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1947’DEN BERİ DEVAM EDEN 
BİR PROBLEM: KEŞMİR

1947 yılında İngiliz İmparatorluğunun 
Hint yarımadasından çekilmesi bu bölge-
de Hindistan ve Pakistan isimleri altında 
iki devletin kurulmasıyla sonuçlanmış-
tır. Haritada görüldüğü gibi Hinduların 
çoğunlukta olduğu ama ihmal edilemeye-
cek sayıda Müslüman da barındıran geniş 
bir coğrafya Hindistan olarak kalırken, 
adeta tamamen Müslümanlardan oluşan 
bölgeler ise Pakistan olmuştur. 

Sömürgecilerin bölgeden çekilmele-
ri, Hindistan’ın tekrar bağımsızlığına 
kavuşması ve üstelik bölgenin Müslü-
man halkının kendi devletine sahip olması 
çok sevindirici gelişmelerdir ama çekilen 
sömürgecinin İngilizler olduğu da unutul-
mamalıdır. Çıkmak zorunda kaldıkları her 
bölgede arkalarında o anda kestirileme-
yen veya kestirilse bile önlenmesi öncelik 
taşımayan sorunlar bırakmakta çok mahir 
olan İngiliz imparatorluğu, bu çekilme de 
de ileride birçok soruna sebep olacağı 
açık olan problem alanları bırakmıştır. 

Bu problemlerden birisi Sih’lerin yoğun 
olduğu bölgelerde bir devlet kurulması-
na müsaade edilmemesi ve Sih nüfusun 
Hindistan ve Pakistan arasında paylaş-
tırılmasıdır. Yoğun oldukları bölgelerde 
Halistan isimli bir devlet kurma amaçları-
nı o günden beri sürdürmekte olan Sih’ler 
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DEVAMI 2’DE

“HOCALI SOYKIRIMI” 
DÜZENLENEN PANELLE ANILDI

Ali Eşref Uzundere 
Araştırmacı- Yazar

E
rmenistan silahlı 
kuvvetlerinin 25/26 
Şubat'a bağlayan 
gecede Azerbay-

can’ın Karabağ bölgesindeki 
Hocalı kasabasında gerçekleş-
tirdikleri “soykırım” vahşeti-
nin 27. yıldönümü Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nde düzenlenen bir 
panelle anıldı.

Uludağ Üniversitesi Prof. 
Dr. Mete Cengiz  Kültür 
merkezinde  Uludağ Üniver-
sitesi’nde  eğitim gören 
Azerbaycanlı öğrencilerin 
oluşturdukları Azerbaycan 
Kültür ve Sanat Topluluğu 
tarafından organize edilen  
ve Azerbaycan Cumhuri-
yeti İstanbul Başkonsolosu 
Heyyam Daşdemirov’nun 
katkı vererek katıldığı 
panele, Bursa Büyükşehir 
belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yıldız, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akade-
misyenler ve öğrenciler  katıldı.

U.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Yüce ile Türk Ocakları Bursa Şubesi Başka-
nı Prof. Dr. Selçuk Kırlı konuşmacı olarak 
yer aldığı Panelin açış Konuşmasını yapan 
Azerbaycan Kültür Sanat Topluluğu Başka-
nı Solmaz İsmailov, Hocalı faciasının bütün 
Türk dünyasının kanayan yarası olduğunu 
söyledi. Bu konuda esas yükün Azerbaycan 
gençleri başta olmak üzere Türk gençlerinin 
omzunda olduğunu ifade eden İsmailov, “Biz 
gençler olarak vatanımızın toprak bütün-
lüğünü korumak ve Ermeniler tarafından 
dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanan 
Hocalı soykırımını tanıtmak ve kabul ettir-
mek zorunluluğundayız” dedi.

 Panelin açılışında konuşan 
Azerbaycan Kültür Bursa Şube 

Başkanı Handan Askeran 
Ton,1992 yılında;  25 Şubat’ı 
26 Şubat’a bağlayan gece 
Azerbaycan’ın Hocalı kasaba-
sında, Rus desteğindeki 
Ermenistan silahlı kuvvetleri-
nin silahsız savunmasız Hocalı 

Türk halkına uluslararası savaş 
kuralları tümüyle hiçe sayılarak 

yapılan soykırımın, dünya insan-
lık tarihinin utanç verici bir 
olay olduğunu söyledi. 

27 Şubat 1992 sabahı 
dünya haber ajanslarının 
bu acımasız soykırım/katli-
amını belgeleyen, görsel-
leriyle uyandığını, travma 
yaratan görüntüler karşı-
sında insanlık tarihinin 
yeni bir utançla yüzleşti-
ğini kaydeden Ton, “Bu gün 
panelle anmakta olduğu-
muz Hocalı Soykırımı bir 

semboldür” dedi. 

1804 yılından günümüze kadar Ermeni-
lerin Azerbaycan ve Anadolu coğrafyasın-
da yaptıkları  katliam, işkence ve zulümlere  
değinerek, yakın tarihte dünya kamuoyunun 
gözleri önünde Bosna ve Karabağ yaşanan 
olaylarla ilgili  “kadın ve çocukların” durum-
larına dikkat çeken Ton, şöyle konuştu: 

“Karabağ’ın işgalinin en acı sonuçların-
dan biri 600’ün üstünde kadın, esir olarak 
Ermenistan’da, Karabağ’da, bir gün değil, 
her gün ölüyor. Can borcunu bir kez değil, 
bin kez ödüyor. İnkâr edilse de, yok sayıl-
sa da bu acı tablo gerçektir. Organ mafyası,  
tıbbı denek, kadın ticareti, tarlada ırgatlık, 
Ermeni evlerinde hizmetkarlık, esir kadın-
ların yaşadığı kader.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce: "Hocalı Katliamı 
münferit bir olay değil, olaylar zincirinin bir halkasıdır." 

DEVAMI 3’TE

Türk Ocakları  
Bursa Şubesi Başkanı  
Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı:  
Ermeni siyasetçilerin devletin 

bekasını koruyabilmek için Türk 
Düşmanlığını” sürekli gündemde 

tutmaya çalışıyorlar.
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eylemlerini İndra Gandi’yi öldürmeye kadar 
götürmüşlerdir. İndra Gandi başbakan iken 
koruması olan bir Sih tarafından öldürül-
müştür.

Bir diğer problem alanı Pakistan’ın o 
dönemde birbiriyle karadan bağlantısı 
olmayan iki parça halinde düzenlenmesi-
dir. Haritada Bangladeş olarak görülen ve 
bu gün ayrı bir devlet olan bölgenin adı o 
dönemde doğu Pakistan’dır. 1971’de Pakis-
tan’ın iki parçası arasında siyasi gerginlik, 
doğuda genel grev ve iç savaş başlamış, 
doğu Pakistan’dan bir kısım halk Hindis-
tan’a hicret etmiş ve Hindistan ve Pakis-
tan arasında 1971’de patlayan savaşta Hint 
ordusu doğu Pakistan’ın büyük kısmını işgal 
ederek Bangladeş isimli devletin kurulma-
sını sağlayıp 2 hafta sonra geri çekilmiştir. 

Ama asıl problem alanı Keşmir’dir. 1947’de 
Pakistan halkın çoğunluğunun Müslüman 
olması nedeniyle Keşmir’in kendisinde 
kalmasını savunurken, Hindistan Keşmir 
mihracesinin Hindistan’a katılma kararın-
dan hareketle bölgeyi kendisine istemiştir. 

Bu anlaşmazlık 1948’de iki ülke arasında 
savaşa sebep olmuş ve Keşmir ikiye bölün-
müştür. Pakistan’ın hakim olduğu kısım 

Azad (Özgür) Keşmir, Hindistanın hakim 
olduğu kısım ise Cammu (Pakistan Urduca-
sında “canım”) Keşmir. BM’in müdahalesi 
ile ateşkes sağlanmış ve ateşkes Keşmir’de 
halk oylaması yapılması şartına bağlanmış-
tır. Ancak o günden beri Hindistan kendine 
kalan topraklarda bu oylamanın gerçekleş-
mesini engellemiştir.  

Bu çatışmalar devam ederken her iki 
devlet çeşitli küresel güçlere sırtlarını 
dayayarak (Hindistan SSCB, sonra Rusya, 
Pakistan önce ABD sonra Çin) birbirlerine 
karşı güçlü olma mücedelelerine devam 
etmiş bu arada 1963’te Keşmir’de Hindu-
lar ile Müslümanlar arasında başlayan çatış-
malar 1965’te ikinci savaşa sebep olmuş ve 
Çin’in Hindistana karşı sert tutumu sayesinde 
BM ateşkesi tekrar sağlayabilmiştir.

Bütün bunlar yaşanırken her iki ülkenin 

de kendilerini destekleyen küresel güçlerin 
yardımıyla nükleer güç haline gelmiş olmala-
rı söz konusudur ve son 2 hafta içinde iki 
nükleer güç aynı bölge için tekrar savaşın 
eşiğine gelmiştir.

Bunun ne anlamı olduğunu sorabilirsiniz. 
Cevapları vereyim ve gerisini siz düşünün:

1. İki nükleer güç arasındaki bölgesel 
çatışma daha yaygın bir nükleer çatış-
manın provası olabilir mi?

2. Bu iki ülkeyi birbirine yakın güçte 
tutmak için küresel güçler zaman 
zaman yer değiştirerek neden arkala-
rında durdular ve duruyorlar?

3. Keşmir bölgesinin Çin’in yeni ipekyolu 
konusundaki projesi için önemi nedir?

4. Küresellerin amaçları için önemli bölge-
lerde çatışan güçlerin birinin öteki-
ni yenmesini engelleyecek eylemler 
içinde olmasının bu günkü orta doğu 
olayları ve Türkiye açısından vereceği 
dersler olabilir mi?

Lütfen bütün bunları düşünürken son 
olarak Rusya ile İsrail arasında Suriye’de-
ki yabancı güçlerin ülkeyi terk etmelerini 
sağlamak için birlikte hareket etme mutaba-
katına varıldığını hesaba katın ve onlara 
göre bu yabancı güçlerin kimler olduğunu 
da düşünün.

Görükle'de gerçekleşen programda Yüce, gençlere günümüz 
Türk Devletlerinin ekonomilerinden bahsetti. Bu devlet-
lerin başlıca gelir kaynakları, ithalat-ihracat tutarları, 

hangi ülkelerle ekonomik ilişkiler içinde oldukları konusun-
da bilgilendirmeler yaptı.  

Ekonomik ilişkilerin önemini özellikle vurgulayan Yüce 
ayrıca geleceğin en önemli sektörü olan bilişim ve yazılım 
konularında ilerlemek zorunda olduğumuzu söyledi. 

 2 saatten uzun süren program gençler için bilgi dolu ve 
sorularına cevap niteliğinde oldu. Konuşmasının başından 
sonuna gençlerin yoğun ilgisi ve sorularıyla karşılıklı gerçek-
leşen programdan gençler memnuniyetle ayrıldı.

YÜCE'DEN GENÇLERE GELECEK VAADLERİ
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YÜCE 28.02.2019 tarihinde gençlerle bir araya geldi.
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Ermenistan inkâr ediyor.. Karabağ’da 

gözlem yapan uluslar arası kuruluşlar sahte 
raporlarla bu iğrençliklere ortak oluyor.. 
Dünya susuyor, Azerbaycan susuyor, ama 
Karabağ’ın esir kadınları susmuyor. 26 yıldır 
Ermenilerin elinde esir olan Talış Kızıla-
ğaçlı isimli kadın, yaşananları/yaşadıkları-
nı “Şuşa’dan Mektup” isimli kitabında şiirle 
anlatıyor ve kitabını hayatını ortaya koyarak, 
Azerbaycan’a ulaştırmayı başarıyor.  

Şuşa’dan Mektup; 
-Özbeöz kendi topraklarında Ermenile-
rin elinde esir olan yüzlerce Azerbaycan 
kadının, halkına ve dünyaya isyanıdır. 
-Topraklarını kaybederek barış sağladıkla-
rını gururla ifade edenlere sitemidir. 
-Dünyanın ikiyüzlü siyasetine lanetidir. 
-Şehit oğul ve kızlarına, yersiz-yurtsuz 
kalanlarına ağıtıdır. 
-Horlanan, aşağılanan kimliklerinin nasır 
tutmuş bedenlerinin umutsuz çığlıklarıdır. 
-Her satır başında başınızı öne eğdiren, 
acıyı yüreğinize perçinleyen bir utancın 
vesikasıdır. 
Ve Karabağ’daki esir kadınların Türk 
Dünyası’na müracaatıdır.
İşte o dizeler;
Ümidim, inamım sensen
Menim mübarız gızım.
Kalk ayağa, mehriban bacım.
Tarihe ayrılan zaman,
Artık gelip çatmıştır.
İllerdir yanır gadim Garabağ torpakları, 
Sesin kesip Atilla’nın, Cevat Han’ın torunları
Menim hatun hanımım seni gözlüyür,
Sene ümidvaram, topla  etrafına,
Hecer gızları, Nene Hatunları,
Çağır yardıma Kazak kızımı,
Çağır Türkmen gelinimi,
Manas Destanı’nından  Kırgız ninemi.
Haber sal ülkemin bölünmüş, paylanmış 
toprağına,
Şimalde Gence’ye, Cenupta Tebriz’e,
Sesimizi duysun, Anadolu gızları
Kurtarsın bizi esaretten  Atatürk’ün torun-
ları..”

Bosna ve Karabağ’da aynı tarihte yaşanan 
olayın Bosna’daki kadınları, örgütlü ve birey-
sel olarak verdikleri büyük bir hukuk mücade-
lesi ile Lahey Adalet Divanı ve farklı hukuk 
kuruluşlarındaki  “Adalet” arayışları sonucun-
da; Sırpların sınırlı da olsa cezalandırıldıkla-
rını kaydeden Ton, Karabağ kadınlarının ne 
yazık ki, geleneksel nedenlerle böylesi bir 
mücadele sürdüremediklerini, acılarını ıssız 
ve sesiz yaşadıklarını bildirdi.

 Ton, sözlerini;  “Bizler farklı coğrafya-
larda yaşayan Türk halkları olarak;  birimi-
ze yapılan haksızlığı, adaletsizliği, varlığı, 
yokluğu sevinç ve kederi, kendimize yapıl-
mış gibi  sahip çıkmalıyız. Sahip çıkma-

dıkça,  Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
250 milyon  Türk Dünyasının 
söylemin hiçbir somut anlamı 
olmaz. Dün Karabağ, Ahıska, 
bu gün Kerkük, Kırım, Türkis-
tan, Türkmendağı, Güney 
Azerbaycan benzer acıların 
birer adresi olarak, aynı  acıla-
rı, haksızlıkları yalnız başına 
yaşamaya mahkum olacaktır” 
diye tamamladı. 

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu 
Hayyam Daşdamirov da yaptığı konuş-
mada, etkinliğe ev sahipliği yapan U.Ü Rektör-
lüğüne ve Panelin düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Daşdamirov, 
"Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti olarak her 
zaman Türk halkının ve devletinin destekleri-
ni hissettiklerini belirterek, “İkili ilişkilerde iki 
devlet bir millet olarak kardeşliğin ne demek 
olduğunu her yerde her zaman görmekte-
yiz.  Azerbaycan Türkleri olarak yaşadığı-
mız bu acımızı dünya kamuoyuna duyur-
mada gösterilen gayret ve çabaya teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Prof. DR. Mete Cengiz Kültür Merkezinde  
“Hocalı Soykırımı” 27. Yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen Panele konuşmacı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Yüce, dünyanın bu soykırıma 
sessiz kalmasının nedeninin Türklere karşı 
yapılmış bir vahşet olmasından kaynaklan-
dığını söyledi.

 "Hocalı Katliamı münferit bir olay değil, 
olaylar zincirinin bir halkasıdır" diyen Prof. 
Dr Yüce, dünyada yaşayan hiç milletin, hiçbir 
halkın, hiçbir toplumun insan onurunu zedele-
yecek eylemlere maruz kalmaması temenni-
sinde bulundu. 

Türklerin, dünya üzerinde yaşadığı toprak-
ları yurt edinmek için en fazla can ve kan 
veren millet olduğunu belirten Yüce, "Bugün 
Anadolu topraklarının tarihine baktığınız 
zaman da böyledir. Azerbaycan tarihi-
ne baktığınız zaman da böyledir. Türkis-
tan tarihine baktığınız zaman da bu durum 
maalesef böyledir. Türk milletine yönelik 
katliamlar ve soykırımlar bitmiyor. Bunu 
ağlaşmak için söylemiyorum. Bunu gelece-
ğimize daha sağlıklı gidebilmek için, gelecek 
neslimizin daha şuurlu ve bilinçli olmasını 
sağlamak için söylüyorum. Türkiye'nin yanı 
başında gerçekleşen bu olaydan dolayı büyük 
üzüntü içindeyiz. Hocalı Katliamı münferit 
bir olay değildir sadece, olaylar zincirinin 
bir halkasıdır. Tek başına bu olaya baktığı-
mız zaman olayı bir bütün olarak göremeyiz. 
Ermenilerin yapmış olduğu soykırım sadece 
Hocalı ile sınırlı değildir." diye konuştu.

Türk-Müslüman denince her 
şey yapılır..

Gerçekleştirilen soykırım hakkında dünya 
genelinde yapılan ciddi bir çalışmanın olmadı-
ğının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, Türk milletlerinin bu olayı 
kamuoyuna yeterince anlatamadığına dikka-
ti çekti. 

Türk milletinin oturduğu yerde kendi kendi-
ne konuşmayı tartışmayı, kin tutmayı bıraka-
rak, gerçekleşen olayı uluslararası arena-
ya taşıyıp çıkarması gerektiğini kaydeden 
Prof. Dr. Yüce; “Tabii ki bu kolay değildir. 
Aynı şey Ermenistan’a yapılmış olsaydı çok 
kolay olurdu. Unutmayın ki dünyada Türk 
ve Müslüman denilince yapılmayacak ne 
kadar şey varsa yapılır. Yapılacak ne varsa 
da yapılmamaya gayret edilir veya unuttu-

rulur. Dünya kamuoyunun uluslara-
rası alanda kime nasıl davranıyor-

sa, Türk ve Müslüman milletlere 
de aynı şekilde davranmasını 
isteyip talep ediyoruz. Ancak, 
bakıp görüyorsunuz, istemek-
le talep etmekle bu işler 
olmuyor. Türk milleti ve Türk 
Dünyası birlik içinde hareket 

edip güçlü olursa bu işler olur” 
diye sözlerini noktaladı. 

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başka-
nı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise konuşmasında, 

Ermeni siyasetçilerin Ermeni devletin bekası-
nı koruyabilmek için Türk düşmanlığını sürek-
li gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi. 

Arkasında Rusya’nın olmadığı bir Ermenis-
tan’ın bölgede direnme şansınız mümkün 
olmadığını belirten Prof. Dr. Selçuk Kırlı; 
“Ermeniler kullanılmaya açık bir millettir. 
Kullanılabilir olan milletler de kendisini kolla-
yan ülkelere hizmet ederken; ‘Ne koparabili-
rim acaba’ hesapları yapmaya başlar.

İşte Azerbaycan’da, Karabağ’da, Hocalı'da 
olan budur. Geçmişte Anadolu’da da bu hesap-
ları yapmışlardı. İşte Hocalı’da olan budur.  Bu 
yapılan, Azerbaycan ile Ermenistan arasın-
daki bireysel ve özel bir savaş değildir. Asıl 
hedef, o bölgede zayıflayan Osmanlı Devle-
ti'nin doğu ve güneydoğusuyla ilgili güç birik-
tirmekti. Ermenistan coğrafyasının toprağı, 
berbat bir topraktır. Ermenistan, kendi kendi-
ne yetebilecek bir ülke değil. Azerbaycan ise 
öyle değil. Dünyanın bütün nimetlerine sahip 
bir coğrafyasıdır. Ermeniler, bu coğrafyadan 
ne kadar fazla toprak çalabilirse hayatını 
devam ettirme şansları artacak. Ermenile-
rin o dönem düşman belledikleri milletler 
Türkler değildi. Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’da ‘Kürtlerden bizi koruyun’ diye Osmanlı 
Devleti ile pazarlık ediyorlardı. Peki, sonunda 
ne oldu? Suçlu Türkler oldu. Peki, suç işleme-
miz gerekiyor muydu?..  Hayır gerekmiyor-
du. Niye? Çünkü o toprak bizim. Düşman biz 
olmalıyız ki, yaptıklarını haklı gösterebilsin-
ler” diye konuştu.

Ermeniler asılsız iddialarını 
gündemde tutulmak zorunda

Ermeni siyasetçilerinin “Ermeni Mesele-
si”ni gündemde tutmaya devam ettirmekten 
başka bir şanslarının olmadığını vurgulayan 
Kırlı şöyle konuştu: 

“Hiçbir Ermeni siyasisi bu meseleleri 
gündeme getirmekten vazgeçemez. Vazgeçti-
ği, anda, bizimle barıştığı anda, sınırlar açıldı-
ğı anda Ermenistan’ın yarısı bizim ülkele-
rimize çalışmaya gelir. Bildiğim kadarıyla 
şuanda da 300 bin civarında ülkemizde kaçak 
çalışan Ermeni var zaten, daha fazlası da olur. 
Ermenistan’da adam kalmaz. Çünkü o toprak 
insan besleyecek bir toprak değildir. Ancak, 
Azerbaycan’da bunun tersi bir durum olur. 
Çünkü Azerbaycan toprakları çok bereketli 
topraklardır. Buraya gelen Ermenilerin ikinci 
ve üçüncü nesil çocukları ise, kin gütmezler. 
O yüzden Ermenistan’ın bekası için Ermeni 
siyasetçilerin bu asılsız iddialarını devam 
ettirmek zorundadırlar” diye konuştu. 

Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Hocalı soykırımının 
dünya kamuoyunda doğru algılanabilmesi 
için genç kuşağın sanat dallarıyla daha fazla 
ilgilenmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan’ın İstanbul Konsolosu Hayyam 
Daşdamirov, Panelin sonunda Prof. Dr. 
Mehmet Yüce  ile Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ya 
birer teşekkür plâketi takdim etti.

Azerbaycan Kültür 
Bursa Şube Başkanı 
Handan Askeran Ton
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Üyemiz , Öğretmen Ali TAŞÇI Babası,  
Yaşam Danışmanı ve üyemiz Gül Eser Taşçı’nın 

kayınpederi vefat etmiş olup,  merhumun  
cenazesi İznik’te defnedilmiştir.  

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu olarak 
merhuma rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

21 şubat 2019 perşembe günü Bursa 
Türk Ocağı Gençlik Kolları tarafından yeni 
eğitim döneminin ilk programı Bursa Türk 
Ocağı yönetim kurulu üyesi Dr. Mete Ateş' 
in katılımıyla "Türk Ocakları ve Türk Ocaklı 
olmak" konu başlığı altında gerçekleştiril-
di. Dr. Mete Ateş sözlerine Türk Ocakları'nın 
"Türk milliyetçiliği fikri ve mefkuresi ile kurul-

muş olan bir kurum" olduğunu belirterek 
başladı. Ardından Türk Ocakları'nın kuruluş 
aşaması, geçirdigi evreler, kapanışı ve tekrar 
kuruluşu konularında bilgiler verdi. Sözlerin-
de Türk Ocakları'nın "aydın olma ve hareke-
te geçirme" fikrini esas aldığını belirten Dr. 
Mete Ateş, toplamda 33 yıl Türk Ocakları'na 
başkanlık etmiş Türk milliyetçiliğinin gür 

ve temiz sesi olan Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver'in genç ocaklılara olan seslenişi ile sözle-
rine son verdi. Ardından programa soru-ce-
vap bölümüyle devam edildi. Gençlik Kolla-
rı üyelerinin "Türk Ocakları" ile ilgili merak 
ettikleri soruların Dr. Mete Ateş tarafın-
dan yanıtlanmasıyla program son buldu. 
Haber: Kübranur Demirer

TÜRK OCAKLARI VE TÜRK OCAKLI OLMAK

TEZHİP VE MİNYATÜR ATELYEMİZDE  
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Üniversite öğrencilerimiz ile çıkılan yolda; Fırça ve 
renk ile tanıştırılan gençler kademe, kademe soyut resim 
sanatı TEZHİP ve milli resim sanatımız MİNYATÜR’ü kavra-
maktalar.

Suzan ÇATALOLUK hanımefendi gençlerimiz ile hem 
tarihimiz içindeki sanatlarımızı sunumlar ile destekle-
mekte  hem de  atelye çalışmaları içerisinde gençlerimizi 
bilgi ile donatmaktadır.        


