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Türk Milleti tarih sahnesine çıktığından 
bu yana yaşadığı coğrafyalarda her zaman 
önemli meselelerle uğraşmak zorunda kal-
mıştır. Bu gün yaşadığımız coğrafya da bun-
dan azade değildir. Yıllarca Ermeni meselesi 
ile mücadele ettik ve etmeye devam ediyo-
ruz, Ermeni meselesi hemen hepimizin kıs-
men de olsa bildiği ve dert olarak tanımladı-
ğı bir sorun olmaya devam ediyor ve edecek. 
Bunun dışında aslında Ermeni meselesi ile 
eş zamanlı olarak başlamış, hep olması-
na rağmen arada uzun süreler su yüzüne 
çıkamamış ama hiçbir zaman tam olarak 
çözülememiş bir diğer meselemiz ise Kürt 
meselesi. Türkler kendilerini Kürt olarak 
tanımlayan insanları uzun süre ve büyük bir 
çoğunlukla kendilerinden saymalarına ve 
bu konuyu sorun olarak algılamamalarına 
rağmen onlar başka olduklarını iddia et-
meye devam etmişler ve Türkiye dışındaki 
coğrafyalarda her darda kaldıklarında Türk-
lerden yardım görmelerine rağmen Türkle-
ri ötekileştirmeye devam etmişlerdir. Bu 
davranışın yansımalarını Türkiye Cumhu-
riyetinin kurulması öncesinde ve sırasında 
yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. 
Nitekim bu konu artık sorun olarak tanım-
lanıyor ve Türk toplumunun çoğunluğu için 
çözülmesi gereken bir mesele haline geldi.  

Bunlar tamam ancak adeta unuttuğu-
muz, üzerinde yukarıda işaret ettiğim iki 
mesele kadar durmadığımız ya da 1974 
Barış harekâtı ile çözdüğümüzü sandığı-
mız bir meselemiz daha var ve en az önce 
sayılanlar kadar önemli. Bu meselenin adı 
Kıbrıs Meselesidir. 

Kıbrıs meselesi de diğer iki mesele gibi 
uluslararası niteliği olan, Türkiye dışında 
birçok ülkenin zaman içinde resmi veya 
resmiyet dışı olarak müdahil olduğu ve 
bölgede menfaati olan çeşitli ülkelerin 
gündeminden hiç düşmemiş bir sorundur. 
Kıbrıs’ın coğrafi  konumu tarihin erken çağ-
larından bu yana dönemin milletleri ara-
sında paylaşılamamasının altında yatan 
başlıca nedendir. Zaten bu yüzden adanın 
kendi halkı 1960’a kadar hiçbir dönemde 
bağımsız bir devlete sahip olamamış ve sü-
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Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu 
6 Aralık 2016 Salı günü Prof. Dr. İskender Öksüz’ ü konuk etti.

Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu’nun 
düzenlediği konferansa, konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. İskender Öksüz  
“ Günümüz Değerlerinde Millet ve Mil-

liyetçilik ” üzerine söyleşisini gerçekleştirdi. 
Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağ-
ladığı etkinliğe, Uludağ Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve Bursa Türk Ocağı Eski Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bahadır da katılım sağladı.

Milletlerin oluşma süreçlerinde geçirdiği ev-
relerden bahseden Öksüz, Milliyetçiliğin insa-
nın fıtratı gereği olduğunu vurguladı ve Millet 
ve Milliyetçiliğin tarihini ele alarak günümüze 
kadar inceledi.

Konferans sonunda Prof. Dr. İskender Öksüz’ 
e Topluluk adına teşekkür plaketini, Bursa Türk 
Ocağı Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bahadır tak-
dim etti.  Ardından Prof. Dr. İskender Öksüz’ 
ün kaleme aldığı ‘Millet ve Milliyetçilik’ adlı 
kitabı, katılım sağlayan öğrencilere Öksüz’ ün 
imzasıyla hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

TÜRK DÜNYASI VE KÜLTÜRÜ TOPLULUĞU 
PROF.DR. İSKENDER ÖKSÜZ’Ü DİNLETTİ
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rekli olarak dışarıdan gelen güçlerin egemen-
liği altında kalmıştır. 1960’dan sonra ise Kıbrıs 
Devletinin ortak kurucuları olan Rum ve Türk 
toplumları arasında, içinde Türk yaşatmaksızın 
tüm adaya sahip olma ihtirasıyla hareket eden 
Rumlar tarafından yapılan saldırılar nedeniyle 
en azından yan yana yaşanan bir birliktelik 
oluşturulamamış ve devlet yaşarılamamıştır. 
Rumların ENOSİS düşüncesiyle aslında gerçek 
hâkim olan kendi yönetimlerine karşı yaptıkları 
darbe ve Türklere karşı katliam hareketlerine 
başlamalarıyla Türkiye garantör devletlerden 
birisi olarak 1974 harekâtını başlatmış ve ken-
di soydaşlarının güven içinde yaşayacakları 
bir toprak parçasını kurtarmıştır. Türkler için 
sonraki aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
tinin kuruluşudur.  Bu nokta Türkiye Türkleri 
için meselenin çözüldüğü nokta olarak algı-
lanmıştır.

Ancak gerçek bu değildir. Bu gün yaşanan-
lar da gerçeğin bu olmadığının açık delilidir. 
Bilindiği gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimi siya-
sileri ve halkı önerilen tüm anlaşmalara karşı 
durmasına, hiçbir zaman uzlaşmaya yanaş-
mamasına rağmen dünya ülkeleri tarafından 
önceden yapılmış tüm anlaşmalara aykırı 

olarak, Kıbrıs’ın tek meşru yönetimi olarak 
tanınmakla kalmamış Avrupa Birliğine Üye 
kabul edilmiştir. 

Normalde çok şaşırtıcı olması gereken bu 
gelişmeler gerek ABD gerek Avrupa ülkeleri 
tarafından son derece doğal olarak karşılan-
mış ve sözü edilen ülkelerle müttefi k görünen 
ve müttefi kliğin gerektirdiği her şeyi devasa 
kuzey komşusuna rağmen yerine getirmek-
ten geri durmayan Türkiye sanki hiç yokmuş 
ve/veya önemsizmiş gibi davranılmıştır. Oysa 
Türkiye desteklenen ve emellerine katkıda bu-
lunulan Güney Kıbrıs’tan gerek nüfus gerek 
coğrafya olarak yaklaşık 15-20 kat daha büyük 
ve Dünya için çok daha stratejik bir devlettir. 

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, 
uluslararası toplumun adı geçen üyelerinin bu 
yazıda tanımlanmış olan diğer iki meseleyi de 
Türkiye aleyhine destekledikleri de dikkate 
alınarak en yüzeysel bakışla bile sorunun Kıb-
rıs’la değil Türkiye ile ilgili olduğunu görmemek 
mümkün değildir. Onların dertleri Türkiye’yi 
birden çok cephede savaştırıp başarabildikle-
ri noktada parçalayarak daha küçük ve daha 
güçsüz bir devlet olarak görmek istemeleridir. 
Bu istek zaten birinci dünya savaşından sonra 
çizilen İngiliz ve İngiliz-Fransız haritalarında 
işlenmiş ve son olarak BOB haritasında net 
olarak olgunlaştırılmıştır. 

Değerli müttefi klerimizin! Süreç içinde özel-
likle Kıbrıs meselesinde, en azından Kıbrıs’ta 
yaşayan Türkler ve Türkiye Siyasetinde en yük-
sek noktalara çıkmayı başarmış bazı Siyasetçi-
leri ikna etmeleri mümkün olabilmiştir. Ancak 
Türklüğün bu önemli meselesi, adeta talihin 
bir cilvesi olarak, Rumların Türklerden arındı-
rılmış ve tüm kaynakları ve konumuyla ken-
dilerine ait bir ada isteme yönündeki inatları 
sayesinde ‘toplumlar arası görüşmeler’ diye 
nitelenen tiyatro oyunlarının sonuca varma-
ması sonucu, Rumların tezlerine olabildiğince 
yakın siyasilerin Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığına 
kadar yükselebilmelerine rağmen Türkler aley-
hine çözülememiştir. Ancak güncel orta doğu 
olaylarının gelişmesiyle birlikte Kıbrıs meselesi 
daha karmaşık ve Türkler için çözümü daha zor 
hale gelmiştir. 

Her üç mesele dert olmaya devam edecektir 
ve biz Türkiye Türkleri bu meselelerden özellik-
le bir tanesi yani Kıbrıs meselesi hakkında pek 
fazla şey bilmiyor ve konuyu yeterince tartış-
mıyoruz. Bu yüzden bundan sonraki yazılarım-
da Kıbrıs meselesinin başlangıcından bu yana 
yürüyen süreçler hakkında bilgi aktarmaya 
çalışacağım. Umarım Tanrı her zaman olduğu 
gibi Türk Milletinin yanında olur. 

TÜRKLERİN KIBRIS MESELESİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU
10.12.2016 tarihinde Türk 

Ocakları Derneği Bursa Şu-
besi Hanımlar Kurulu olarak 
Ali Osman Sönmez Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ni ziyaret ettik. 
Yaşları ve sosyal durumları 
farklı olsa da bu huzurevinde 
kaderin huzurevi çatısı altında 
bir araya getirdiği bu insanlar gruplar halinde 
oturuyorlardı. Kimi sohbet ediyor, kimi kitap 
okuyor, kimi tavla oynuyor, kimi televizyon 
seyrediyor, kimi örgü örüyordu. Biz de arala-
rına katıldık. Beraberimizde getirdiğimiz çam 
sakızı çoban armağanlarını dağıtırken kendi-
mizi onlarla koyu bir sohbete dalmış bulduk. 
Her birinin hikâyesi farklıydı. Çocuğu olanlar, 
olmayanlar, eşini kaybedenler, emekli maaşı 
hayatı sürdürmek için yetersiz olanlar, sağlık 
problemi yüzünden burayı tercih edenler.... 
Çocuklarının yanında barınamayıp huzurevine 
gelenler sayıca fazlaydı. Hele 9 çocuğu olduğu 
halde burada olan bir huzurevi sakini ile kar-
şılaşmak şaşkınlık vericiydi. Bizi ısrarla yanına 
çağıran bir huzurevi sakininin muhayyilemizde 
tamamlamaya çalıştığımız hikâyesi ise bizi 
hüzne boğdu. Belki yüzden fazla renkli kurşun 
kalemlerle çizilmiş ve fotokopiyle çoğaltılmış-
çasına birbirinin aynı olan genç kız resimleri 
ile karşılaştık. Yaşlı amcamız hepimize hediye 
ettiği bu resimlerde kızını tasvir ettiğini söy-
ledi. Tüm ısrarlarımıza rağmen kızının adını 
öğrenemedik. İsmini anmak istemese de belli 
ki evladının siması gözünün önünden gitmi-
yordu. Belki “benim de bir evladım var” demek 
için, belki onun ilgisizliğini duyurmak için aynı 
kalıptan/ yüreğinden çıkan bu el emeği re-
simleri ziyaretçilerle paylaşıyordu.  Biz sadece 
karşılaştığımızı, bize nakledileni bildik. Onların 

ailelerini dinlemedik. Yaşanılan özeller zaten 
bizi ilgilendirmezdi. Biz karşılaştığımız sahne-
lerden etkilendik sadece. Konuştuğumuz huzu-
revi sakinleri  hallerinden hiç şikayet etmediler. 
İyi bakıldıklarını söylediler. Karınları doyuyordu. 
Isınıyorlardı. Kış günü aç açık olmadıkları için 
şükrediyorlardı. Psikolog ve fi zyoterapist dahil 
olmak üzere her türlü sağlık hizmeti alıyorlardı. 
Gözlemlediğimiz kadarıyla huzurevi çalışanları 
görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlardı.  
Üstelik yaşlılarımız ziyaretçisiz de kalmıyor-
lardı. Sosyal sorumluluk kapsamında bizler 
gibi kendilerini ziyaret edenler hep oluyordu. 
Ortam ve şartlar ne kadar uygun olsa da gerçek 
aile sıcaklığını tam olarak hangi kurum, hangi 
yabancı verebilir diye düşünmeden edemedik. 

Huzurevleri, yaşlı bakım evleri değişen sosyal 
şartlar altında şüphesiz ki çok önemli ve çok 
ciddi bir sosyal görev. Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti bu görevi en iyi koşullarda gerçekleştiriyor. 
Ancak Türk töresinde aile en önemli sosyal 
yapıdır. Bu yapının bozulmaması toplumun 
geleceği açısından çok önemlidir. Sosyal devlet 
yaşlılarına sahip çıksa da yaşlısına/atasına asıl 
sahip çıkması gereken öncelikle ailedir. Aile bü-
yükleri kendi sorumluluk ve vazifelerini yerine 
getirerek ailedeki küçüklere sevgi ve şefkatle 
sarılıp bir gelecek sağlamalı, o küçükler de birer 
yetişkin olduklarında kendi sorumluluklarını 
aynı sevgi ve şefkat halesiyle yerine getirebil-
melidirler.

HUZUREVİNİ 
ZİYARET

Son zamanlarda Türkiye’miz üzerin-
de oynanan oyunların iyice su yüzüne 
çıktığını görüyoruz. Coğrafyamızın zor-
luğunun bilincindeyiz. Din, mezhep ve 
ekonomik çıkarlar nedeniyle çok riskli 
stratejiler uygulanıyor.

Başkaları bizim için önem taşımı-
yor. Son Türk devletinin parçalanması 
için içten ve dıştan çok sinsi saldırılar 
yapılıyor.

 35 yıldır Türkiye’nin gündemindeki 
terör yetmiyormuş gibi son bir haftada 
İstanbul’da, Kayseri’de acımasız saldı-
rılar yapıldı. Seksenin üzerinde Asker 
ve Polisimiz şehit edildi. Son olarak 
ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi bir 
suikastla katledildi. Türkiye ile Rusya 
arasındaki olumlu gidişatı sabote et-
mek amaçlandı.

Bunların hepsi, milletin ümidini 
kırmak, milli dayanışmayı yok etmek, 
ekonomimizi çökertmek için planlan-
mış sinsi sabotajlardır.

Bu ve buna benzer saldırılar Türk 
Milletinin azmini kesinlikle kıramaz. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde-
ki ağır sorumluluğu yerine getirecek 
ve Türk Milleti muza� er yaşayacaktır. 
Bundan hiç kimsenin şüphesi olma-
malıdır.

BURSA TÜRK OCAĞI olarak milleti-
mizi derinden yaralayan bu acımasız ve 
sinsi sabotajları şiddetle kınıyor Büyük 
Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. 

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ 
BURSA ŞUBESİ    

TERÖR 
SARMALI
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23 Aralık 2016, Cuma günü, Türk Ocakları 
Derneği Bursa Şubesi Hanımlar Kurulu tara-
fından düzenlenen Şehitlerimizi Anma Daveti 
Bursalı hanımların yoğun katılımıyla gerçekleş-
miştir. Bursa’ da, uzun yıllar, Kız Kuran Kursu 
hocaları yetiştirmesiyle ünlü Sayın Fatma Kes-
kinel hanımın, davetimizi kabul ederek teşrif 
etmeleri ve hanımlarımıza bu buluşmanın 
önem ve manasını anlatan bir konuşma yap-
maları hepimizi derinden duygulandırmıştır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ ni korumak ve devam ettirmek 
için canlarını feda ederek Şehit olan kahraman 
evlatlarımız ile ilgili  konuşmasının ardından 
tüm şehitlerimizin ruhlarına Kuran-ı Kerim 
okunması ve müteakiben dua edilmesi ile top-
lantımız sona ermiştir.

Bizleri yalnız bırakmayan ve acılarımıza or-
tak olan tüm misafi rlerimize şükranlarımızı 
borç biliriz. Allah bizlere, bundan sonra acı-
larımıza ortak olmak için değil, sevinçlerimizi 
paylaşmak için bir araya gelmek nasip etsin. 
Hanımlar kolumuz başkanı Prof. Dr. Alev Sınar 
Uğurlu’nun UÜ. deki önemli bir toplantısından 
dolayı katılamadığı anma gününde katılanları 
aşağıda ki mesajıyla selamladı ve dualara ka-
tıldığını belirtti.

SEVGİLİ GÖNÜL DOSTLARIMIZ 
TÜRK OCAKLI KARDEŞLERİMİZ

Türk Ocakları Bursa Şubesi Hanımlar Kolu-
nun düzenlediği sosyal faaliyete hoş geldiniz.  
Bugün mutlaka katılmam gereken resmi bir 
toplantı dolayısıyla aranızda değilim. Ancak 
tüm kalbimle, ruhumla sizlerleyim. Biz bugünü 

aylar öncesinden planlarken bir arada olalım, 
kaynaşalım, biraz yorgunluk atıp eğlenelim 
diye düşünmüştük. Ancak 23 Aralık itibariy-
le ülkemize baktığımızda kalleşçe saldırılara 
maruz kaldığımızı, gök ekini biçer gibi masum 
Türk evlatlarının şehit edildiklerini görüyoruz. 
Bu acılar içindeyken Türk Ocaklarına mensup 
hanımların gülüp eğlenemeyecekleri ortadadır.  
Biz de bugünkü beraberliğimizin çok daha an-
lamlı bir amaca hizmet etmesini istedik. Şehit-
lerimizin ruhuna Kur’an okumaya karar verdik. 

Bugün gelinen noktada Türk devletini ve 
milletini tarihten silme projesiyle karşı karşı-
yayız. Birtakım taşeron örgütleri, eşkıya çetele-
rini kullanarak kaleyi içten fethetme taktiğiyle 
Haçlı Batı emperyalizmi bize saldırmakta, bu 
vahşice saldırılarla bizi korkutmaya çalışmak-
tadır. Türk milleti olarak oynanan oyunun far-
kındayız. Tarih boyunca bu oyunları bozmuş, 
düşmana haddini bildirmiş ve asla baş eğme-
miş Türk milleti “Korkma sönmez bu şafak-
larda yüzen al sancak” diyerek yoluna devam 
edecektir. Harici bedhahların da onlarla işbirliği 
yapan içerdeki Türk düşmanlarının da istiklalci 
Türk ruhunu ortadan kaldırmaları mümkün 
değildir. Sarsılmaz bir milliyetçi şuurla Türk 
kimliği ve Türk devletinin ilelebet payidar kala-
cağını bir kere daha Türk Ocaklı kadınlar olarak 
haykırıyoruz.  Bu uğurda şehadet mertebesine 
ulaşan evlatlarımıza, kadınlarımıza, erkekleri-
mize Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli aile-
lerine taziyelerimizi gönderiyoruz. “Doğacaktır 
sana vaad ettiği günler Hakk’ın/ Kim bilir belki 
yarın belki yarından yakın” cümlesine gönül-
den tekrarlayarak selametin uzak olmadığına 
inanıyoruz.  Allah dualarımızı kabul eylesin.   
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU-(Han.Kol.Bşk.) 

HANIMLAR KOLU ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Baş-
kanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı 22 Aralık 2016 ta-
rihinde Türk Ocakları Bursa Şubesi Gençlik 
Kolları için düzenlenen akademik progra-
mın dördüncü haftasında KIBRIS  MESE-
LESİ hakkında ilk dersini gerçekleştirdi.

Hocamız konferansa Kıbrıs meselesi-
nin dış politikadaki önemini vurgulayarak 
başladı. Kıbrısda ki nüfus konusunda çalış-
malarla devam etti. KKTC’nin ve Avrupalı 
kuruluşların nüfus hakkındaki çalışmala-
rından alıntılar yaparak bilgilendirdi. Daha 
sonra Kıbrıs’ın coğrafi  konumu hakkındaki 
görsellerle Kıbrıs’ın aslında ne kadar bize 
yakın olduğunu ve iç içe olduğumuzu vur-
guladı.

Kıbrıs’ta ne zamandan beri insanların 
yaşamaya ve oraya göç etmeye başladığı 
hakkında konuşmalarla konferansa de-
vam etti. Kıbrıs’da ki Hitit, Asur, Mısır, Pers, 
Roma gibi devletlerin ve imparatorlukların 
egemen olduğu zamanları kronolojik bir 
biçimde işledi. M.Ö 7000’e kadar giderek 
Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar hakkında bizi 
bilgilendirdi. Helen kültürünün ne zaman 
yerleşmeye başladığını ve kaybolmadan 
uzun yıllar devam etmesini sebeplerini 
açıklayarak anlattı. Ortodoks ahalinin ha-
kimiyetinin belli dönem olduğu ve Orto-
doksların hakimiyet kaybına uğradığı dö-
nemde Osmanlı’dan yardım istediğini ve 
Osmanlı’nın kendi çıkarları doğrultusunda 
Kıbrıs’ta egemenlik kurduğunu vurguladı. 
Osmanlı –Kıbrıs meselesini güncel konu-
larla özellikle şu an yaşadığımız Türkiye- 
Suriye meselesiyle ilişkilendirerek Osmanlı 
devlet sistemini övdü. Osmanlının küçük 
bir toprak parçası olan Kıbrıs’a girerken bile 
sınır komşuları olan Avusturya Macaristan 
imparatorluğu ve Çarlık Rusya ile yaptığı 
ateşkes anlaşmalarını vurguladı.

Hocamız burada sözlerini sonlandırırken 
meselenin devamını 2. ve 3. Programda 
anlatacağını söyledi. Kıbrıs meselesinin 
hafi fe alınmaması gereken bir mesele ol-
duğunu vurgulayarak  dersini bitirdi.

Haber: SÜLEYMAN YANAR
UÜ. Tıp Fak. Öğrc.

DERSİMİZ KIBRIS
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Türk Ocağı Bursa şubesi gençlik kollarının 
akademik seminer programı kapsamındaki 
08.12.2016 Perşembe günkü konuğu Prof. Dr. 
Mehmet ZARİFOĞLU Beydi. Kısaca kendini 
tanıtan ZARİFOĞLU  konuşmasına ilim ko-
nusu çerçevesinde başladıktan sonra ilimin 
tanımının yapılmasının zor olduğunu, bilmenin 
insanın doğasından kaynaklandığı, bilginin 
seçilmiş bir konu üzerindeki bazı şeyleri bilmek 
olduğunu dile getirdi. Katılımcı gençlere kendi 
bilim dalı olan Nöroloji alanından örnekler ve-
rerek konuşmasına devam eden ZARİFOĞLU, 
bilgiden ne kadar yararlanılırsa toplum diğer 
toplumlardan ayrı bir hale geldiğini ve bir üs-
tünlük kazandığını söyledi.

Bilginin özelliklerini, bilimsel bir araştırma-
nın nasıl yapıldığını, bilgi toplamının günümüz 
dünyasında daha rahat olduğunu bunda da 
teknolojinin etkisinin görüldüğünü ve kendi-
sinin doktora zamanındaki bilgi toplamanın 
zor olduğunu örnek verdi.

Bilim adamının iyi bir gözlemci olması ge-
rektiğini belirterek James Parkinson’nu örnek 
olarak sundu. Bilim adamının hayal dünyasının 
geniş olduğunu ve biraz uçuk olması gerekti-
ğini ifade edip; daha sonra İlk Çağlardan, ilk 
medeniyetlerden bu güne ilim tarihinin aşa-

malarını, bilimsel etkinliklerin insanlık tarihi 
ile başladığını söyledi.

Katılımcı gençlerden ilim ve ilim tarihi hak-
kındaki sorularına cevap verilmesinin ardından 
seminerin birinci bölümü sona erdi. 

Seminerin ikinci bölümü haftaya İslam dün-
yasındaki ilim konusuyla devam edecektir.

Sıddık TIĞ / Türkçe Öğretmenliği

Akademik Seminer  

Ocağımız Gençlik Kolu Kültürel faa-
liyetlerinden olan Akademik Seminer 
çalışmaları için 15 Aralık 2016 Perşembe 
günü Ocak binasına gelirken Heykel böl-
gesinde geçirdiği trafi k kazasında  mad-
di hasarla , hafi f yaralı olarak  Muradiye 
Devlet hastanesinde tedavi altına alınıp 
kontroller yapıldıktan sonra taburcu 
olan  Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU ho-
camıza geçmiş olsun dualarıyla sağlık 
ve afi yette olmasını diliyoruz.

Türk Ocakları Yönetim Kurulu

Türk Ocakları olarak Irak Türkmenleri 
için açtığımız yardım kampanyasında 
donanımlı bir eve ait bütün eşyalarını 
bağışlayıp on aileyi sevindiren gönülda-
şımız Atilla SANAN beye teşekkürleri-
mizi belirtir sağlık ve afi yette olmasını 
dileriz. 

 Türk Ocakları Yönetim Kurulu

GEÇMİŞ OLSUN
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