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AZERBAYCAN DEVLET
İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI 
BAKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ
* Güz Yarıyılı derslerinin ta-

mamlanmasının ardından yarıyıl 
sınavlarımızı gerçekleştirerek ba-
şarılı bir sına döneminden sonra ara 
titile girdik.

* Kıymetli hocalarımız Doç. Dr. 
Geray Musayev, Dr. Şahin Ekbe-
rov, Öğr. Gör. Abilhan İsayev, Öğr. 
Gör. Metanet Memmedova, Öğr. 
Gör. Agil Memmedov ve Öğr. Gör. 
Araz Aslanlı’nın asaletleri, Fakülte 
Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile 
onaylandı. Hocalarımızı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
(Fotoğraf: 1)

* Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültesi öğretim üyeleri olarak 20 
Ocak münasebetiyle düzenlenen 
ve Azerbaycan’da halkın yüksek 
katılımıyla gerçekleştirilen Anma 
Programı’na katıldık.

Daha sonra Şehitliği ziyaret 
ederek, saygı duruşunda bulunup 
kırmızı karanfiller sunarak Türk-
İslam âleminin istiklali uğruna 
canlarını feda eden şehitlerimizi 

bir kez daha dua ve hayırla andık. 
(Fotoğraf: 2)

TÜRK DÜNYASI
BAKÜ ATATÜRK LİSESİ
* Gerek Azerbaycan’da gerek 

diaspora Azerbaycan Türkleri ara-
sında “Birlik ve Dayanışma”yı 
güçlendirmek amacıyla 31 Aralık 
günü “Dünya Azerbaycanlıları Da-
yanışma Günü” olarak kutlanmak-
tadır. Bu çerçevede lisemiz konfe-
rans salonunda öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz, veliler ve davetli-
lerin yanı sıra, Ermeni işgalinden 
dolayı Karabağ’ın Laçin şehrinden 
göç etmek zorunda kalan ailelerin 
çocuklarının okuduğu Laçin Orta 
Mektebi’nin öğretmen ve öğren-
cilerinin yoğun olarak katıldığı bir 
program düzenlendi. (Fotoğraf: 
3-6)

Program, şehitlerimiz için ya-
pılan saygı duruşunun ardından iki 
ülke millî marşlarının okunmasıyla 
başladı. Programın sunuculuğunu 
7/A sınıfından Nilay Ahmetzade ve 
11/Edebiyat sınıfından Suad Mu-
radov yaptı. Okul Müdürümüz Ali 
Devrim açılış konuşmasında özetle, 

“Aslında bugün sadece Azerbaycan 
Türkleri’nin birlik ve dayanışma 
günü olmamalıdır. Bugün dünya 
Türklüğünün bütünleşme ve kaynaş-
ma günü olmalıdır. Kazak, Kırgız, 
Özbek, Tatar diye adlandırsak da biz 
aynı milletin, yüce Türk Milleti’nin 
mensubuyuz. Azerbaycan’daki bu 
lise; Azerbaycan Türkleri’yle, Tür-
kiye Türkleri’ni kaynaştırmak ama-
cıyla kuruldu. Bu hedefimizi ger-
çekleştirdik, Azerbaycan ve Türkiye 
ayrılmaz bir bütün oldu. Diğer Türk 
coğrafyalarında da bu entegrasyo-
nu ve işbirliğini sağlamak için, ora-
daki soydaşlarımızın yanında yer 
almalıyız. Oralara da Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi gibi okullar aç-
malıyız ki, bu yüzyıl Türk asrı ola-
rak anılsın.” dedi.

Törende Bakü Devlet Konserva-
tuarı sanatçısı Ayda Guliyeva, ünlü 
Azerbaycanlı bestekar Niyazi’nin 
“Arzu Romansı” parçasını org eş-
liğinde, 6-A sınıfından Oğuzhan 
Penahlı ve Humay Memmedli; 
“Sevgili Canan”, “Çırpınırdı Ka-
radeniz” ve “Ay Laçin” şarkılarını 
seslendirdiler. 7-B sınıfından Lale 
Nurullayeva ve Nergiz Abdulleye-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız

Fotoğraf: 1 Fotoğraf: 2
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va “Azerbaycan” başlıklı şiiri oku-
dular. Natıg Ritm Gurubu’nda yer 
alan, okulumuzun mezun öğren-
cilerinden Anar Eşrefov ve Ümit 
Şirinov; vurmalı sazlar eşliğinde 
nefes kesen bir gösteri sundular. 
Program 6-A sınıfı öğrencimiz  
İrem Sultan Demir’in “Ak Çiçe-
ğim” şarkısı eşliğindeki muhteşem 
dansıyla devam etti.

Programın sonunda, öğrencile-
rimiz “Laçin Orta Mektebi” öğren-
cilerine hediyeler sundular, sohbet 
edip, oyunlar oynadılar. Bundan 
sonra da, Laçin Orta Mektebi’yle iş-
birliğimiz artarak devam edecektir.

* 19 Ocak Günü, Azerbaycan 
halkının “Kanlı Yanvar” diye ad-
landırdığı, Sovyet ordusunun 
20 Ocak 1990 gününde 
Bakü’de katlettikleri şehit-
ler için bir anma programı 
düzenledik.

Öğretmen, öğrenci ve 
velilerimizin katılımıyla 
gerçekleşen program, şehit-
lerimize saygı duruşu ve iki 
ülke milli marşlarının okunması ile 
başladı. Açılış konuşmasını yapan 
Tarih öğretmenimiz Elnar Hasanov, 

tarih boyunca, Rus ve Ermenilerin 
Azerbaycan’a birlikte saldırdıkları-
nı, birbirinden güç ve destek aldık-

larını, 20 Ocak katliamının 
da Rus ve Ermenilerin 

işbirliği ile gerçek-
leştiğini, bir gecede 
143 Azerbaycan 
Türkü’nün katle-
dildiğini, 700 kişi-
nin yaralandığını, 

800 insanın tutuklan-
dığını anlatarak, genç-

lere “Toprağı vatan yapan, 
milleti şerefli kılan şehitlerdir. Şe-
hitlerimizin aziz hatırasına sahip 

çıkmalıyız, bize bu acıları yaşatan 
düşmanlarımızı unutmayalım.” diye 
seslendi. (Fotoğraf: 7)

Daha sonra 6-A sınıfından 
Tomris Ahmedova, Elcan Demirov 
ve Leyla İbrahimova mükemmel 
bir gösteri ile, 10-B sınıfından Me-
sut Melikli, gitar nağmeleriyle, 5-A 
sınıfından Nuray Aliyeva, Kemal 
Guliyev ve 8-B sınıfından Zeynep 
Memmedova “Şehitler” şiiriyle, 
bu yürek yakan faciayı dile getire-
rek bizlere hüzünlü anlar yaşattılar. 
Program, 20 Ocak katliamının an-
latıldığı belgesel film gösterisiyle 
sona erdi. (Fotoğraf: 8-9)
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* 20 Ocak günü, Bakü’deki 
“Şehitler Hiyabanı”nı öğretmen ve 
öğrencilerimizle ziyaret ettik. On-
ların aziz hatıraları önünde saygıy-
la eğildik. (Fotoğraf: 10)

* Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi Tarih Enstitüsü’nün 21. 
Orta Mektep’te düzenlediği “Şah 
Tahmasp” konulu bilgi yarışma-
sında, XI. sınıf öğrencimiz Suad 
Muradov, birincilik kazanmıştır. 
Öğrencimizi ve yetişmesinde eme-
ği geçen kıymetli öğretmenleri ile 
velilerimizi tebrik ediyoruz.

* Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA) tarafından gönderi-
len “Akıllı Tahtalar” 9 sınıfımıza 
kuruldu. Böylece, daha iyi, daha 
başarılı bir eğitim-öğretim sunma 
ve başarma imkanına ulaşmış ol-
duk.

Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı yetkililerine şükranlarımızı 
sunuyoruz.

* Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan, lisemizi ziyaret ederek öğ-
retmen ve öğrencilerimizle samimi 
sohbetlerde bulunmak suretiyle, 
bizlere, çalışma şevki yükleyerek, 
daha iyiye, daha güzele koşmak 
için cesaretimizi doruğa çıkardılar. 
Kendilerine minnettarız. (Fotoğraf: 
11)

İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK 
ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI KIRGIZ-TÜRK 
PROF. DR. TURAN YAZGAN 
SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ
* Eğitim ve öğretimin aksama-

dan devam ettiği eğitim kurumla-
rımızda sosyal etkinlikler ve spor 
faaliyetleri de devam ediyor.

* Her yıl fakültemiz hocaları ara-
sında geleneksel olarak yapılmakta 
olan spor müsabakaları başladı. 
Sayın rektörümüz Prof. Dr. Kan-
töre Şaripoviç Toktomamatov’un 
katılımıyla gerçekleşen açılış prog-
ramından sonra Bayanlar Voleybol 
müsabakaları ile spor faaliyetleri 
başladı. Bu yıl Enstitümüz Futbol, 
Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, 
Satranç dallarında müsabakalara 
katılacaklar. Hocalarımıza başarılar 
dileriz. Fotoğraf: 12)

* 28.12.2015 tarihinde yapılan 
üniversitemizin yılbaşı kutlamala-

Fotoğraf: 10

Fotoğraf: 11

Fotoğraf: 12
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rına enstitümüzün tüm hocaları ka-
tıldı. Hazırlanan yılbaşı programı, 
sayın rektörümüz Prof. Dr. Kantöre 
Şaripoviç Toktomamatov’un açılış 
konuşmasıyla başladı. Rektörümüz 
konuşmasında, yeni yılın üniversi-
temizin tüm çalışanlarına sağlık ve 
mutluluk getirmesini diledi. Birinci 
dönem final sınavlarımız büyük bir 
ciddiyetle tamamlandı. Öğrencile-
rimizin üstün başarılara imza ata-
caklarına güvenimiz tamdır.

TURAN KÜLTÜR MERKEZİ
SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜ
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsüsü etkinliklerimize 
26 Aralık 2015 Cumartesi günü, 
gelenek haline getirdiğimiz Bakır-
köy Musiki Konservatuarı Vakfı 
tarafından verilen yıl sonu konseri-
mizle devam ettik.

Bakırköy Musiki Konservatua-
rı Vakfı Onursal Başkanı Hikmet 
Özkahraman, açılış konuşmasında 
vakıflarının kuruluşunda Prof. Dr. 
Turan Yazgan ve Prof. Dr. Nevzat 
Atlığ hocalarımızın büyük desteği 
olduğunu ve Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı tarafından başlatılan 
nota klasikleri yayınlama işinin, 
başarıyla devam ettirildiğini belirtti.

Açılış konuşmasından sonra 
sahneye çıkan sanatçılarımız Müge 
Hâle Çetintürk, Batuhan Gencer 
ve Buluthan Aşçı, saz arkadaşları 
Yılmaz Pamukçu (kanun), Burak 
Özdemir (ud) ve Cafer Ünal (ke-

man)ın eşliğinde, Türk musikisinin 
birbirinden duygulu şarkılarından 
oluşan ve çok sayıda gönül dostu-
muzun beğeni ve coşkuyla izlediği 
güzel bir konser icra ettiler. (Fotoğ-
raf: 13)

* 9 Ocak 2016 günü Türk 
Milleti’nin son yüzyıldaki kritik milli 
meseleleri konusunda gayretli çalış-
malarıyla tanınan Ecz. Celal Öcal, 
“1. Dünya Savaşı’nda İzmir Savun-
ması” başlıklı bir konferans verdi.

Celal Öcal, konuşmasında 
Türk İzmir’in limanının önemi 
ve 1656’da bu limanın korunması 
amacıyla Sancakburnu’na yapıl-
mış Sancakkale/Yenikale’nin tarihi 
önemini, 1. Dünya Savaşı sürecin-
de, İngilizler başta olmak üzere 
işgalci güçlerin stratejik önemi bü-
yük olan bu yurt kapısını, İzmir’i 
ele geçirmek için yaptığı taarruzları 
ve Türk ordu birliklerinin vatanları-
nı nasıl kahramanca savunduklarını 

ayrıntılı bir şekilde anlattı. Öcal, 
5-10 Mart 1915’de İzmir’i işgal et-
mek için gelen İtilaf donanmasının 
yaptığı bombardımanı, bataryala-
rımızın verdiği karşılığı, İzmir’in 
savunmasını gerçekleştiren tarihi 
mekânlarımızın, dünyanın keşfe-
dilmemiş yerinin kalmadığı günü-
müz ortamında 100 yıldır meçhul 
kaldığını üzülerek ifade etti. (Fo-
toğraf: 14)

* 16 Ocak 2016 günü Türkmeneli 
İnsan Hakları Derneği Onursal Baş-
kanı Dr. Nefi Demirci, Türkmeneli 
Stratejik Araştırmaları Merkezi Baş-
kanı Dr. Cüneyt Mengü ve Türk-
meneli İnsan Hakları Derneği Genel 
Başkanı Savaş Avcı’nın konuşmacı 
oldukları “Türkmeneli Şehitlerini 
Anma Günü ve Türkmenlerin Bu-
günkü Durumu” başlıklı bir konfe-
rans verdiler. (Fotoğraf: 15)

Dr. Nefi Demirci’nin oturum 
başkanlığında söz alan konuşma-

Fotoğraf: 13

Fotoğraf: 14 Fotoğraf: 15
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cılarımız, Türkmeneli şehitlerini ve 
Türkmeneli’nin bugünkü durumu-
nu geçmişten bugüne değişik açı-
lardan değerlendirdiler.

Nefi Demirci, 1914’te başlayan 
Birinci Dünya Savaşı’ndan günü-
müze kadar Osmanlı Türkiyesi’nin 
Musul Vilayeti / Türkmeneli’nde, 
Mondros Mütarekesi, Haliç Kon-
feransı, Ankara Antlaşması, Kürt 
İsyanları, Körfez Savaşı gibi birçok 
kilometre taşları sürecinde İngiliz-
ler, ABD başta olmak üzere emper-
yalizmin, yerli uşakları vasıtasıyla 
oynadığı oyunları ve Türkmenlerin 
uğradığı zulümlerin kısa bir tarihi 
değerlendirmesini yaptı.

Savaş Avcı, bayraklaşmış Türk-
meneli şehitleri Abdullah Abdur-
rahman, Necdet Koçak, Adil Şerif, 
Rıza Demirci’nin varlık mücade-
lelerini ve bütün dünyanın -ne ya-
zık ki Türkiye Cumhuriyeti’nin o 
zamanki duyarsız ve iktidarsız yö-
netiminin de- seyirci kaldığı trajik 
idamlarıyla şahadete yürüyüşlerini 
dile getirdi. Avcı, Kerkük-Musul 
Meselesi’nin hâllinin Atatürk ta-
rafından Türk Milleti’ne emanet 
edildiğini, ama o günden bugüne 
bu konuda hiçbir ilerleme olmadı-
ğını, hatta gün geçtikçe Türklerin 
durumunun daha da kötüleştiğini 
belirtti. ABD desteğiyle Kerkük 
ve Musul, Telafer, Erbil gibi Türk 
şehirlerinin nüfus yapısının değiş-
tiğini, 6000 civarında Türkmen’in 
şehit edildiğini, oluşturulan ana-
yasa ve yeniden yapılanmalarda 
Türkmenlerin adının anılmadığını 

ve yok sayma / yok etme planının 
son hızla işlediğini belirten Avcı, 
Türkiye’deki kardeşlerinden başka 
hiçbir umutları olmayan Irak Türk-
lerinin, bu umutlarının bile çoğu 
zaman boşa çıktığını söyledi.

Dr. Cüneyt Mengü, uluslararası 
hukuk bağlamında zaman zaman 
gündeme gelen Kerkük’ün kade-
ri referandumunun, doğal olarak 
Türklerin lehine olacağı dönemler-
de yapılmasının engellendiğini ve 
ötelendiğini, son yıllardaki nüfus 
değişimleriyle yapılacak bir refe-
randumun ise Türklerin yok sayıl-
masının bir tescili olacağını, Irak’ın 
parçalandığı son yıllarda her halkın 
bölgesine, dünya kamuoyuna dikte 
edilen bir ad konmasına rağmen, 
Türklerin yoğun olduğu yerlere 
“İtilaflı Bölge” diye art niyetli bir 
adlandırma yapıldığını, Türklerin 
yönetim kadrolarından uzaklaş-
tırıldığını, evlerinin Peşmergeler 
tarafından yağmalandığını, çocuk-
larının kaçırılarak büyük fidyeler 
alındığını, yani zulmedilip, dağıtı-
lıp yok edildiklerini, Amerika başta 
olmak üzere 14 ülkenin askerinin 
olduğu Irak’ta, uluslararası hukuka 
göre zaman zaman az da olsa varlık 
gösteren Türk askerine nedense hiç 
kimsenin tahammül edemediğini 
ifade ederek, kardeş Türkiye’nin 
sivil toplumumun ve iktidarının bu 
konuda daha duyarlı olup, akılcı 
politikalar izlemesi gerektiğini be-
lirtti.

Konferansta, Irak Türkmeneli 
Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Fev-

ziye Hasasu da konu ile ilgili kısa 
bir konuşma yaptı.

* 23 Ocak 2016 günü, Genel 
Türk Tarihi alanında yetkin çalış-
malarıyla tanıdığımız Prof. Dr. 
Ahmet Taşağıl, “Avrasya Bozkı-
rında Kök Tengri’nin Çocukları” 
başlıklı bir konferans verdi.

Konferansın açılış konuşması-
nı, Makedonya Uluslararası Viz-
yon Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fadıl Hoca yaptı. Hoca, bir 
taraftan Turan Yazgan Hocamı-
zın kendilerine gösterdiği hedefler 
doğrultusunda, Türk Dünyası’nın 
müreffeh geleceği yolunda 
Balkanlar’da Türkçe yükseköğre-
tim yaptıklarını belirtirken, diğer 
taraftan da Türk tarihi konusundaki 
çalışmalarını yakından takip ettik-
leri Taşağıl Hoca’nın konferansın-
da bulunmaktaki memnuniyetlerini 
ifade etti. (Fotoğraf: 16)

Ahmet Taşağıl, Türk tarihçileri 
olarak doğru bilgiler ışığında efsane 
ve menkıbelerden arınmış bir Türk 
tarihi yazmalarının ve milletimize 
bu doğru tarihi öğretmelerinin ge-

Fotoğraf: 16
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reğinin altını çizerek, kendisinin 
de yıllarca bu anlayışla alana ve 
kaynaklara dayalı bir Türk tarihi 
omurgası oluşturmaya çalıştığını, 
bu omurganın “Türk tarihi nerede 
ve ne zaman başlar?”, “Türk tari-
hindeki zaman ve mekân derinliği 
nasıl oluştu?”, “Türk adı, neden 
ve nasıl kaybolmadan günümüze 
ulaşmıştır?” sorularının cevapların 
araştırılıp meydana çıkarılmasıyla 
oluşacağını ve bu şekilde Türklü-
ğün günümüzdeki birçok sosyal 
probleminin temelindeki yanlışla-
rın ortadan kaldırılacağını söyledi. 
Türklerin belgeli tarihinin M.Ö. 
3000 yıllara kadar dayandığını, bu-
nun güvenilir yeni bulgularla daha 
gerilere gideceğini, bu açıdan ba-
kıldığında kaynaklarda yer alan en 
güvenilir ilk model devletimizin 
Hunlar olduğunu belirten Taşağıl, 
Türkistan, Altay, Moğolistan gibi 
bölgelerde araştırmalar yapan Türk 
olmayan tarihçilerin, kendi çıkar-
ları doğrultusunda bu gerçeği bile 
göz ardı edip saptırmaya çalıştık-
larını ifade ederek, Türk tarihinin 
omurgasını, milletimizin Avrasya 
bozkırları eksenli olarak üç kıtada 
dünden bugüne bıraktığı izler, ya-
bancı ve yerli kaynaklardaki bilgi-
ler ve bugünün Türk Dünyası’nda 
yaşayanların yerleri, kültürleri ve 
karakterleriyle ilgili karşılaştırma-
lardan elde ettiği bulgularla çizerek 
birikimlerini dinleyicilerine aktardı.

Taşağıl konferansını, daha ilk 
dönemlerinde demirciliği geliştire-
rek, hukuk sistemi oluşturarak, atı 
evcilleştirip hız-hareketi ön plana 
çıkararak dünya kültür ve mede-

niyetine büyük katkılar sağlayan 
Türk Milleti’nin tarihinin, bütüncül 
bir anlayış ve alt analizlerle doğru 
bir şekilde yazılması ve bugünkü 
kuşaklara öğretilmesinin, gelece-
ğimiz için sağlam bir temel oluş-
turacağını ifade ederek tamamladı. 
(Fotoğraf: 17)

ZİYARETÇİLERİMİZ
* Makedonya Gostivar’da bulu-

nan Uluslararası Vizyon Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve 
rektör yardımcımız, aynı zamanda 
Celalabat’ta bulunan Fakültemiz me-
zunu Doç. Dr. Mansur Nurettin vakfı-
mıza bir nezaket ziyaretinde bulundu-
lar. Kendileri ile işbirliği yapacağımız 
alanlarda ayrıntılı olarak fikir alışve-

rişinde bulunduk. Görüşmede Vakıf 
Genel Başkanımız Közhan Yazgan, 
eğitim-öğretim koordinatörümüz 
Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, Prof. 
Dr. Emin Özbaş hocalarımız da hazır 
bulundular. (Fotoğraf: 18)

* Kazakistan’daki kıymetli ata 
dostlarımızdan Alçınbay Tartanulı 
vakfımızı ziyaret ettiler. Kendileri-
ne bu nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 19)

* Emekli vali yardımcılarımız-
dan Levent Gönçal vakfımıza bir 
nezaket ziyaretinde bulunarak, 
Ahıska Türkleri’nin üçlü kılıç se-
tini vakfımızın mini müzesine ar-
mağan ettiler. Valimize bu nazik 
davranışları dolayısıyla teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 20)
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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI 

GENÇLİK KOLLARI 
ETKİNLİKLERİ

* Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Gençlik Kolları, Süleyma-
niye Kürsüsü konferansları önce-
si o haftanın Türk Dünyası için 
önemli bir olayını veya bir Türk 
büyüğünün doğumunu, ölümünü 
anarak gündeme getirmeye devam 
ediyor. 

“Bakırköy Musiki Konservatua-
rı Vakfı Konseri” öncesi, Gençlik 
Kolları üyemiz Batuhan Akgün 
(Fotoğraf: 21), “Sarıkamış Hare-
katı Şehitleri”ni, “Türkmeneli Şe-
hitlerini Anma” programı öncesi 
ise Taha Yasin Kütük (Fotoğraf: 
22), vefatının 4. yıldönümü mü-
nasebetiyle “Cumhurbaşkanımız 
Rauf Denktaş”ı  anlatmışlardır. 

Kendilerine, bu öz ve anlamlı su-
numları dolayısıyla teşekkür edi-
yoruz.

* TDAV Gençlik Kollarımızın 
geleneksel Pazar Kahvaltısı’nın bu 
ay gerçekleştirdiği ilk programın-
da millî şairimiz Mehmet Akif Er-
soy anıldı. Kübra Nur Çapraz’ın 
aktardığı bilgilerle, Mehmet Akif 
Ersoy’la ilgili bilgilerimizi tazele-
dik. Kübra Nur Çapraz’a teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 23)

* İkinci Pazar kahvaltımızda 
ise, “Türk Dünyası Sunumları”na 
devam edildi. Çağrı Tunca ve Ab-
dullah Yılmaz’ın “Batı Trakya 
Türklüğü, Tarihi ve Güncel Mese-
leleri” sunumu ile bölge hakkında 
bilgi sahibi olduk. Soru cevap bö-
lümünde merak edilen konuların 
cevabını birlikte aradık. Çözüm 
önerilerini tartıştık ve birinci ya-
rıyıl tatili dolayısıyla bu ayın son 
kahvaltı programını arkadaşları-
mızın bu sunumu ile tamamlamış 
olduk.

* Gençlik Kollarımızın “Türk’ü 
İdrak Etme” amacıyla başlattı-
ğı okuma grubunda “İnsan’ı An-
lamak” başlığını Dr. Zekeriya 
Kökrek hocamızın sohbeti ile 
tamamladık. Soru cevap şeklin-
de gerçekleştirilen sohbette, soru 
işaretli konularda, bilgilerimizi 
pekiştirdik. Kıymetli hocamıza te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğ-
raf: 24)

* “Şiir Okuma” etkinliğimizde, 
millî değerlerimizin önemi yeni-
den hatırlatılarak, kahramanlık 
şiirleri okundu. Türk halk müziği-
mizin güzel ezgileri saz eşliğinde 
söylendi.

* İstanbul Kırım Derneği Baş-
kanı Celal İçten, Vakfımızın 
Gençlik Kolları ile Türk Ocakları 
Gençlik Kolları’nı, İstanbul Kırım 
Derneği’nde kabul etti. Gençlik 
Kolları Başkanımız Hacı Hasan 
Acar, Sayın İçten’e teşekkür bel-
gesi sundu. (Fotoğraf: 25)
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