Bu konudaki düşüncelerinizi,
görüşlerinizi öğrenmek istediği-
mizi bildirir; ilimi ve fiili iş birli-
ğinde bulunmalarını ısrarla
temenni eyleriz efendim!”

Bu mektup Türk Yurdu der-

gisini çıkaran Yusuf Akçuraoğlu’na, Ziya
Gökalp’e, Hamdullah Suphi’ye, Mehmet
Emin’e, Ahmet Ferit’e, Ahmet Ağaoğlu’na
ve daha başkalarına gönderilir.

Daha önce Türk Derneği’nde Türk
Yurdu Cemiyeti’nde kurucu ve üye olan
aydınlar nihayet 25 Mart 1912 tarihinde
Türk Ocağı’nı kurarlar. İlk kurucuları ve

geçici yönetim kurulu;
1-Mehmet Emin(Yur-

dakul) başkan, 2- Yusuf
Akçuraoğlu, 2.başkan,
3- Mehmet Ali Tevfik
katip, 4- Dr. Fuat
Sabit veznedar seçi-
lir.

İlk Yönetim Ku-
rulu: 1- Ahmet Ferit (

Tek ) başkan, 2- Yusuf
Akçuraoğlu, 2. Başkan, 3-

Mehmet Ali Tevfik, genel
katip, 4- Dr. Fuat Sabit veznedar seçi-

lir.
Türk Ocağı amacını şöyle açıklar:
“Cemiyeti maksadı, İslam kavimlerinin

en önemlilerinden biri olan Türklerin milli
terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyeleri-
nin ilerlemesi ve yükselmesiyle Türk ırkı
ve dilinin kemaline çalışmaktır.”

“Ocak, maksadını gerçekleştirmeye
çalışırken sırf milli ve içtimai bir vaziyette
kalacak, asla siyasetle uğraşmayacak ve

hiçbir vakit siyasi
fırkalara(partilere) hizmet et-
meyecektir.” 

Daha sonra Türk
Ocağı’nın başkanlığını uzun
süre yürüten Hamdullah
Suphi Tanrıöver Ocağın
amacını şöyle özetler;

“Türk Ocağı diğer unsur-
ların hususi tesanütüne

karşı bir aksülamel olarak ortaya çıkmış-
tır.

Mehmet Emin Yurdakul da şu açıkla-
mayı yapar: 

“Türk Ocakları gayr-i Türk unsurun
milliyetçi derneklerine karşı bir ağırlık
olmak üzere kurulmuştur.”

Türk Ocakları kurulduğu günden itiba-
ren Türk milletinin hizmetinde olmuş; Ça-

nakkale Savaşları’nda
gönüllü birlikler göndermiş,
Kurtuluş Savaşı’na bütün güç
ve imkanları ile katılmıştır.

Kırım’dan, Azerbay-
can’dan, Kuzey ve Güney
Kafkasya’dan, Orta As-
ya’dan, Rusya’dan gelen
göçmenlere kucak açmış,
Türk aydınlarını korumuş,
kollamış ve yardımlarda bu-
lunmuştur. Türk tarihi, Türk
dili, Türk sanatı üzerinde tek-
rarı yapılamayan çalışmalar
yapmıştır.

Ermeni meselesinin tarihsel kökenleri,
Amerika'da Ermeni propagandası, Er-
meni lobisi ve Lozan, Kurtuluş Savaşı
ve Cumhuriyet döneminde Ermeni me-
selesi, şehit diplomatlarımız, AB'ye üye-
lik sürecinde Ermeni meselesi. Kaynak
kitap niteliğinde olan bu yayın kitaplığı-
mızda okuyucularımızı beklemekte.

DUYURU

Ermeni MeselesiKİTAPLIK

Değerli gönül dostları,  geleceğimiz olan gennçlerimizin
eğitimiş 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, oca-
ğımızın aşağıdaki burs hesabına katkılarınızı bekliyoruz.

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

Yapı Kredi Bankası 706 Uludağ Üniversitesi Şubesi
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Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Efendi
Barutçu Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin konuş-
macı misafiri oldu.
Bursa Türk Ocağı Yöneticileri ile Bursa Gazete-
ciler Cemiyeti’nde Cemiyet Başkanı Nuri Ko-
laylı’nın makamında ağırlanan Barutçu,
“Mehmet Akif Ersoy’un Türk Ocakları ile Olan
Gönül Bağından” bahsederek Türk Ocaklarına
bugünkü süreçte de zaruri ihtiyaç olduğunu
söyledi. Cemiyet Başkanı Kolaylı ve Barutçu
arasındaki hediyeleşmeden sonra samimi
geçen sohbetleri son buldu.
Efendi Barutçu’nun programı Bursa Hâkimiyet
ve Olay Medya ziyaretleri ile devam etti.
17.15’te Olay Televizyonu’nda canlı yayına
katılan Sayın Barutçu burada Türk Ocaklarının
yakın tarihini ve Bursa ile ilgili anılarını paylaştı.
akşam saat 19:00 da Dede Efendi Salonunda
Türk Ocaklı ve Bursalı sevenleri ile birlikte oldu.
“Mehmet Akif Ersoy’un Aziz Hatırasına Sön-
meyen Ocak Türk Ocağı ve Türkiye’nin Bütün-
lüğü” konulu konferansıyla dinleyenlerini
heyecanlandırdı. Konuşması alkışlarla kesilen
Barutçu, konferans sonrası Bursa Türk
Ocağı’nın ilk kuruluşuna mekanlık ve şahitlik
yapan Mahfel Çay Bahçesi’nde dostları ile bir
araya geldi.
Geceyi Bursa’da geçirdikten sonra 12 Mart
Cumartesi günü Türk Ocakları Yalova
şubesinin açılışına katılmak üzere Ocak
Başkan Vekilimiz Dr. M.Mete ATEŞ ile birlikte
Bursa’dan ayrıldılar.

Efendi 
Barutçu

Türk 
Ocakları’nın 
konuğuydu


