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Son günlerde Türkiye’de yeni bir 
heyecan dalgası esiyor. Beşiktaş’ta metro 
kazısı sırsında KURGAN tipi mezarlardan 
oluşan bir mezarlık alanı bulundu. Bu 
mezarlık alanında kurganın içinde cenin 
pozisyonunda yatırılmış iskeletlere 
ulaşıldığı gibi, yakılıp kül haline getirilen 
mevtaların küllerinin koyulduğu kutular 
da dikkati çekti. Yani ölülerini hem gömme 
hem de yakma tarzında defneden bir 
kültürün buralarda yaşamış olduğunun 
inkâr edilemez delilleri ele geçti. Fazla 
ayrıntıya girmek bu yazının sınırlarını aşar 
ama böyle bir keşfin İstanbul şehrinin 
tarihi açısından ne kadar önemli olduğu ve 
şehrin kuruluşunu bilinenin çok öncesinde 
tarihlere taşıdığı aşikâr. 

Bilindiği gibi Kurganlar göçebe kültürlerin 
mezar tiplerindendir. Germenlerden 
Türklere kadar birçok göçebe toplum 
tarihin derinliklerinde bu tür mezar 
alanları bırakmışlardır. Bu alanlar bu günkü 
Moğolistan coğrafyasından başlayarak 
Karadeniz’in kuzeyinde yoğunluk kazanıp 
Avrupa’ya uzanır ve Karadeniz’in güneyinde 
bugünü Türkiye topraklarında da görünür 
hatta daha güneye uzayıp Arap yarım 
adasının kuzeyinde de bulunurlar. Şimdilik 
Beşiktaş’ta bulunan kurgan tipi mezarların 
kimlere ait olduğunu söylemek için erken. 
Çünkü Avrupa’dan Anadolu’ya göçen 
Trakların geçiş yolu üzerinde ve bizim 
Galatlar dediğimiz Kelt asıllı kavimlerin 
orta Anadolu’da Galatya diye bir devlet 
kurdukları ve Ankara’nın o dönemde bir 
Galat kenti olduğu da biliniyor. 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Taşağıl  bu 
kurganların Moğolistan ve tüm orta Asya’da 
bulunan kurgan tiplerine çok benzediğini 
açıkladı ancak bu benzerliğin bu mezar 
alanının Türklere ait olduğunu söylemek 
için yeterli olmadığını da ekledi. Şimdi 
elde edilen iskeletlerden alınan kemiklerde 
yapılacak karbon 14 testiyle kıyaslamalar 
yapılıp genetik yapının kime daha çok 
benzediği tespit edilecek. Gönül bize 
benzemelerini arzu ediyor doğrusu.

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DE

Türk Ocakları Bursa Şubesi Gençlik Kolları 
ve Hanim Kolları 21.10.2017 tarihinde 
Bursa Türk Ocakları yöneticisi Hamit 

SARAÇ'ın önderliğinde doğa yürüyüşüne 
çıktı. Sabah, saat 09.00'da Temenyeri'nde 
buluşup yürüyüşe başlayan ekibin güzergahı; 
Temenyeri, Hünkar Köşkü, Teferrüç ve orman 
içi patikalarin ardından, Çekirge Temel Liseleri 
sahibi eğitimci Faruk YÜCER'in yürüyüş ekibini 
ağırlamak için hazırladığı nokta oldu.

Yürüyüş sırasında keyifli anlar yaşandı. 
Gençlik kolları ve Hanım Kolları birlikte halk 
türküleri ve şarkılar söyledi. Yorulan yürüyüş 
ekibi kendileri için hazırlanan noktada 
dinlendikten sonra kuzu çevirme ve diğer 
güzel ikramlarla buluştu. Uludağ'ın güzel ve 
temiz havası eşliğinde sohbetler edildi. Bu 

güzel aranın ardından ekip başlangıç noktasına 
dönmek için tekrar yola çıktı. 

Bu güzel günde bize rehberlik eden Hamit 
SARAÇ'a, bizi ağırlayan Faruk YÜCER'e ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz... 
Haber: Ayşegül DENİZ- UÜ Türk Dilli ve 
Edebiyatı öğrencisi

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK
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Büyün bunlar bilinen şeyler, benim asıl 
söylemek istediğim ise daha önce Anadolu 
da benzer yapıda ve hatta çok daha büyük 
kurganlar tespit edilmiş olmasın rağmen 
neden bu kadar heyecan uyanmadığı, örnek 
isterseniz aşağıdaki üç kurgana bakabilirsiniz.

Rahmetli Servet Somuncuoğlu kitaplarında 
bu kurganlar arasındaki benzerlikleri 2012 
yılında kayda geçirdi ve kurgan alanlarındaki 
kayalar üzerine yapılan kaya resimlerindeki 
sembollerden yola çıkarak bu kurganların 
Türklere ait olduğunu açıkça ortaya koydu. 
Çünkü bu kayalar üzerindeki kaya sanatı 
ürünleri bire bir birbirine uyuyordu ve aynı 
kayalar üzerinde Göktürk harfleri ile yazılmış 
yazıtlar ve Kayılar dahil birçok Türk boyuna ait 
damgalar da bulunmuştu.

Beşiktaş’taki alanın çevresinde dağ ve kaya 
duvarları yok, bu yüzden kurgan alanlarının 
izinin belki de Trakya’ ya doğru uzanan 
hatlar içindeki dağların yüksek yamaçlarında 
aranması yeni bulgulara ulaşmayı sağlayabilir 
bu da sonraki iş. Şu aşamadaki sorunu cevabı ise 
meçhul. Ankara Güdül yaylasındaki buluntular, 

hatta Hakkâri, Kars ve Karadeniz’in birkaç 
kentindeki alanlar ve bunun gibi birçokları 
acaba Türklere ait olduğu daha kolay ispat 
edilebilir olmalarından mı heyecan çekmiyor 
yoksa gerçekten çok önemli bir kentimiz olan 
İstanbul Türkiye’nin geri kalanına kıyasla daha 
özel bir yere mi sahip ki birkaç kurgan bulduk 
diye insanlar bu kadar heyecanlanıyorlar.

Kim bilir?

BEŞİKTAŞ’TA BİR MEZARLIK
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

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

Yukarı Altay Pazırık (Rusya Federasyonu) M.Ö. 3000.

Mandal Hayrhan (Moğolistan)

Yılanlıkaya (Türkiye)

Kayı ve Kınık Boylarının Damgaları.

Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI 12 Ekim 
2017 Perşembe günü Saat:21.30 da Olay Tv.de Bakış Açısı 
Programında Siyaset Bilimci Yrd. Doç. Dr. Can ULUSOY ile 
birlikte Program yapımcısı Mustafa ÖZDAL’ın konuşmacı 
konuğu oldular.

Sayın Özdal’ın Ortadoğudaki son gelişmelerin  üzerinde 
durmasından sonra , Selçuk KIRLI ve Can ULUSOY aşağıda 
özetlediğim açıklamalarla dinleyicileri aydınlatmaya çalıştılar.

“Türkiye  çok büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Milli birlik hükümeti ile birlikte bu hal aşılmalıdır”
*****           
“ABD İran’a savaş açamaz. Çünkü, bu kendilerinin mahfı olur.
Vize konusundaki, sert atışmalara bakmayın. Bizim karşı 

tavrımızı 
Bırakıp çok dengeli hareket etmeliyiz. “Diplomasi, en acı 

şeyleri,
en tatlı şekilde söyleme sanatıdır”  hamasi sözlerle bir yere 

varılamaz.”
*****          
“Türkiye Esat’ı devirme  konusunda iyi düşünmeli!
Suriye politikası bölgemizi  içinden çıkılmaz  duruma getirdi.
Şimdilik, Türkiye, İran –Rusya birliği  güven verici!
ABD ile yeniden harekete geçilir, Şangay Birliğine geçiş  

olursa ,

Kürt Devleti de kurulursa, bölgede 
güçsüz devletler oluşur.

Irak, Suriye toprak bütünlüğü bozulursa 
dengeler değişir.”

*****            
“Türkiye asırlık bir hesaplaşmayla karş 

karşıyadır.
R e fe randum Bar zan i ’n in  k arar ı 

olmadığını, ABD’nin
bir denemesi olduğu, vize kısıtlamasının 

da  tehdit olduğu bilinmelidir.
Çünkü, küresel güç, pettol fırtınasının 

esiri olarak sürükleniyor.
Nerede nerelere  çarparak duracağını 

hesap edecek durumda değildir. “
*****    
“Barzani topraklarını  genişletmek istiyor.
ABD referanduma karşı göstermelik  davranmış olsa da,
Bölgede 2. Kürt İsrail devleti  kurulmasına  destek veriyor.
Bunu, yalnız ABD diye düşünmek yanlış olur. küresel 

güçlerin  projesidir.
Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor.”
“Or tadoğu ve geleceği hakkında,  iy i  pol i t ikalar 

geliştirilmelidir.
İdlib harekatı milli güvenliğimiz için  yerinde bir harekattır.
Buralarda  ABD’nin askerlerim dediği PYD, PYG, PKK 

teröristleri  yuvalanmıştır.
ABD’nin silah yardımı ve her türlü desteği devam etmektedir.
Yarın karşımıza çıkmayacağını kim garanti edebilir?”
*****      
BAKIŞ AÇISI ” programında, fikir namusunu aklı ve 

vicdanında özümsemiş,
Değerli, iki  bilim adamımız: Türk Ocakları Bursa Şubesi 

Başkanı Selçuk Kırlı ve
Siyaset bilimci Yar.Doç.Dr.Can Ulusoy’ u insanlık adına 

kutluyorum.
Ulusal medyada her akşam aynı kişileri  konuşturanları 

da kınıyorum.
Nasıl program yapılırmış sevgili  Mustafa  Özdal’dan ders 

almalarını  diliyorum.
Milletim adına  insani olmaya davet ediyorum. Çok zor 

günler yaşıyoruz.
Hiç olmazsa bugünler de biraz olsun, gerçekleri  gizlemeye 

çalışan  gediklileri
ekranlardan uzaklaştırın.
*****   
Bakış Açısı programını sunan Mustafa Özdal’ı ve Olay tv.
Kadrosunu milletim ve Bursalılar adına kutluyorum.
BAKIŞ AÇISINI , televizyondan ve daha sonra internetten 

dinledim.
Ülkemizdeki kirlenmiş medyadan, çıkarcılardan arınmış
Bursa medyasının varlığı beni umutlandırdı. Bursa’mızdaki  

diğer kuruluşlarında 
aynı hassasiyet içinde, Türk medyasına örnek olmasını 

diliyorum.
Çünkü, her akşam ekranlardaki basiretsiz , kişilerin, 

konuşmalarından 
nefret eder hale gelen bir ülkenin ferdi olarak, iyi ki;
Sayın SELÇUK  Kırlı ve Can Ulusoy’lar da varmış diye 

sevindim.
yaşasın Olay Tv. yaşasın Mustafa Özdal… 

 Şükrü GÖKÇEK

KIRLI OLAY TV.DE
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Türk Ocakları Bursa Şubesi Gençlik Kolları 
ve Hanımlar  Kurulu;  07.10.2017 tarihinde 
kahvaltı etmek üzere Bünyan Bulut Algin 
ve ailesinin Uludağ'da ki evlerinde ağırlandı. 
Misafirlere sıcak bir karşılama yapıldıktan 
sonra sofralarda yerler alındı. Temiz hava ve 
hoş sohbetler eşliğinde kahvaltı yapıldı. 

Kahvaltının ardından Gençlik Kolları doğa 
yürüyüşüne çıktı. Hanımlar Kolu ise misafirlere 
aşure ve çiğ börek hazırlamak için hazırlıklara 
başladı. Yönetim Kurulundan Prof.Dr.Alev 
Sınar UĞURLU ,Hamit SARAÇ ve Gençlik 
kolu Başkanı Eray YÜCEYURT’un da katıldığı 
davet programın da ki sıcak teneffüs, iklimin 
soğukluğunu pek hissettirmedi. Yürüyüşten 
dönen Gençlik Kolları, Hanım Koluna yemek 
yapmak için yardım etti. Yemek hazırlama 
esnasında hep beraber halk şarkıları da 
söylendi. Yemek yedikten sonra Gençlik Kolları, 

ev sahipleri ve diğer misafirlerle vedalaşıp, her 
şey için müteşekkir olduklarını dile getirdikten 
sonra geri dönüldü. 

Bünyan Hanım ve ailesine nazik davetleri 

ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür 
ediyoruz...

Haber: Özlem Şükürova ( UÜ İktisat 
bölümü öğrencisi)

HANIMLAR KURULUNDAN BÜNYAN HANIMIN EVİNDE AĞIRLANDIK

Türk Ocakları Bursa Şubesi olarak 22.10.2017 
tarihinde, Prof. Dr. Selçuk KIRLI( Bursa Türk 
Ocağı Başkanı ve Uludağ Üniversitesi öğretim 
üyesi), Prof. Dr. Mehmet YÜCE ( Uludağ 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Cengiz 
ELMACI ( Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi), 
Hamit SARAÇ ( Bursa Türk Ocağı Muhasip üye) 
ve Dr. Mete ATEŞ ( Bursa Türk Ocağı Sekreteri)’ in 
ve öğrencilerin katılımıyla geleneksel tanışma 
toplantısını gerçekleştirdik. Katılımın ve ilginin 
yoğun olduğu kahvaltıda sıcak, samimi anlar 
yaşandı. Katılımcılar güzel sohbetler ve sıcak 
aile ortamı eşliğinde kahvaltılarını yaptıktan 
sonra UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Yüce gençlere mühim meselelerde öğüt verdi. 
Ardından Bursa Türk Ocağı sekreteri Dr. Mete 
Ateş devir teslim törenini takdim için söz aldı. 
Katılımcıları sıcak bir şekilde selamladıktan 
sonra devir teslimi gerçekleştirmek üzere 
Selçuk KIRLI'YI davet etti. Hislerini büyük bir 
içtenlikle dile getiren sayın Selçuk KIRLI, büyük 
emekleri ve yaptığı güzel işlerden dolayı Eray 
YÜCEYURT'A teşekkürlerini iletip; Kubilay 
YILMAZ'A yapacağı işlerde başarılar dileyerek 
ve güzel temennilerinin ardından devir teslimi 
gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı 
törenin ardından güzel günü ölümsüzleştirmek 
için Mahfel'de fotoğraf çekimi yapıldı. 

Çekimden sonra diğer katılımcılarla vedalaşan 
Gençlik Kolları, Bursa Türk Ocağı binasına geçti. 

Şubede kürsü alan yeni Gençlik Kolları 
Başkanı, yeni üyelere kendini ve Türk Ocağını 
tanıttıktan sonra her bir üye kendini tanıttı. 
Ardından yapacağımız ve yapabileceğimiz 
işler tartışıldı. Gençlik kolları fikir alışverişinde 
bulunarak beyin fırtınası yaptı. Katılımcılar bu 
güzel, sıcak, samimi aile ortamından hoşnut 
olduklarını ve her zaman bu ailenin parçası 
olmak istediklerini dile getirdikten sonra 
vedalaştılar. 

Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz...

Haber: Ayşegül DENİZ- UÜ Türk Dilli ve 
Edebiyatı öğrencisi

GELENEKSEL TANIŞMA KAHVALTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK
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TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ 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 24
Belgegeçer: 0224 329 73 23

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

REŞİTOĞLU OFSET MATBAACILIK 
AMB. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Gülbahçe Mh. Vardar Cd. No:147
Osmangazi / BURSA

Tel: (+90) 224 888 00 10
e-mail: info@onderofset.com

Konfüçyüs M.Ö. 552 ile 479 
tarihleri arasında yaşamış dünyanın 
en ünlü düşünürlerinden biridir.
Hayatı ve  eğitim durumu hakkında 
etraflı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hayatının büyük bölümünü 
etrafına topladığı öğrencilere ders 
vermekle geçirmiştirHayatının 
olgunluk döneminde Lu eyalet 
hükümetinde önemli  görevlerde 
bulunmuştur.  Ancak  or taya 
k o y d u ğ u  y ö n e t i m  v e  a h l â k 
ilkelerini uygulamak imkânı bulamadığı 
için görevinden ayrılmış ve ülke genelinde 
fikirlerini uygulayacağı bir ortam bulmak için 
geziye çıkmış, fakat eli boş olarak Lu eyaletine 
dönmüş. Ölünceye kadar düşüncelerini 
ve öğretilerini anlatmaya devam etmiştir. 
Öğretisi ve düşünceleri bugüne kadar önemini 
korumuş, bir çok konularda rehberlik etmiştir. 
Öldükten sonra öğrencileri onun fikirlerini 
yaymaya çalışmış ve “Konfüçyüsçülük” adı 
altında bir “ahlâk felsefesi” oluşturmuşlar.

 Özellikle insan kişiliğinin oluşmasında, 
gelişmesinde önemli söylemleri bulunmaktadır. 
Sosyal ve toplumsal hayat ortamında tam 
bir uyum sağlaması bakımından düşünceleri 
büyük önem taşımaktadır. Savunduğu görüşler 
erdemlilik, dostluk, hak bilirlilik, bilgi ve ahlâk 
konuları üzerinde yoğunlaş- mıştır.

Konfüçyüs’ün önce oğluna verdiği bir ders 
üzerinden konuya girmek istiyorum.

Konfüçyüs oğluna özel ders vermek 
için bir öğretmen  tutar. Öğretmen bir gün 
Konfüçyüs’e,

“-Senin oğlun çok tembel, ne felsefe, ne 
edebiyat çalışıyor. Ne de anlatılanlardan bir 
şey anlıyor. Bunun üzerine, Konfüçyüs, oğlunu 
etrafı duvarlarla çevrili evinin bahçesine 
çıkarıyor ve diyor ki;

“-Oğlum ne görüyorsun?. Çocuk saf saf 
“Duvarları görü- yorum ” cevabını veriyor. 

Konfüçyüs, “Eğer felsefe ve edebiyat 
öğrenseydin, duvarın ötesini, arkasını da 
görürdün” diyerek felsefenin ve edebiyatın 
önemi- ni vurguluyor.

SEÇME SÖZLER:
Konfüçyüs’ün ilk dileği şudur: “Tanrım, 
bana kitap dolu bir ev ve çiçek dolu bir 
bahçe ver!”
Adamın biri karanlıkta yürürken ha bire 
karanlığa küfredi- yormuş. Bunu duyan 
Konfüçyüs,
Karanlığa küfredeceğine eline bir meşale, 
bir mum alsaydın, uyarısında bulunuyor.
Günlük hayatımızda hepimiz hemen her 
gün aynı hataları yapmıyor muyuz?(B.D.)
“Tedbirli insanlar, kolay kolay yanlış 
yapmaz.”

“Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı 
çekmekten, kararlı  olmak da 
korkudan kurtarır.”
“Bildiğini bilenin arkasından 
gidiniz!”
“Bilmediğini bilene öğretiniz!”
“Bildiğini bilmeyeni uyandırınız!”
“ B i l m e d i ğ i n i  b i l m e y e n d e n 
kaçınınız!”
“Bildiğini bilmek, bilmediğini de 
bilmek: İşte gerçek bilim budur.”

“Doğrunun ne olduğunu bildiği halde 
yapmamak en büyük korkaklıktır.”
“Eğer kelimeler doğru değilse, kavramalar 
da doğru değildir.”
“Eğer kavramlar doğru değilse, mantık da 
karmakarışık olur. Mantık karmakarışık 
olduğu zaman bütün halk huzursuz olur. 
Halk huzursuz olursa bütün milletin 
düzeni bozulur.”
“Kelimelerin anlamını ve kuvvetini 
bilmeyen insanlarla önemli bir konuyu 
konuşmak mümkün değildir.”
“Kelimelerin anlamını iyice bilmeden, 
insanları tanımaya imkân yoktur.”
“Dil insanın fikirlerini başkasına iletmek 
ve anlatmak için tam bir vasıta olmalıdır, 
daha fazla değil.”
“Düşünmeden öğrenmek, yitirilmiş boş 
bir emektir.”
“Bir insanın ilk prensipleri sadakat, vefa ve 
samimiyet olmalıdır.”
“İnsan ne kadar dönerse dönsün, arkasını 
göremez.”
“Olgun, efendi adam, kendisinden çok şey 
başkalarından az şey bekler.”
“Gerçekten iyi olan bir insan hiçbir zaman 
mutsuz olmaz. Gerçekten bilge olan bir 
insan hiçbir zaman şaşırmaz. Gerçekten 
cesur olan bir insan hiçbir zaman korkmaz.”
“Uzağı düşünmeyen bir insan, acıyı yanı 
başında bulur.”
“Bilge insan, öteki insanlara saygı gösterir; 
o zaman dünyanın dört bir yanında 
oturanlar, onun kardeşi olur.”
“Sana eşit olmayan kişilerden dostun 
olmasın.”
“Sana yapılmasını istemediklerini sen de 
başkalarına yapma.”
 “Alçak gönüllü olmayan insanlar, 
konuşmalarında iyi kelimeler bulmakta 
güçlük çekerler.”
 “O l g u n ,  b i l g e  i n s a n  ü ç  ş e y d e n 
kaçınmalıdır: Gençken hırstan, kuvvetli 
iken kavgacılıktan, ihtiyarlıkta da aç 
gözlülükten.”
“Güler yüzlü olmayan bir insan, dükkan 
açmamalıdır.”

“Bir çiçek nasıl devamlı açmazsa bir insan 
da ömrünü devamlı mutlu geçiremez.
“Dümene, direksiyona cevap veremeyen 
kayaya cevap verir.”
“İhtiyatlı(tedbirli-hazırlıklı) bir insan 
nadiren hata yapar.”
“Eğer değerli, ağırbaşlı, olgun bir adam 
görürsen onun arkasından gitmeye çalış. 
Eğer değersiz, sallapati bir adam görürsen 
ondan uzak dur.”
“Evinin eşiğini, önünü temizlemeyen, 
komşunun damındaki kardan şikayet 
edemez.”
“Herkes evinin önünü süpürürse bütün 
şehir temiz olur.”  
“Bir genç, evinde anne ve babası ile 
samimi olmalı, fakat dışarda saygılı 
davranmalıdır.” 

ÇİNLİ DÜŞÜNÜR KONFÜÇYÜS’DEN ÖZDEYİŞLER

Dr. Behçet DEDE 

BURSA TÜRK OCAKLARI
TÜRK’ÜN MİLLİ SANAT DALLARINDAN
MİNYATÜR VE TEZHİP KURSU

Bursa Türk Ocağı Kültür ve Sanat 
Etkinliklerinden ilki olan Minyatür ve 
Tezhip Kursu 1 Ekim'de Suzan ÇATALOLUK 
önderliğinde kursiyerleriyle bir araya gelerek 
başlamıştır.

Suzan ÇATALOLUK'un yaptıgı açıklamada: 
Türk'ün mill sanat dallarından olan minyatür 
ve tezhip sanatını öğrenmek isteyen 
kursiyerlerin gösterdikleri ilgi ve emek kıvanç 
verici dedi.

Şimdilik işin başlangıç safhasında olan 
kursiyerler yapılmış çalışmaları görerek daha 
da heyecanlanarak incelikleri öğrenmek için 
emek harcamaktadır. 


