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Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi
Azerbaycan / Bakü

* 20 Ocak (20 Yanvar) Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle üniversitemiz konferans salonunda bir
program gerçekleştirdik.
O gün, halkımızın imtihan, kahramanlık, vatanseverlik, bağımsızlık ve inanç günü olarak tarihe geçti. Çoğunluğu Ermenilerden oluşan
Sovyet ordusu 35 bin askeriyle savunmasız halka savaş açmış, 132
kişi (123 erkek, 5 kadın, 4 çocuk)
öldürülmüş 744 kişi yaralanmış,
200 ev ve 80 arabaya ateş açılarak
yakılmıştı. Her şeye rağmen yapılan bu müdahale sonuç bulmamış
ve halkımız canıyla, kanıyla bu
duruma karşı çıkarak bağımsızlığa
doğru adım atmıştı.
Fakültemiz tarafından düzenlenen bu Anma programında öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Şemsettin
Hacıyev, tanık olduğu o günleri
dile getirerek, Azerbaycan halkının
büyük bir mücadele iradesi gösterdiğini vurguladı. Daha sonra söz
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alan şehit yakınları, öncelikle başta Rektörümüz Prof. Dr. Şemsettin
Hacıyev olmak üzere üniversitemizin bütün mensuplarının bu konuda
göstermiş olduğu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, o günlerde yaşananları anlattı. Program
günün anlam ve önemini anlatan
belgelerin ekrana yansıtılması ile
son buldu. (Fotoğraf: 1-2)
* Fakültemizdeki bölüm başkanlıklarının seçiminin yapıldığı
toplantıda, açılış konuşmasını Dr.
Geray Musayev yaptı.
Fakülte ile ilgili kısaca bilgi
veren Musayev Prof. Dr. Turan
Yazgan hocamızın bütün Türk dünFotoğraf: 3

yasında yaptığı kıymetli çalışmalarını hatırlatarak hocamızı minnetle
anmamız gerektiğini vurguladı ve
ardından bu fırsatı ve olanakları
sağladığı için Rektörümüz Prof. Dr.
Şemsettin Hacıyev’in eğitim ve öğretim konusundaki üstün gayretlerini dile getirerek teşekkür etti.
Toplantı, bir yıldır faaliyetine
devam eden İktisat ve İşletme Bölümü öğretim üyelerinin seçimlerinin yapılmasıyla devam etti.
Öneri ve görüş bildirmelerinin
ardından oy birliğiyle seçimler tamamlandı. On iki olumlu oyla Geray Musayev bölüm başkanı seçildi. (Fotoğraf: 3)
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Bakü Atatürk Lisesi

* Dünya Azerbaycan Türkleri’nin Hemreylik Günü ve Yılbaşı
münasebetiyle okulumuz salonunda düzenlediğimiz programa, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve
velilerimiz katıldı. Hemreylik günü
kutlamaları, iki kardeş ülkenin İstiklal Marşlarının okunması ile
başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra
öğrencilerimiz bir birinden güzel
sunumlarla izleyenlerin beğenisini
kazandı. (Fotoğraf: 4)
* Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir haftalık karne tatilininin
ardından yeniden eğitim öğretime
başladılar. Karne sonuçlarına göre,
eksiklerini telafi etme ve başarılarını arttırma gayreti içinde olduklarını gösterdiler. Kendilerine ikinci
dönemde üstün başarılar diliyoruz
* T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri sayın Durmuş Gökmen lisemizi ziyaret ederek, başarılı eğitim öğretim proğramımız
dolayısıyla takdirlerini bildirmişlerdir. Bu nazik ziyaretleri dolayısıyle kendilerine teşekkürlerimizi
sunuyoruz. (Fotoğraf: 5)
* Lisemiz konferans salonunda
Rusların 20 Ocak’ta Bakü sokaklarında çoluk çocuk demeden tanklarla yapmış oldukları katliamın
24. Yıldönümü münasebetiyle bir
anma proğramı düzenledik. Proğram, her yıl olduğu gibi büyük bir
katılım ve ilgi gördü. Bu anlamlı
törenin gerçekleşmesinde emeği
geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 6)
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* Mustafa Yıldızdoğan, Azerbaycan ses sanatçıları Fergane Qasımova, Elif Nun ve arkadaşları
ile birlikte lisemizi ziyaret ederek
öğrencilerimize güzel anlar yaşattılar. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 7)
* Periyodik olarak düzenlemekte olduğumuz öğretmenler kurulu
toplantımızı, tüm öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.
Toplantıda birinci dönemin değerlendirmesini yaptık, eksiklerimizi

tesbit ettik. Başarımızın artarak
devamı için yapılması gerekenleri
planladık.
Toplantıdan sonra, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte
Şehitliği ziyaret ettik.
* 21.01.2014 tarihinde ODTÜ
Kurumsal İletişim sorumlusu Maxim Zayed ve Öğretim Üyesi Dr.
Deniz Kılınçoğlu 11. sınıf öğrencilerimize bir konferans verdiler.
Öğrencilerimize çok faydalı olan bu
konferans için kendilerine teşekkür
ediyoruz.

Fotoğraf: 7
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İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad / Kırgızistan

* İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Toktomamatov 67. doğum
günü münasebetiyle üniversitemizin tüm çalışanları ve misafirler bir
araya geldi.
Türk Dünyası Prof. Dr. Turan
Yazgan Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü Doç. Dr. İbrahim Kaynar hocamız bu vesile ile
rektörümüze hediyesini takdim etti.
(Fotoğraf: 8)
* Fakültelerimizde yeni yıl tatilinin hemen ardından final sınavları
telaşı başladı. Ocak ayı içerisinde
hem final hem de bütünleme sınavlarını başarıyla tamamlayıp, 24
Şubat itibariyle yarıyıl tatilini başlatmış bulunmaktayız. (Fotoğraf: 9)
* 27 Aralık itibariyle ara dönem
tatiline başlayan Türkiye Türkçesi
hazırlık sınıflarımız öğrenimlerine
27 Ocak itibariyle yeniden başladı.
(Fotoğraf: 10)
* Fakültelerimizde bahar yarıyılına hazırlıklar son hızıyla sürerken, Türk Dünyası Sosyal Bilimler
ve Eğitim Fakültesi bünyesinde
faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğretim görevlisi kadromuza Eski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalında, Öğr. Gör. Hamza Özaydın; Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalında, Öğr. Gör. Durdu
Yücel’i katarak bahar yarıyılında
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü
daha da güçlendirdik.

Fotoğraf: 9

* Fakültelerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda 2008 yılından beri görev yapan kıymetli
memurumuz Tolgonay Cusueva
dünya evine girdi. Öğrenci İşleri’ne
büyük emeği geçen personelimiz
Tolgonay’a bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Süleymaniye Kürsüsü

* 28 Aralık 2013 Cumartesi
günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüz “Ezgi Yolcu ve
Gizem Coşkun’un Türk Sanat
Müziği Konseri”ne ev sahipliği
yaptı.
Konser başlamadan önce, Turan
Yazgan Hocamızın Türk sanat müziği üzerine görüşlerini dile getiren
kısa bir video gösterdik.
Konserin takdim konuşması
için kürsüye çıkan Prof. Dr. Nevzat
Atlığ, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nın Türk musikisi notalarının
en geniş ve doğru bir şekilde kayda
geçirilip yayınlanmasındaki hizmetine şükranlarını ifade ettikten
sonra, bin yılların mirası olan ve
kültürümüzün vazgeçilmez kıymeti
Türk musikisine, maalesef Cumhuriyet Döneminde gereken önemin
verilmediğini, Türk musikisinin
öğretilmediğini TRT’nin bile Türk
Fotoğraf: 10
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musikisine gereken alakayı göstermediğini belirten Atlığ, buna rağmen, sayıları az da olsa Türk musikisine gönül veren hatırı sayılır kişi
ve kurumların, çok güzel çalışmalar
ortaya koyduklarını ve alanda birbirinden kıymetli genç sanatçıların
yetişmeye devam ettiğini; bunun da
ümit verici olduğunu ifade etti.
İşte, Atlığ Hocamızın (Fotoğraf:
11) bu çerçevede takdim ettiği sanatçılarımız Ezgi Yolcu ve Gizem
Coşkun, saz arkadaşları Caner Can
ve Sarper Eroğlu eşliğinde Bekir
Ağa’nın segah yörük semaisi “Etti
O Güzel Ahde Vefa Müjdeler Olsun…”, Hacı Ârif Bey’in segâh
şarkısı “Olmaz İlac Sine-i Sâd
Pâreme”, Fehmi Tokay’ın segah
şarkısı “Kırdın Ümidimi Yıktın Şu
Gönül Lânesini”, Kaptanzâde Ali
Rıza Bey’in segah şarkısı “Gel
Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda”,
Sadettin Kaynak’ın nihavend şarkısı “Bahar Bitti Güz Bitti Artık Bülbül Ötmüyor”, Rakım Erkutlu’nun
nihavend şarkısı “Mümkün Mü
Unutmak Ey Güzelim Neydi O Akşam”, Dede Efendi’nin hicaz yörük semaisi “Ey Gül-İ Bağ-ı Edâ
Sana Oldum Müptelâ”, hicaz bir
türkü “Şu Yalta’dan Taş Yükledim
Gemim Dolmadı”, Rahmi Bey’in
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Fotoğraf: 12

daha hep beraber yürekten söylenmesi, konsere güzel bir anlam katıp
daha da kıymetlendirdi.

Fotoğraf: 11

nihavend şarkısı “Süzüp Süzüp de
Ey Melek”, Artaki Candan’ın nihavend şarkısı “Koklasam Saçlarını
Bu Gece Ta Fecre Kadar”, Üzeyir
Hacıbeyli’nin segah türküsü “Çırpınırdı Karadeniz”den mürekkep
muhteşem bir konser icra ettiler
(Fotoğraf: 12).
Dinleyicilerin de iştirak ettikleri
“Çırpınırdı Karadeniz” türküsünün, yoğun istek üzerine bir kere

* 4 Ocak 2014 Cumartesi günü
Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, Batı Trakya
Türkleri’nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve Dostluk - Eşitlik - Barış Partisi Onursal Başkanı
Işık Sadık Ahmet, “Batı Trakya
Türkleri’nin Dünü Bugünü” başlıklı bir konuşma yaptı.
Konferansın açılış konuşmasını
yapan Vakfımız Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Namık Kemal Kurt, Dr.
Sadık Ahmet’in ailesinin Batı Trakya Türklerinin davasına sahip çıkmaları konusundaki memnuniyetini
ifade edip, Sadık Ahmet’in gerçek
bir Türk kahramanı olduğunu belirtti. (Fotoğraf: 13)
Dr. Sadık Ahmet’i tanıtan bir
belgesel gösteriminin ardından kürsüye çıkan Işık Sadık Ahmet, Prof.
Dr. Turan Yazgan Hocamızın Türk
Dünyası yolundaki mücadelesini

ve bu çerçevede Batı Trakya Türklüğünün davasına da sahip çıkması
hususunu dile getirip, Sadık Ahmet
ailesinin, Turan Yazgan’ı her zaman
saygı, şükran ve rahmetle andığını
ifade ederek sözlerine başladı.
Işık Sadık Ahmet, konuşmasının devamında, Batı Trakya
Türklüğünün tarihi konumunu ve
durumunu dünden bugüne ana hatlarıyla özetleyerek Lozan Barış
Antlaşması’nda resmen tescil edilmiş bir azınlık olmalarına rağmen,
Türkçe yayın yapan bir televizyon
kanallarının olmaması, üniversitelerde Türkçe kürsülerinin bulunmaması, yerleşim yerlerinin Türkçe
adlarını yazılı olarak kullanamamaları, bölge yönetimiyle ilgili genelgelerin Türkçesinin çıkarılıp kendilerine verilmemesi, Türkçe dilekçe
verememeleri, belediye meclislerindeki konuşmaları Türkçe yapamamaları, kültürel ve ekonomik
alanda kendilerini ifade edecek hiçbir kuruluşa sahip olamamaları gibi
birçok haklardan mahrum olduklarını belirtti.
Yunanistan’ın Batı Trakya’daki sayıları 150.000 civarında olan
bir avuç Türk azınlıktan bu kadar
rahatsız olurken Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabul edileceğine
hiçbir şekilde inanmadığını belirten Işık Sadık Ahmet, konferansını, Yunanistan’ın, Lozan Barış
Antlaşması’yla belirlenmiş haklarını, uluslararası hukuk çerçevesinde
kendilerine iade etmesi için, başta
garantör Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, ilgili taraflarca her türlü
çabanın gösterilmesini isteyerek ve
bunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak bitirdi.

Fotoğraf: 13
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* 11 Ocak 2014 Cumartesi
günü Türk ekonomisinin tecrübeli
bürokratlarından eski Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir
Boy, Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, “2014 Bütçesi ve Ekonomide Son Durum”
başlığı altında bir konferans verdi.
(Fotoğraf: 14)

Fotoğraf: 14

Bütçeyi, devletin, ilgili yıl içerisinde yapacağı gideri ne kadar
bir gelirle finanse edeceğine dair
hazırladığı tahmini bir belge olarak
tanımladıklarını ifade eden Boy, bu
çerçevede 2014 bütçesinde giderlerin 428.396 milyar TL, gelirlerin
394.634 milyar TL, bütçe açığının
ise 33.762 milyar TL olarak tahmin
edildiğini belirtti.
Boy, 91. bütçesini hazırlayan
Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu bütçe
dâhil arka arkaya son 61 yıldır açık
verdiğini ve bunun Türk ekonomisinin makûs talihi hâline geldiğini
belirterek, bu açığın kapatılmasının
dış ve iç borçlanmayı gerektirdiğini, bu durumun da Türkiye’nin sağlıklı bir ekonomiye kavuşmasına
engel olduğunu ifade etti.
Türkiye ekonomisinin yıllık
büyümelerinin değişik hükümetler
dönemindeki rakamlarını, genel
anlamda karşılaştırmalı bir şekilde
değerlendiren Boy, son 12 yılda
ortalama büyümenin 4,9 civarında,
2012’ye kadarki dönemde ise ortalama 4,8 olduğunu belirterek, girdiler ve çıktılara bakıldığı zaman,
kimsenin ekonomide büyük ilerlemeler kaydetme yönünde övünüle8
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cek bir konumda olmadığını ifade
etti.
Türkiye’nin ve dünyanın mali
tablolar analizleri karşılaştırıldığında, bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalarla Türkiye’nin,
dünyanın gelişmiş ekonomileriyle
yarışmasının mümkün olmadığını
ifade eden Boy, büyüme hedefinin,
yukardaki ortalamanın iki katına çıkarılması için milletçe ve devletçe
her türlü tedbirin makul bir sürede
uygulamaya sokulması gerektiğini
belirtti.
* 18 Ocak 2014 Cumartesi günü
Turan Kültür Merkezi Süleymaniye
Kürsümüzde, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü başkanı Prof. Dr. Ahmet
Taşağıl, “Türk Tarihinin Temel
Dinamikleri” başlığı altında bir
konferans verdi. (Fotoğraf: 15)
Prof. Dr. Emin Özbaş’ın “aidiyet duygusu”nun geliştirilmesi için
tarih şuurunun önemini vurgulayan
açış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Taşağıl, genç yaşlarından
itibaren çalışmalarına katıldığı Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ve
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türklük
yolunda yaptığı ve yapacağı çalışmalarda kendisine yaptığı katkıyı
vurgulayarak sözlerine başladı.

Fotoğraf: 15

Taşağıl, Türklerin tarihinin bugünkü yazılı kaynak ve saha çalışmalarına bağlı olarak M. Ö. 3000’li
yıllardan başlatılabileceğini iddia
ederek, bundan sonra yapılacak
araştırmalarla bunun daha eskilere
götürülmesinin mümkün olduğunu
ifade etti. Türk tarihindeki en temel
dinamiklerin, onların boylar halinde yaşamaları, devamlı göç etmeleri ve devlet kurup yönetme yetenekleri olduğunu öne süren Taşağıl,

bunun aksi bir durumda Türkler
bugüne kadar çoktan yok olurlardı
dedi. Medeniyetlerin doğuşunda,
Kafesoğlu’nun da iddia ettiği gibi
hukuk mefhumu, sürat mefhumu
ve metal işlemenin büyük yeri olduğunu, Türklerin bu alanlara ciddi
katkılar yaptıklarını belirten Taşağıl, tarih ve medeniyet araştırmacılarımızın bu tezin desteklenmesi
yönündeki mesailerini yoğunlaştırmalarını istedi. Türkiye’de çok ihmal edilmiş olan Türk tarihi araştırmalarının, 19. yüzyılın sonlarından
başlayarak 21, yüzyıla kadar, birileri Türklüğü yok etmeye uğraşsa
da, büyük aşamalar kaydettiğini ve
dünyanın birçok yerinde bununla
ilgili hatırı sayılır bilimsel arşivler
oluştuğunu belirten Taşağıl, Türk
tarihinin dünya tarihinin olmazsa
olmaz bir önemli parçası hâline
geldiğini söyledi.
Türk tarihinin temel kodlarının,
Sibirya, Çin, Hindistan, Anadolu,
Macaristan ve benzeri nereye giderseniz dünyanın her yerin aynı
olduğunu söyleyen Taşağıl, bu kodların Türklerin gittiği her yerdeki
balballarda, yazılı kayalarda ve
Türk boylarının yaşantısında takip
edilebildiğini belirtti.
Taşağıl, konferansını, Türkün
varlığının ve Türk tarihinin, aidiyet şuuruna sahip olarak yetişecek
kuşaklara, özellikle de Türk milletini yönetenlere iyi anlatılması
gerektiğini, bu hususta tarihçilerimize önemli görevler düştüğünü
belirterek ve kendisinin bu hususta
elinden geleni yapmaya çalıştığını
vurgulayarak tamamladı.
* 25 Ocak 2013 Cumartesi günü
Turan Kültür Merkezi Süleymaniye
Kürsümüzde Prof. Dr. Yümni Sezen, “Kavim, Millet, İslâmiyet”
başlıklı bir konferans verdi.
Sezen, konuşmasına, kavim,
millet ve İslamiyet’in kasıtlı olarak birbirine karıştırıldığını, özellikle dinin, Karl Marks’ın dediği
anlamda olmasa da, bugün birileri
tarafından Müslümanları uyutmak
için afyon gibi kullanıldığını ifade
ederek başladı. (Fotoğraf: 16)
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Fotoğraf: 18

Fotoğraf: 16

Sezen, kavmi, yaratılıştan itibaren çoğalan insanlık ailesinden
farklı ihtiyaçlarla kendi mizacında
olanları da yanına alarak ayrılanların, binlerce yıl, bu birlikteliği
koruyup geliştirerek; milleti ise,
nüfusu ve nüfuzuyla rüştünü ispat
eden kavimlerin, etki alanına aldığı
kavimlerle devlet kurarak, ortak bir
kültür geliştirerek ve onları ortak
dinamiklerle hareket ettirerek oluşturduğunu söyledi.
Sezen, bu manada tarihin erken
döneminde milletleşen iki kavmin,
Türkler ve Çinliler olduğunu belirterek, 19. yüzyıl Avrupa’sındaki milletleşme sürecinin etkisiyle
oluştuğu söylenen ulus devlet yapılanmasıyla, yüzyıllarca ihmâl edilen millet kimliğimize sahip çıktığımızı vurguladı.
Devlet kavramının, en güzel
şekilde milletle birlikte ifade edildiği zaman kıvamını bulacağını ve

İmparatorluklardaki devletin ârızî
olduğunu belirten Sezen, ümmet
devletinin ise, hayâl edilse de, gerçekte mümkün olamayacağını, İslam devleti denilen yapıların hep
belli bir milletin üzerine oturduğunu, bu bağlamda gerçek toplumun
millet, gerçek devletin de millî devlet olduğunu ifade etti.
İslâm dininin, vahiy, kültür ve
ideoloji olarak üçlü bir kadro içinde değerlendirilmesi gerektiğini,
bunlardan sadece biriyle tanımlanmasının doğru olmayacağını ifade
eden Sezen, İslam’ın hem girdiği
toplumda kültürleştiğini hem de
girdiği toplumun kültürünü İslamlaştırdığını belirtti.
Sezen, İslam’ın, tek başına bir
siyasi nizam, bir ekonomik sistem veya şu bu olmadığını; içinde
ekonomik, siyasi ve başka birçok
prensipleri barındıran ve girdiği
toplumların bu alandaki yapılanmalarına ilkeler bazında yön veren
bir çerçeve olduğunu ifade etti. Sezen, konferansını, yanlış mecralara
çekilmemek için, kavim, millet,

İslâmiyet kavramlarının iyi bilinmesi gereğine vurgu yaparak tamamladı.

Ziyaretçilerimiz

* Turan Hocamızın talebelerinden Yesevi Üniversitesi Eski
Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural
ile İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr.
Ahmet Kal’a Vakfımıza bir nezaket
ziyaretinde bulundular. Kendilerine
bu nazik ziyaretleri dolayısıyla hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 17)
* Celalabad Türk Dünyası İşletme Fakültemizin ilk dekanlarından
Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan hocamız, vakfımızı ziyaret ettiler. Her
zamanki vefalı davranışları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 18)
* Irak Türkmenleri Onursal
Başkanı Dr. Nefi Demirci tarafından Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Tavukçu’ya Kerkük’e yapmış
oldukları hizmetlerden dolayısıyla
teşekkür belgesi sunuldu. (Fotoğraf: 19)

Fotoğraf: 17

Fotoğraf: 19
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