
FAALİYETLERİMİZ

TARİH OCAK 20144

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi 
Bakü - Azerbaycan 
* Üniversitemizin düzenlediği 

Heyder Aliyev’i  Anma Programı, 
Üniversitemizin konferans salonun-
da yapıldı. Program başta Türkiye 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Alper 
Coşkun olmak üzere TÜSİAB yöne-
timi, iş adamları, üniversite öğretim 
görevlileri, öğrenciler ve dostları-
mızın yoğun katılımıyla gerçekleş-
ti. Üniversite yönetiminin de hazır 
bulunduğu program, iki ülke İstiklal 
Marşlarının okunması ve Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Damet Bagırov’un 
açılış konuşmasıyla başladı. Saygı ve 
minnetle anılan Haydar Aliyev’in ha-
yatı hizmetleri ve yeni Azerbaycan 
idealleri anlatıldı. (Fotoğraf: 1-2) 

Büyükelçi Sayın Alper Coşkun  
Haydar Aliyev’in Azerbaycan’a olan 
hizmetlerinin altını çizerek o günden 
bu güne sürdürülen başarılı siyasetin 

ekonomik ve siyasi sonuçlarını de-
ğerlendirdi. 

* Anma programı Türkiye Cum-
huriyeti Bakü büyükelçisi Alper 
Coşkun’un fakültemiz öğrencileri-
mizle buluşmasıyla devam etti.  Sayın 
Büyükelçimiz öğrenci buluşmasında, 
eğitim konusundaki çalışmalarıyla 
Türk Dünyası’na büyük  hizmetleri 
olan merhum Turan Yazganı rah-
metle andıktan sonra, Azerbaycan’ın 
bağımsız bir ülke olarak ekonomik 
gelişmesinden söz etti, Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki siyasi ve 
ekonomik işbirlikleri konusunda 
bilgi verdi. Soru cevap şeklinde de-
vam eden toplantı, öğrencilerimize 
tecrübe ve bilgi bağlamında büyük 
katkılar sağladı. Programın sonunda 
Dekanımız Eyyup Aktepe Sayın Bü-
yükelçimize bir teşekkür plaketi sun-
du. (Fotoğraf: 3) 

Bu faydalı sohbet dolayısıyla sa-
yın Büyükelçimize teşekkür ediyo-
ruz. 

* 31 Aralık Hemreylik Günü mü-
nasebetiyle düzenlemiş olduğumuz 
kutlama programına Sayın Dekanı-
mız Prof. Dr. Eyyup Aktepe hocaları-
mız, öğrencilerimiz ve diğer dostları-
mız katıldılar. 

İki ülkenin İstiklal Marşlarının 
okunmasıyla başlayan programda 
Fakülte Dekan yardımcımız Dos. 
Asiman Guliyev (Fotoğraf: 4) Hem-
reyliğin ilk kıvılcımları ve resmi ola-
rak ilan edilmesi sürecini ve merhum 
Haydar Aliyev’in hizmetlerini anlattı. 

Asuman Hocanın ardından TÜSİ-
AB Genel Sekreteri Yasin Görül ve 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi 
Hocalarımızdan Dursun Elmas ba-
ğımsızlık ve bağımsızlığın korunma-
sı konulu birer konuşma yaptılar.  

Program öğrencilerimizin şarkı, 
tiyatro (Celil Memmed Guluzade’nin 
“Anamın Kitabı” konulu eserinden) 
ve oyun gösteriyle son buldu. Bu 
güzel programın gerçekleşmesinde 
emeği geçenleri kutluyoruz. 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi
* Azerbaycan’ın merhum Cum-

hurbaşkanı Haydar Aliyev, 12 Aralık 
günü vefatının 10. yıl dönümü müna-
sebetiyle anıldı. (Fotoğraf: 5) 

Okulumuzun konferans salonun-
da yapılan törene öğretmenler, öğren-
ciler, veliler ve gönül dostlarımız iş-
tirak etti.  Törende Haydar Aliyev’le 
ilgili konuşmalar yapıldı. 

Hazırlanan taziye defterine Ali-
yev ile ilgili duygu ve düşünceler 
yazıldı.

* Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir 
Valiliği”nin çocuklarımıza armağan 
olarak gönderdiği Karagöz ve Haci-
vat filmini öğrencilerimiz büyük bir 
keyifle izlediler. 

* 2013-2014 eğitim-öğretimin 
birinci yarıyılının sona ermesiy-
le öğrencilerimiz yılbaşı tatili ile 
karne tatili bir arada yapmak üzere 
27.12.2013 tarihinden itibaren tatile 
girdiler. 

Süleymaniye Kürsüsü 
* Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı olarak, Kurucu Başkanımız 
Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın 
vefatının birinci yıldönümü müna-
sebetiyle 7 Aralık 2013 Cumarte-
si günü İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Cemil Bilsel Konferans 
Salonu’nda; Türkiye’den ve Türk 
Dünyasından devlet, bilim, edebiyat 
ve fikir adamlarının da katıldığı “Tu-
ran Yazgan’ı Anma Töreni”ni ger-
çekleştirdik.

TRT Avaz ve Bengü Türk tarafın-
dan canlı yayınlanan program, Turan 
Yazgan Belgeseli gösterimi ve Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel 
Başkanı Közhan Yazgan’ın açılış ko-
nuşmasıyla başladı. 

Yükseköğretim Koordinatörü 
Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, Azer-
baycan Milletvekili Ganire Paşaye-
va, Kazakistan Milletvekili Muhtar 
Şahanov, Kırgızistan İktisat ve Giri-
şimcilik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kantörö Şaripoviç Toktomama-
tov, Kazakistan Miras Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bolat Mırzaliyev, 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Zafer 
Bayramov ve Batı Trakya Türkleri 
adına Işık Sadık Ahmet, Turan Yaz-
gan Hocamızın hizmetlerini ve ülkü-
lerini anlatan birer konuşma yaptılar. 
Konuşmalarının ardından Mustafa 
Aydemir’in hazırladığı “Son Yüzyılın 
Büyük Türkçüsü Turan Yazgan” adlı 
belgesel kitabının kısa tanıtımı yapıl-
dı. 

Konuşmaların ardından Vakıf 
Başkanımız Közhan Yazgan, Ganire 
Paşayeva ve Muhtar Şahanov, öm-
rünü, Sovyetlerin zalim lideri Stalin 
tarafından, vatanlarından hayvan va-
gonlarında sürgüne gönderilen Kırım 
Türklüğü’nün istiklâli ve haklarına 
kavuşması mücadelesine adayan 
Mustafa Cemil Kırımoğlu’na, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı tara-
fından ihdas edilen “Turan Yazgan 
Ödülü”nün birincisini takdim ettiler. 
(Fotoğraf: 6) 

Program, Bakırköy Musiki Vakfı 
Konservatuarı Korosu’nun, Şef Fa-
ruk Salgar yönetiminde ve Prof. Dr. 
Nevzat Atlığ himayelerinde verdiği 
Turan Yazgan’nın sevdiği şarkılar-
dan oluşan Türk Musikisi Konseri ile 
sona erdi.

* 14 Aralık 2013 Cumartesi günü 
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi 
ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İlyas Topsakal Turan Kül-
tür Merkezi Süleymaniye Kürsümüz-
de, “Türk Dünyasının Meselelerine 
Genel Bir Bakış” başlığı altında bir 
konferans verdi. (Fotoğraf: 7) 

Topsakal; açılışını, Erzurum’daki 
kardeş Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Alparslan Arslan’ın yaptığı konferan-
sında, Türk Dünyasının meselelerini, 
Türk tarihi ve coğrafyası çerçeve-
sinde değerlendirdi. “Türk Dünya-
sı” terimiyle kastedilen coğrafyanın, 
Türklerin başlangıçtan günümüze 
kadar yaşadıkları yerleri, etkiledik-
leri alanları ifade ettiğini; bu sebeple 
konu Türk Dünyası olunca, mesele-
lerin ve çözüm önerilerinin geçmiş-
le bağlantılı olacağını belirterek hâli 
hazırda yaşadığımız, gelecekte de 
karşılaşabileceğimiz her meselenin, 
geçmişiyle ele alınması durumunda, 
doğru, emin ve bütün Türk kavimle-
rinin ortak kabulü olacağını söyledi.

Yaşadığı tarihi sürecin iç ve dış 
etkileşimlerinin meydana getirdiği 
farklılıklar ve sürtüşmelerin ortaya 
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çıkardığı köklü veya yeni meselelerin 
çözümünde, aklın ön plana alınması 
gerektiğini belirten Topsakal, farklı 
yetişen, aynı eğitim sistemine dahil 
olmayan aynı dil ve alfabeyi kulla-
namayan Türk Dünyası insanının, 
nasıl bir araya geleceği veya gelecek-
te dünyada birbirlerine nasıl destek  
sağlayacakları hususunda Gaspıralı, 
Akçura,  Caferoğlu, Togan ve Gökalp 
gibilerin örnek olacağını söyledi.

Türk Dünyasındaki bütün akraba 
nesillerin, tarihsel hafızayla geleceği 
uyumlu olarak birlikte çalıştıracakla-
rı orijinal bir programa ihtiyaç oldu-
ğunu belirten Topsakal, kimsenin or-
tak bir devlete, birbirinin ağabeyliğin 
ihtiyacı olmadığını, ancak; ortak bir 
alfabe, geçmişi ve günümüzü anla-
yabilecek ortak bir edebi dil vasıta-
sıyla iletişim sağlanarak, gücü olanın 
olmayana yardım etmesinin, belki en 
doğal ve makbul yol olacağını vurgu-
ladı.

* 21 Aralık 2013 Cumartesi günü, 
daha önceki yıllarda Doğu Türkistan 
ve Moğolistan’la ilgili sunumlarıyla 
tanıdığımız Prof. Dr. Orhan Gedikli 
Turan Kültür Merkezi Süleymaniye 
Kürsüsü’nde, “Hakasya ve Tuva İzle-
nimleri” başlığı altında bir konferans 
verdi. (Fotoğraf: 8) 

Orhan Gedikli sunumunda, Yeni-
sey Irmağı boyunca yerleşmiş Kızıl, 
Abakan ve Krosnayarsk şehirlerinde-
ki tespitlerini aktardı. 

Gedikli, buralara gezi düzenleme-
nin çağdaş turizm imkânları açısın-
dan yetersiz olmasına rağmen, Türk 
Dünyasının kardeşliğinin sağladığı 
ev sahipliği açısından başka ülkelere 
yapılan gezilere göre çok daha sıcak 

ve huzurlu olduğu-
nu belirtti. Bölgenin 
gerek tarihi gerekse 
doğal güzellikleri açı-
sından Türk Dünyası 
coğrafyasında çok de-
ğerli bir konuma sa-
hip olduğunu belirten 
Gedikli, bununla ilgili 
birbirinden güzel fo-
toğraf kareleri sundu.

İlgisini özellikle Yenisey Vadi-
si’ndeki yüz binlerle ifade edilen bal-
bal, yazıtlar ve kaya resimlerine yo-
ğunlaştırdığını gördüğümüz Gedikli, 
bunların özellikle Kızıl ve Abakan 
müzelerinde korunmaya alınmış na-
dide örneklerine dikkatlerimizi çekti. 

Bölge Türklerinin inançlarına da 
değinen Gedikli, Tuvalılardaki Bu-
dizm, Krosnayarks Tatarlarındaki 
İslamiyet inancının yoğunluğu bir 
yana, atalarımızın Gök Tanrı dininin 
toplum yaşantısındaki ağırlığını gös-
teren ilginç izlenimler sundu.

Bölge Türklerinin günlük yaşan-
tılarıyla ilgili tespitlerini ve halkla 
ilişkilerini de dile getiren Gedikli, 
konuşmasını, gerek sıradan halkın 
gerekse Türkiye’de Türk Dünyasının 
değişik noktalarında açtığımız eğitim 
kurumlarında, zaten var olan genel 
Türklük bilincini pekiştirmiş birçok 
kişinin kendilerini candan kucakla-
dığını, bu sebeple kardeş ülkelerin 
imkânı olan her Türk tarafından mut-
laka görülmesi gerektiğini vurgula-
yarak bitirdi.

Katılımcıların soru ve katkıla-
rıyla genişleyen konferans, Orhan 
Gedikli’nin vakfımızın aksakalları 
ve gençleriyle hatıra fotoğrafı çektir-
mesiyle sona erdi.

Ziyaretçilerimiz 
Turan Yazgan Hocamızın Geb-

ze Yüksek Teknolojiden asistanları 
Yard. Doç. Dr. Yavuz Cankara, Dr. 
Pınar Cankara ve Yard. Doç. Dr. 
Gökçen Kılıçoğlu Vakfımıza bir ne-
zaket ziyaretinde bulundular Kendi-
lerine teşekkür ediyor, başarılar dili-
yoruz. (Fotoğraf: 9) 

* Kıymetli Abdülkadir Sezgin 
hocamız da Vakfımıza bir nezaket 
ziyaretinde bulundular. Başkanımız 
Közhan Yazgan ve Mustafa Erkal 
Hocamızla fikir alışverinde bulun-
duk. Kıymetli hocalarımıza nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. (Fotoğraf: 10)

* Vakfımızın Ankara temsilcisi, 
candostumuz fedakar insan, Yavuz 
Gürler ve eşi Vakfımızı ziyaret etti-
ler. Çalışmalarımız ve çeşitli konular 
üzerine sohbet ettik. Her türlü der-
dimizi çeken ve hiçbir şekilde yük-
sünmeden yardımımıza koşan Sayın 
Gürler’e teşekkür ediyoruz. (Fotoğ-
raf: 11)
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