FAALİYETLERİMİZ

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
* Uzun süren yaz tatili nedeniyle, faaliyetlerimiz yoğun olmasa da,
vakfımızın rutin işleri aksaksız olarak devam etti.
* Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğretmen ve
öğretim üyelerimizin, yolcu edilmeleri, okullarımızın tamirat tadilatları,
eğitim araç gereçlerinin temini gibi
işlerimiz yoluna koymaya çalıştık.
Bu çerçevede olmak üzere, Türk
Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin idarecilerini yolcu ettik. Öğretmenlerimizin hazırlıkları devam ediyor.
* İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof.
Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler
Enstitümüze bağlı fakültelerimiz ile
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’ndeki yerli öğrenciler için
hazırlık sınıflarımız eğitime başladı. Yüksek öğretim kurumlarımızda
dersler 15 Eylül itibariyle başlamış
olacak.

ZİYARET

* Can Azerbaycan’dan, ata dostumuz Rüstemhanlılar, Turan atamızın
sağlığında olduğu gibi vakfımızı ziyaret ederek, vakfımızın çalışmaları
hakkında bilgi aldılar, emaneti yaşatmak ve yücelere taşımak için kendilerine düşen her türlü hizmete hazır
olduklarını ifade ettiler. Vakfımızın
Azerbaycan’daki her türlü işini kendi
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öz işlerinden üstün tutarak ilgilenen
can dostlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 1)
* Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı
kıymetli dostumuz Servet Kabaklı vakfımıza bir nezaket ziyaretinde
bulundular. Çalışmalarımızla ilgili
uzun uzun sohbet etme imkanı bulduğumuz Kabaklı’ya bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 2)
* Rahmetli Turan Atamızın öğrencisi Dr. Alaaddin Büyükkaya da
vakfımızı ziyaret ederek, ömrünü
Türk milletine hizmet için adayan
Turan Hocamıza, milletimizin her
ferdinin vefa borcu olduğunu, bu sebeble ellerinden gelebilecek her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 3)
* Vakfımızın Türkmenistan’da
eğitim öğretime başladığı ilk yıllarda Azadî Üniversitesi Rektörü olan
Prof. Dr. Roza Nesepova, üniversite
bünyesinde Türk Dili Bölümü açtıFotoğraf: 3
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ğımız dönemde vakfımıza destek olmuşlardı. Turan hocamızın atmış olduğu sağlam temellere dayalı bu tür
dostluklarımız hocamızın vefatından
sonra da pekişerek devam ediyor. Kadim dostumuz Roza Hanım’ın oğlu
Begenç (o zamanlar yeni yetişkin bir
gençti), boyunu aşan dört çocuğuna
Turan Hocamızın elini öptürmeye
geldiğinde, hocamızın vefatını öğrenerek derin üzüntüye boğuldu.
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Begenç, Turan Hocamızın Türkmenistan’a hizmetinin büyüklüğünü
her fırsatta tekrarlayarak, bu dostluğun nesiller boyu devam edeceğini
ifade etti. Bir kadirşinaslık örneği
sergileyen Begenç’e teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 4)
* Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültemiz hocaların Doç. Dr. Natık
Gurbanov ve eşi vakfımızın misafiri
oldular. Kendilerine İstanbul’u bir
kez daha gezdirdik, bir kez daha beraber olma imkanı bulduk. (Fotoğraf:
5)
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* Kıymetli dostumuz, aynı zamanda dergimizin yazarlarından Dr.
Sadi Bayram Vakfımıza bir nezaket
ziyaretinde bulundular.
* Vakfımızın geleneksel bayramlaşma merasimini ilk kez Turan Atamız olmadan gerçekleştirdik. Gönül
dostlarımızın, Turan Atamızın gelenek haline getirdiği bu günde, bizi
yalnız bırakmamaları, yine Turan atamızın sağlığında olduğu gibi bu kubbenin altında, büyük vefa duygusu ile
bir araya gelmelerinden duyduğumuz
mutluluğu kelimelerle ifade etmemiz
mümkün değildir. Gencinden yaşlısına pek çok konuğumuz bayram
münasebetiyle yeniden kucaklaştı.
Geleneksel kuru fasulye ikramının ve
samimi bir ortamda devam eden sohbetlerin ardından toplu olarak Turan
atamızın kabrini ziyaret ettik, duada
bulunduk. Rahat uyu Turan Atam, sevenleriniz., kurduklarınızı yaşatmaya
ve ileriye götürmeye azimli. (Fotoğraf: 6)

MÜZE AÇILIŞI

Isparta Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Günaydın tarafından, el dokumalarının sergilenmesi amacıyla
müze olarak inşa ettirilen ve açılışı 30 Ağustos 2013 tarihinde MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan müzeye Prof. Dr. Tu-
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ran Yazgan Etnografya Müzesi adı
verildi. Isparta/Eğirdir’in yetiştirdiği
bir değer olan ve ömrünü Türk Milletine hizmet için adayan Turan Yazgan
hocamızın adının, Türk Kültürüne
hizmet edecek olan böyle bir müeseseye verilmesi her türlü takdirin üzerindedir.
Tarihi değeri yüksek olan pek çok
eserin de sergilendiği müzeye, Çam
Halı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Büyükçam tarafından tarihi
değere sahip el dokuması halılar ile
1920 yılında Avusturya’dan getirilen ve halıcılığın temelini oluşturan
halı motiflerinin yer aldığı bir katalog bağışladı. Büyükçam, 60 yıllık
emeklerinin müzede sergilenmesinden dolayı mutluluk duyacağını dile
getirirken, Isparta Belediye Başkanı
Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, bu güzel yaklaşımdan dolayı Büyükçam’a teşekkür ederek
“Hasan Büyükçam ağabeyimiz bize
halıcılığın kaynağını oluşturan çok
önemli dokümanlar ve tarihi değeri
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olan halılar verdi. Bu kıymetli katalog müzemizde layık olduğu yeri
alacak. Kaybolan Isparta halıcılığı
müzemizde kaybolmayan bir tarih
ve kaynak olarak yer alacak. Müzemiz Isparta halıcılığının da kültürel,
bilgi, renk, modellerinin kaynağı
olacak ve bu sayede hak ettiği değeri
kazanacak. Bunun yanında ömrünün
40 yılını adamış, bütün Toroslardan
Anadolu’dan derlediği üç bine yakın materyali temin eden ve müzenin
yapılmasında etken olan İsmail Ateş
kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Uluslararası bir müze boyutuna
ulaşabilecek objeleri toplayıp, Isparta’mıza daha önceki yıllarda da bağış yapmıştı. Ülkemizde İsmail Ateş
ve Hasan Büyükçam gibi çok kıymetli
insanlarımız var. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Şu anki materyallerimizin hepsi 3200 m2’lik müzemize
sığması mümkün değil. Dolayısıyla
bu eserler 4-6 ay gibi süreler içerisinde dönüşümlü olarak sergilenebilecek. Vatandaşlarımız her geldiğinde ayrı değerlerle karşılaşacak.
Özellikle kilimlerde Türk tarihinin,
Türk benliğinin 10 bin yıl derinliklere gidecek kadar desenleri var. Sümer
kazılarından çıkan desenler bizim
kilimlerimizin desenlerinde de mevcut. Bunun anlamı çok büyük. Daha
sonra bu anlamları Türk toplumuna,
Türk tarihine açıklayacağız. Bu müze
bunun için çok önemli. Bu müzemiz
Isparta halkına, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk tarihine hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Büyük bir kadirşinaslık örneği sergileyen sayın başkanımız Yusuf Ziya
Günaydın’a bir kez daha teşekkür ederek , bu nazik davranışını tarihe not
düşüyoruz. (Fotoğraf: 7-8)
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