
FAALİYETLERİMİZ

TARİH NİSAN 20144

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi 
Bakü/Azerbaycan
* YÖK tarafından denkliği tanın-

mış olan Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültemizin bağlı bulunduğu Azer-
baycan Devlet İktisat 
Üniversitesi’nin rek-
törlüğüne Cumhur-
başkanı İlham Ali-
yev tarafından  Prof. 
Dr. Adalet Muradov 
atandı. Kıymetli rek-
törümüzü tebrik edi-
yor, başarılar diliyo-
ruz. (Fotoğraf: 1) 

* Mevlana Proğ-
ramı çerçevesinde, 
işbirliği yapmakta 
olduğumuz üniversitelerle öğren-
ci ve  öğretim görevlisi değişimle-
ri devam ediyor. Karşılıklı olarak, 
gerek öğrenci ve gerekse öğretim 
üyeleri için bilgi, tecrübe ve uyum 
bağlamında büyük katkısı olan 
proğram çerçevesinde, öğrencileri-
mizden Əli Səməndəri; Hacettepe 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşlet-
me Bölümü’nde, Şirin Məmmədov, 
Günel Süleymanova, Günay Nama-

zova ve Sürəyya İbrahimli; Sakar-
ya Üniversitesi İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü’nde 2013 - 2014 
eğitim öğretim yılı birinci dönem-
lerini başarılı bir şekilde tamamladı. 
Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 
Öğrencilerimizin misafir oldukları 
üniversitelerde  gösterdikleri başarı, 

Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi 
Türk Dünyası İşlet-
me Fakültesi’nde 
verilen eğitimin ka-
litesinin ve ulusla-
rarası eğitim prog-
ramlarına uyumlu 
ve başarılı olduğunu 
göstermektedir. (Fo-
toğraf: 2) 

* Çanakkale Sa-
vaşı’nın 99. Yıldönü  

mü münasebetiyle, üniversite bina-
mızın kongre salonunda gerçekleşen 
program iki kardeş ülkenin  İstiklal 
Marşlarının okunmasıyla başladı. 
(Fotoğraf: 3) Proğramın açılış  ko-
nuşmasını yapan, dekanımız Prof. Dr. 
Eyyup Aktepe, Çanakkale Zaferi’nin 
Anadolu Türkü’nün değil bütün Türk 
Dünyasının zaferi olduğunu belirtti. 
Rektör yardımcısı Doç. Dr. Şahin 
Bayramov ise, Çanakkale Zaferi’nin 

unutulmaması ve yeni nesillere ör-
nek olması gerektiğini, Anadolu 
Türkü’nün gücünün Türk Dünyası-
nın gücü anlamına geldiğini vurgu-
ladı. Anma programı Atatürk Lisesi 
hocalarımızdan Dursun Bey’in şiir 
sunusu, Atatürk’ün konuşmaların-
dan alıntılarla hazırlanmış Çanakka-
le gösterisi, Fakülte hocalarımızdan 
Dr. Kadir Bayramlı’nın Çanakkale 
Şiiri ve Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisesi öğrencilerinden oluşan koro 
Türk Dünyasından esintiler getirdi. 
(Fotoğraf 3-4)  

* Türklerin Ergenekon’dan Çı-
kış ve Bahar Bayramı olan Nevruz, 
fakültemizde de büyük bir coşku ile 
kutlandı. Kutlamalarda, Türk dün-
yasında yenilik ve baharı sembolize 
eden bu bayramda, iyi niyet ve olum-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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lu duygularla, geleneklerin korun-
ması ve yaşatılmasının önceliliği ve 
önemi vurgulandı. Üniversitemizde 
düzenlenen Nevruz Bayramı’nın 
simgesi olan, geleneksel “honca” 
yarışmasında fakültemiz üçüncülük 
kazandı. (Fotoğraf: 5) 

* Fakültemiz hocalarımızdan, 
Dr. Kadir Bayramlı, Dr. Geray Mu-
sayev ve Dr. Fariz Ahmedov’a do-
çentlik kadrosu verildi. Öğr. Gör. 
Yusuf Aliyev Dekan Yardımcısı, 
Gurbanov ise bölüm başkanlığına 
labarant olarak atandı. Hocalarımızı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 

* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz, 
kutlama proğramında,  fakültemizde 
görev yapan tüm bayan çalışanları-
mıza hediyeler sunduk, tebrik ettik. 
(Fotoğraf: 6)

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi 
Lisemizde eğitim öğretim başarı 

ile devam ediyor. Bu başarıda veli- 
öğrenci-öğretmen üçgenin önemine 
inanan idaremiz, düzenlemiş olduğu 
veli toplantısında, başarımızı artır-
mak için yapılması gerekenler ko-
nusunda fikir alışverişinde bulundu, 
kararlar aldı. 

* Dünya Kadınlar Günü müna-
sebetiyle, lisemizde görevli tüm ba-
yanların Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladık, sağlık, mutluluk ve başarı 
dileklerimizi sunduk. 

* Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıl-
dönümü ve İstiklal Marşı Haftası 
dolayısıyla lisemiz konferans sa-
lonunda düzenlemiş olduğumuz 
programa öğrencilerimiz, öğret-
menlerimiz, velilerimiz ve gönül 
dostlarımız katıldı. İki 
ülke İstiklal Marşının 
okunmasının ardından, 
günün anlam ve önemini 
anlatan konuşmalar ya-
pıldı. Öğrencilerimizin 
muhteşem gösterileri gö-
rülmeye değerdi. Emeği 
geçenlere teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. (Fotoğ-
raf: 7-8)

* Türk’ün Ergenekon’dan Çıkış 
ve Bahar Bayramı olan büyük bir 
coşku ile kutlandı. (Fotoğraf: 9)

Okul müdürümüz Sayın Ali 
Devrim’in açılış konuşması ve her 
iki ülkenin İstiklal Marşlarının 
okunması ile başlayan proğram, 
Nevruz ateşinden atlama ve demir 
dövme merasimi ile devam etti. Öğ-
rencilerimizin hazırlamış oldukları 
bir birinden güzel gösteriler  misa-
firlerimize unutulmaz anlar yaşattı. 
(Fotoğraf: 

* Milli Güvenlik Günü kutla-
maları çerçevesinde düzenlenen             
“Cesurlar İdman ve Turizm” ya-
rışmasında 8. Sınıf öğrencilerimiz 
birincilik kazandı. Öğrencilerimizi 
ve emeği geçen öğretmenlerimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. (Fotoğraf: 10) 
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* Okullar 17-27 Mart 2014 tarih-
leri arasında Nevruz Bayramı mü-
nasebetiyle tatile girdi. Öğrencileri-
mizin tatil dönüşü dinlenmiş olarak 
daha başarılı çalışmalar sergileyece-
ğine inanıyoruz. 

İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Kırgız Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan  
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad-Kırgızistan
Eğitim ve öğretimin devam  et-

tiği fakültelerimizde sosyal etkinlik-
lerimiz de devam ediyor. 

* Hazırlık Sınıfları Koordinatör-
lüğümüz, Hazırlık sınıfı öğrencileri-
mize yönelik  Türkiye Türkçesi Bilgi 
Yarışması düzenledi. Öğrencilerimi-
zin Türkiye Türkçesi seviyelerini ölç-
meyi de amaçlayan bilgi yarışması iki 
aşamadan oluşturuldu. Öğretim gö-
revlilerimiz Serdar Dağıstan, Hamza 
Özaydın, Aslı Ergezer ve Ulanbek 
Abdukulov tarafından düzenlenen 
yarışma büyük ilgi gördü. 

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki 
aşamadan oluşan yarışmada, ilk aşa-
maya  katılan 50 öğrenciden başarılı 
olan ilk altı 6 öğrenci  ikinci aşama 
olan sözlü yarışmaya katılma hak-
kını kazandı. 27.03.2014 tarihinde 
üniversitemizin BAZ salonunda dü-
zenlenen sözlü yarışma sonucunda, 
Aziz Cusupov birincilik; Camolid-
din Bulanov ikincilik;  Burma Alim-
bekova ise üçüncülük kazandı. Ens-
titü müdürümüz Doç. Dr. İbrahim 
Kaynar, yarışmaya katılan öğrenci-
lerimizi tebrik etti. (Fotoğraf: 11) 

* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle fakültelerimizde gö-
rev yapan erkek personel, her yıl ol-

duğu gibi, bayan personelimiz için 
kutlama töreni düzenledi. Bayan ve 
erkek personellerimizin tamamının 
katıldığı kutlamada konuşma yapan 
enstitü müdürümüz Doç. Dr. İbra-
him Kaynar, kadınların toplumdaki  
öneminden bahsederek bayramları-
nı kutladı. (Fotoğraf: 12) 

Calal-Abad Valiliği tarafından 
düzenlenen Kadınlar Günü etkinli-
ğinde fakültelerimiz hazırlık sınıf-
ları öğretim görevlisi Aslı Ergezer’e 
başarılı çalışmaları münasebetiyle  
teşekkür belgesi takdim edildi.

* Bütün Türk Dünyasında olduğu 
gibi, Kırgızistan’da da büyük önem 
verilen ve her yıl coşkuyla kutlanan, 
baharın gelişini ve Ergenekon’dan 
çıkışımızı temsil eden Nevruz bay-
ramı, üniversitemiz bünyesinde dü-
zenlenen etkinliklerle kutlandı. 

* 20 Mart tarihinde Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç 
Toktomamatov’un dualarla kaynat-
maya başlattığı geleneksel Sümölök 
kazanı, 21 Mart sabahı dualarla açı-
larak üniversite personeli ve öğren-

cilerimize dağıtıldı. Sümelek fakül-
temiz personelimiz ve öğrencileri 
mizle birlikte hazırlandı.  Coşku ile 
kutlanan Nevruz / Ergenekon’dan 
Çıkış Bayramımızın milletimize ha-
yırlı olmasına diliyoruz. (Fotoğraf: 
13) 

* Kızılay haftası nedeniyle üni-
versitemiz öğrenci ve personeli; sağ-
lık ve Kızılay’ın hizmetleri konula-
rında bilgilendirildi. (Fotoğraf: 14) 

Süleymaniye Kürsüsü 
* Dillerin, özellikle Türk Di-

linin ve yazısının ortaya çıkışıyla 
ilgili araştırmalarıyla tanınan Doç. 
Dr. Haluk Berkmen, Türk Dünya-
sı Araştırmaları Vakfı Turan Kültür 
Merkezi Süleymaniye Kürsüsü’nde 
“Damgalardan Harflere Türkle-
rin Uygarlığa Armağanı / Yazı” 
başlığı altında bir konuşma yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan TDAV Yükseköğretim Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Ramazan Taş-
durmaz, binlerce yıllık mazisi olan 
Türk dili ve yazısını kullanımda ta-
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rihi süreçte düştüğümüz yanlışlara 
işaret ederek, güçlü olduğumuz dö-
nemlerde farkına varamadığımız bu 
yanlışların, zayıf dönemlerimizde 
bize ağır bedeller ödettiğini belirtti.

Haluk Berkmen konuşmasında, 
“Yazı denilen olay nasıl başladı?”, 
“Türklerin yazının macerasına ne 
gibi bir katkısı oldu?” ve “Zaman 
içerisinde damgalardan harflere 
nasıl geçildi?” sorularının cevabı-
nı vermeye çalıştı. Yansı destekli 
sunumunda, Türklerin ilkin ataları 
tarafından Mogolistan – Arhangay, 
Kırgızistan – Saymalıtaş, Kazakistan 
– Tamgalı Say, New-Meksiko – Cha-
co Kanyon, Anadolu – Kaz Dağları 
gibi birçok yerde kayalara çizilmiş 
kurt, geyik ve dağ keçisi gibi kutsal 
sayılan hayvanlar ve diğer varlıkların 
resimlerinden örnekler gösteren Ha-
luk Berkmen (Fotoğraf: 15), bunların 
birbirinden bu kadar uzak yerlerde 
tesadüfen çizilmediğini söyledi.

Berkmen, Orta Asya’da oluşan 
dini kültürün kayalara resimler şek-
linde yansıması olgusunun, yakla-
şık 12.000 yıl önce iklim zorlaması 
göçler neticesinde dünyanın değişik 
yerlerine taşındığı ve farklı bölge-
lerde, aralarında birçok benzerlikler, 
aynılıklar taşıyan simge ve harflere 
dönüştüğü tezini, Orhun, Etrüsk, 
Finike, Grek ve Latin abeceleri üze-
rinde karşılaştırmalı olarak kendin-
ce yorumlayıp açıkladı.

Oluşturduğu bir çizim üzerin-
den,  Ural-Altay Dillerinin akrabalı-
ğı üzerine görüşler ortaya koyan ve 
Türkçe’nin bu diller bağlamındaki 
konumu ve yapısal özelliklerine 
de değinen Berkmen, dünyanın en 
eski dili diyebileceğimiz Türkçenin, 
Türkler tarafından binlerce yıl önce 

ortaya konmuş, özgün – bazılarının 
ifade ettiği gibi alıntı olmayan- bir 
abecesi olduğunu vurgulayarak,  bu 
bilimsel gerçeğe Türk bilim adam-
larının yapacakları araştırmalarla 
sahip çıkmalarını istedi.

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsümüzde 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü münasebetiyle İ. 
Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla 
Uydu Yücel ve M.Ü.  Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer “Tarih 
Boyunca Türk Kadını” başlığı al-
tında birer konuşma yaptılar.

Programın açılışında söz alan 
vakfımızın bilim heyetinden Prof. 
Dr. Emin Özbaş, çeşitli görevlerle 
dünyanın dörtte üçünü, Türkiye’nin 
tamamını gezdiğini ve Türk kadı-
nından daha fedakâr kadın görmedi-
ğini ifade etti. 

Emin Özbaş, buna rağmen ta-
rihin birçok döneminde erkeğiyle 
eşit bir toplum hayatı yaşayan Türk 
kadınının, bugün dünyanın birçok 
ülkesinin kadınlarının sahip olduğu 
haklara sahip olamamasının üzücü 
olduğunu belirtti.

“İslâmiyet Öncesi Türk Kadı-
nı” başlığı altında konuşan Mualla 
Uydu Yücel, Türk kadınının ailede, 
yönetimde, mal edinmede ve benze-
ri alanlardaki hak, yetki ve sorum-
luluklarını tarihî, edebî ve kültürel 
kaynaklara dayalı olarak ele aldı. 
“Eski Türk toplumunda ailede anne 
yönetimde katun olan kadın, eşinin 
ne bir adım önünde ne de bir adım 
gerisindedir, yan yana omuz omu-
zadır” diyen Yücel, onun, askerlik 
dâhil hiçbir alanda dışlanmadığını 
haklarının kısıtlanmadığını, her za-
man saygı gördüğünü ve insanca ya-
şadığını belirtti. (Fotoğraf: 16) 

“İslam, Kadın ve Türk Toplu-
mu” başlığı altında konuşan Banu 
Gürer ise, sözlerine “İslâm’dan 
sonra Türk kadınının toplumdaki 
konum ve haklarında bir problem 
gözüküyor, bu bir vakıa, fakat bu 
İslâm’ın ilkelerinden mi kaynak-
lanıyor, yoksa birtakım kültürel 
etmenler mi söz konusudur?” 
sorusuyla başladı. Gürer, konuşma-
sının devamında Allah’ın erkek ve 
kadını birbirinin tamamlayıcısı ola-
rak yarattığının İlâhî Kelamla tescil-
lendiğini belirterek, kadının İslâm 
toplumlarında düşürüldüğü olum-
suz konumun kesinlikle dinin ken-
disinden kaynaklanmadığını,  Arap 
kültürü,  isrâiliyat ve benzeri etki-
lerle oluştuğunu ifade etti. Özellikle 
Kur’an’ın miras, örtünme, tanıklık 
gibi konulardaki ifadelerini zaman 
bağlamını göz ardı ederek, akıl dışı 
yorumlarla kadının aleyhine çevir-
me keyfiliği üzerinde duran Gürer, 
bunu anlamak için Peygamberimi-
zin yaşantısına ve uygulamalarına 
iyi bakılması gerektiğini vurguladı. 

Dinleyicilerin katkılarıyla ge-
nişleyen konferans, Cumhuriyet / 
Atatürk Türkiye’sinde verilen zorlu 
mücadelelerle, insani ve İslami ola-
rak yüz yıl öncesine göre çok iyi bir 
konuma gelen kadınımızın, geriye 
bir adım bile atmaması gereğinin 
altı çizilerek sona erdi.

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsümüzde 15 Mart 2014 
Cumartesi günü Em. Alb. Erk-
men Mütevellioğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Namık Kemal Kurt, “Türk Tıp 
Bayramı – 16 Mart Şehitleri – Ça-
nakkale Zaferi” konularını ele alan 
bir konferans verdiler. Konferan-
sımızın açılış konuşması vakfımız 
bilim heyetinden Prof. Dr. Gülçin 
Çandarlıoğlu yaptı. Konuşmacı-
larımızdan Erkmen Mütevellioğ-
lu, Birinci Dünya Savaşı sonunda 
İstanbul’u işgal eden İngiliz askerle-
rinin, 16 Mart 1920’de Şehzadebaşı 
Karakolu’nu basarak 6 Türk askeri-
ni şehit etmeleri olayını anlatarak, 
bu bağlamda yakın zamanda, dostu 
Dr. Sedat Ongan’ın çabaları ve Vak-
fımızın ilgili makamlara müracatı ve Fotoğraf:15

Fotoğraf:16
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üstün gayretiyle Şehzadebaşı’na bu 
olayı unutturmayacak bir anıt dikil-
mesini başardıklarını ifade etti. (Fo-
toğraf: 17) Kendisi de bir tıp dokto-
ru olan Namık Kemal Kurt, 14 Mart 
Türk Tıp Bayramı’nın Türk milleti 
için ne anlam taşıdığını tarihsel sü-
reci ve kendi tecrübeleri ışığında ele 
aldı. Yine İngiliz İşgali sürecinde bi-
nalarına el konan Tıbbiyelilerin, uğ-
radığı baskı ve zulüm ve takibatlara 
rağmen, Ermenilere yaranmak için 
idam edilen Boğazlayan Kaymaka-
mı Şehit Kemal Bey’in cenazesine 
sahip çıkmalarını ve Atatürk’ün 
başlattığı Türk Kurtuluş Savaşı’na 
desteklerini, ilginç tarihi kesitlerle 
gözler önüne serdi.

Konferansın son bölümünde Ça-
nakkale Zaferini anlatmak için söz 
alan Mütevellioğlu, Türk milletine 
nicelik olarak ifade edilemeyecek 
kadar pahalıya mal olan bu zaferin, 
niteliği ve sonuçları bakımından 
bir o kadar kıymetli olduğunu ifade 
etti. Zaferin değişik safhalarından 
seçtiği gurur verici, göz yaşartıcı ve 
yürek dağlayıcı fedakârlık sayfala-
rını gözler önüne seren Mütevelli-
oğlu, Çanakkale’de titreyip kendi-

ne dönen Türk milletinin, ardından 
İstiklâl Savaşı’nı kazanıp Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurduğunu söyledi.

* 22 Mart 2014 Cumartesi 
günü Türk Dünyası’nın iki büyük 
sanatçısı; Bünyamin Aksungur ve 
Arslanbek Sultanbekov’un katılı-
mıyla “Türk Dünyasında Nevruz-
Ergenekon Coşkusu” başlığı altında 
bir kutlama gerçekleştirdik.

Türk Dünyası’nın her yöresinin 
müziğinin çalıp söylemedeki üstat 
sanatçımız, TRT Yapımcı Yönetme-
ni Bünyamin Aksungur ve Nogay 
Türkleri asıllı Kazakistan’da yaşa-
yan sanatçımız Arslanbekov, seslen-
dirdikleri Türkistan’dan–Balkanlar 
Türk ülkelerinin türküleri ve şarkı-
larıyla salonumuzu doldurup taşı-
ran hayranlarının coşkularına coşku 
kattılar. (Fotoğraf: 18-19)

Arslanbekov’un söylediği No-
gay Türkleri başta olmak üzere 
bütün Türklerin kahramanlık duy-
gularını dile getiren meşhur ese-
ri “Dombıra”, “Ne Boldı av”; 
Aksungur’un söylediği “Türkistan”, 
“Ey Gözel Kırım”, “Çırpınırdı Ka-
radeniz” ve benzeri türkü ve şarkı-
larla duygularımızın doruğa ulaştığı 
bir Ergenekon’dan Çıkış Bayramı 
yaşadık. 

Bu güzel programla, Türk 
Dünyası’nın kültür köprülerini ye-
niden kurmak için bir ömür harca-
yan ve Nevruz Bayramı’nın 250 
milyon Türk’ün Bayramı olduğunu  
Türkiye’ye yeniden kavratan Prof. 
Dr. Turan Yazgan Hocamızın ruhu 
bir kere daha şad oldu.

* İstanbul Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün tertibiy-
le 21 Mart 2014 Cuma günü saat 

10:00’da İBB Topkapı Meydanı 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Nevruz Bayramı etkinliklerine, İs-
tanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
66′ıncı Mekanize Piyade Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Kemal Ba-
şak, Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Selamet; Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  
Türkmenistan ve Özbekistan İstan-
bul Başkonsolosları ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra 
halkımızın yoğun bir katılımı oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımının konserinin ar-
dından İstiklâl Marşımızla başlayan 
törende, Nevruz Bayramının Türk 
Dünyası için barış, kardeşlik ve yeni 
bir umut olması esasında bir konuş-
malar yapıldı. 

İstanbul Folklor Eğitim Merkezi 
Gençlik Kulübü Derneği Halk Oyun-
ları Ekibi, Tüm Rumeli Türkleri Da-
yanışma Derneği Halk Oyunları Eki-
bi,  Kırgızistan Halk Dansları Ekibi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mü-
zik Grubu, Kazakistan Dina Nurpei-
sova Atyrau Akademisi Kazak Ulu-
sal Çalgı Orkestrasının gösterileri ve 
konserlerinin ardından İstanbul Va-
limiz Hüseyin Avni Mutlu başta ol-
mak üzere il erkânı, Ergenekon’dan 
Çıkışımızı temsilen demir dövdüler. 
(Fotoğraf: 20-21) 

Vakıf Gençlik Kollarımızın 
Türk mili giyimleri ve bayraklarıyla 
donanmış tören kıtası ile Nevruz-
Ergenekon’u ifade eden yerleşkemiz, 
her yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. 
Nevruz etkinlikleri Türk Dünyası 
Evleri ile Nevruz masalarının gezil-
mesi ve ikramlaşmalarla devam etti. 

Fotoğraf:17

Fotoğraf:18 Fotoğraf:19
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Bu güzel bayram gü-
nünde, Turan Yazgan 
Hocamızın kabrini 
ziyaret ederek Fatiha 
okuyup ruhunu şad 
ettik. (Fotoğraf: 22) 

* Yrd. Doç. Dr. Mu-
zaffer Ürekli - Doç. Dr. Kut-
luk Kağan Sümer Turan Kültür 
Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 
29 Mayıs 2014 cumartesi günü Türk 
Dünyası’nın sıcak bir parçası “Kırım” 
konusunu ele aldık. (Fotoğraf: 23) 

* Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli 
ve Doç Dr. Kutluk Kağan Sümer’in 
konuşmacı olarak katıldıkları konfe-
ransın açılışında söz alan Vakfımız 
Yükseköğretim Kurumları Koordi-
natörü Prof. Dr. Ramazan Taşdur-
maz; böylesine önemli konularda 
250 milyonluk bir Türk Dünyası’nın 
çaresiz olmasının kabul edilemeye-
ceğini belirterek, “manevi vurgun 
yemişiz, oturup ağlama zamanı de-
ğil çâre üretme zamanıdır” dedi. 
“Kırım Hanlığı Tarihi” başlığı altın-
da konuşan Muzaffer Ürekli,  Han-

lığın, Cengiz Han’dan 
başlayıp Batu Han, 
Timur Han ile devam 
eden bir tarihî süreç 
sonunda Altın Orda 

Devletinin parçalan-
masıyla doğuşunu ele 

alarak sözlerine başladı. 
Ürekli, konuşmasının devamın-

da Kırım Hanlığı’nın 1441’de Hacı 
Giray Han ile başlayıp, bağımsız 
ve Osmanlı Devletine bağlı olarak 
1812 Bükreş Antlaşmasıyla Rusla-
ra bırakılmasına kadar devam eden 
tarihinin ana çizgilerini, şanlı ve 
hazin sayfalarıyla bizlere aktardı. 
Konuşmasını son bölümünde Kırım 
Türklüğünün Rusya’nın egemenli-
ğinde, Rus iskânları, zulüm, sürgün 
ve soykırımlarla, vatanlarında var 
olma mücadelesine yer veren Ürek-
li, sözlerini Stalin Dönemindeki Bü-
yük sürgünü özetleyerek bitirdi.

İki konuşmacımızın arasında 
kürsüye gelen Fahri Yüzlüer,  Ay-
dil Erol’un yazdığı bir Kırım şiirine 
yaptığı besteyi seslendirdi.

“Kırımdaki Son Gelişmeler” 
başlığı altında konuşan Kutluk Ka-
ğan Sümer, uzmanlık alanının ista-
tistik ve demografi olduğuna, Türk 
Dünyası’nı ve özellikle atalarını 
geldiği Kırım’ı tanımasında, nere-
deyse çocukluğunun geçtiği Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ve 
Turan Yazgan Hocamızın rahle-i 
tedrisinin önemine dikkat çekerek 
sözlerine başladı. 

Turan Hocamızın da izinden 
yürüdüğü Kırımlı düşünür İsmail 
Gaspıralı’nın ortaya koyduğu ve kıs-
men uyguladığı “Dilde, Fikirde İşte 
Birlik” ülküsünün, Türk Dünyası’na 
bir bahar yaşattığını belirten Sümer, 
bu baharın faturasının, Sovyetler 
Birliği’nin despot lideri Stalin ta-
rafından, Türklere uygulanan aydın 
kıyımı, sürgün ve zulümlerle çok 
ağır bir şekilde ödettirildiğini ifade 
etti. 

Sümer, 1944 Sürgününü ve 
bundan sonra Mustafa Cemil 
Kırımoğlu’nun önderliğinde veri-
len vatana dönme mücadelesinin 
safhalarını, nihâyet vatanlarına dön-
me hakkını elde eden Kırım Türk-
lüğünün “öz vatanlarındaki parya” 
hâllerini, yansılar ve sayılarla gözler 
önüne serdi.

Konferans, Rusların güç kulla-
narak Kırım’ı ilhak planının anla-
şılması için, Kırım Türklerinin ta-
rihinin iyi bilinmesi, Rusların son 
Kırım Hanı Şahin Giray’ı “Ne ya-
pacaksın Osmanlı’yı,  gel ben sana 
çok daha iyi imkânlar vereyim…” 
vaatleriyle nasıl aldattığının unutul-
maması, Türk Dünyası’nın Kırım’ı 
yalnızlaştırmaması ve “Fikirde Bir-
lik” olmamızın önemi vurgulanarak 
sona erdi.

Fotoğraf:20

Fotoğraf:21

Fotoğraf:22 Fotoğraf:23
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Ziyaretçilerimiz 
* Bakü Türk Dünyası İşletme 

Fakültemizin eski dekanlarından 
Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, vakfımızı 
ziyaret ederek Türk Dünyası’ndaki 
eğitim kurumlarımız ile ilgili fikir 
alışverişinde bulundular. Özellikle 
Bakü Türk Dünyası İşletme Fakül-
temizin çalışmaları konusundaki 
düşüncelerimizi karşılıklı olarak 
dile getirdik. Bundan sonraki çalış-
malarımızda da kıymetli hocamızın 
engin tecrübesinden istifade edebil-
meyi umut ediyor, nazik ziyaretleri 
için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
(Fotoğraf: 24) 

* Azerbaycan’ın yetiştirdiği kıy-
metli yazar, şair, ata dostumuz mil-
letvekili Sabir Rüstemhanlı vakfı-
mızı ziyaret ettiler. 

Azerbaycan’daki çalışmaları-
mızda her zaman yanımızda olan 
Sayın Rüstemhanlı’ya bu nazik zi-
yaretlerinden dolayı teşekkür diyo-
ruz. (Fotoğraf: 25)

* İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Ayten Altıntaş hocamız, doktora 
öğrencileri ile Vakfımızı ziyaret et-
tiler. Vakfımızın çalışmaları ile bil-
gilendirdiğimiz genç değerlerimize 
başarılar diliyor, hocamıza teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 26) 

*Edirne Üniversitesi Tarih Bölü-
münden kıymetli hocalarımız Selim 
Uysal (Milli Mefkure Birliği Dö-
nem Başkanı) Yavuz Selim Kamay 
(Milli Mefkure Birliği), Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Kaan Çalen, Araştır-
ma Görevlisi Emin Ünsal, Dr. Halit 
Gökalp Küçük (Türk Dünyası Bir-
lik Platformu Genel Koordinatörü) 
vakfımızı ziyaret ettiler. Kendileri 
ile çeşitli konular üzerine uzun uzun 
sohbet etme imkanı bulduk. Genç 
hocalarımıza sonsuz başarılar dili-
yoruz. (Fotoğraf: 27) 

* Vakfımızın, başta Sakarya 
Üniversitesi başta olmak üzere Ka-
zan Federal Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, Korkutata 
Kızılorda Devlet Üniversitesi ve 

TÜRKSOY’un katılımıyla 30 Ağus-
tos - 6 Eylül tarihleri arasında Kazan 
/ Tataristan’da düzenleyeceği “Türk 
Dünyası’nda Kültürel ve Ekonomik 
İşbirliği” konulu 12. Uluslararası 
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kong-
resi ile ilgili olarak fikir alışverişin-
de bulunmak üzere, Kongre Genel 
Koordinatörümüz Prof. Dr. A. Vecdi 
Can, Doç. Dr. Köksal Şahin, Öğr.
Gör. Ali Kırksekiz, Vedat Çil ve 
Genel Başkanımız Közhan Yazgan, 
Genel Müdürümüz Saadet Pınar 
Yıldırım ve Eğitim Kültür Müdürü-
müz Metin Köse ile bir araya geldik. 
Hocalarımızdan Ali Kırksekiz’i ön 
çalışmaları yürütmek üzere Kazan’a 
yolcu ettik. Güçlü ekibimizin yeni 
bir başarıya imza atacağına güve-
nimiz tamdır. Emeği geçecek olan 
herkese peşin teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. (Fotoğraf: 28) 

Fotoğraf:24 Fotoğraf:25

Fotoğraf:26

Fotoğraf:27

Fotoğraf:28
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* Celalabad İktisat ve Girişim-
cilik Üniversitesi Türk Dünyası İş-
letme Fakültemizde yılmadan, yo-
rulmadan, durmadan, dinlenmeden 
6 yıl hizmet eden ve hizmet ettiği 
yıllarda Kırgızistan’ın atlattığı ba-
direlerde, kendisine emanet edilmiş 
olan çocuklarımızın güvenliği için 
gözünü budaktan esirgemeyen, fa-
kültemizde eğitim öğretim alanında, 
adeta yeniden çığır açan kıymetli 
dekanımız Prof. Dr. Mehmet Yüce 
de vakfımızı ziyaret etti. 

Hocamıza, hiç bir zaman esirge-
medikleri hizmetleri, ilgileri, des-
tekleri için bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 29) 

* Bakü Türk Dünyası İşletme 
Fakültemizde görev yapan alpe-
renlerimizden, Erciyes Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Kayseri Türk 
Ocakları Başkanı Doç. Dr. Bayram 
Durbilmez vakfımıza bir nezaket 
ziyaretinde bulunarak Genel başka-
nımız Közhan Yazgan ile  de çeşitli 
konularda fikir alışverişinde bulun-
dular. (Fotoğraf: 30) 

* Turan Hocamızın can dost-
larından kıymetli hocamız Prof. 
Dr. İsmail Yakıt, vakfımız Gençlik 
Kolları’nın düzenlemiş olduğu Sos-
yal Bilimler Akademisi eğitimi için, 
uzakları yakın ederek 2 saatlik ders 
için Antalya’dan geldiler ve öğren-

cilerimize ışık oldular. Kıymetli 
hocamıza hiç bir zaman esirgeme-
dikleri destekleri için bir kez daha 
şükranlarımızı sunuyoruz. (Fotoğ-
raf: 31) 

Konferansa Katılım 
Türk Dünyası Araştırma Vakfı 

olarak Başkanımız Közhan Bey’in 
önderliğinde katıldığımız İstanbul 
Barosu tarafından organize edi-
len “Uluslararası Hukuk ve İnsan 
Hakları Açısından Hocalı Katliamı 
ve Karabağ Sorunu” konulu pa-
nel, 27 Şubat 2014 Perşembe günü 
saat 14.00’de, Baronun Orhan Adli 
Apaydın Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. 

Açılış konuşması İstanbul Baro-
su Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Ko-
casakal tarafından yapılan panel, 
iki oturumda gerçekleştirildi.

Av. Saide Ekmen’in yönetici-
liğindeki Birinci Oturumda, Gi-
resun Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Milli 
Meclisi Milletvekili Ganire Paşa-
yeva (Fotoğraf: 32) ve Azerbaycan 
Barolar Birliği Başkan Yardımcısı,  
aynı zamanda Vakfımızın Hukuk 
Müşaviri Muhtar Mustafayev,  Ho-
calı Soykırımı’nı değişik açılardan 
değerlendiren vurgulu konuşmalar 
yaptılar.

İstanbul Barosu Genel Sekreteri 
Av. Hüseyin Özbek yönetimindeki 
ikinci oturumda ise İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Meltem Dikmen 
Caniklioğlu, Lefke Avrupa Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Akif 
Poroy, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Cavid Ab-
dullahzade, Hocalı Soykırımı’nı 
uluslararası hukuk açısından değer-
lendiren konuşmalar yaptılar.  Tüm 
konuşmalardan  varılan ortak nok-
ta; Ermeniler Karabağ–Hocalı’da; 
Türklere acımasız bir soykırım 
gerçekleştirmişlerdir ve bunun he-
sabını uluslararası adalet önünde 
vermek mecburiyetindedirler.

Servet Somuncuoğlu’na 
Ödül 
Vakıf olarak, Elginkan Vakfı’nın 

Türk kültürü ve diline hizmet 
edenlere verdiği ödüle, Türklerin 
taşlardaki yazıtlarının tespiti ve 
yayımlanmasıyla ilgili gerçekten 
çok değerli çalışmalarıyla tanınan 
Servet Somuncuoğlu’nu aday gös-
termiştik. 

Bu alanda Jüri, “Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi başta olmak üzere, 
İngiliz, İtalyan ve Amerikan arşiv-
lerinde yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde Osmanlı Belgelerinin 
Dili isimli kitabını yayınlayan, 
bunun yanı sıra Türk kültürüne 
yapmış olduğu üstün hizmet ve 
katkılarından dolayı Prof. Dr. Mü-
bahat Kütükoğlu”, “Yaptığı bilim-

Fotoğraf:29

Fotoğraf: 32

Fotoğraf:31Fotoğraf:30
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sel araştırma ve yayınlarla Türk 
kültür tarihine yaptığı katkıların-
dan dolayı Prof. Dr. Ali Birinci” ve 
“Türklüğün ve Türkçenin binlerce 
yıllık gelişme sürecinin şifrelerini 
Sibirya’dan Anadolu’ya üstün bir 
gayretle tespit edip, bu bulgularını, 
dünya ve Türklük biliminin istifade-
sine sunması” gerekçesi ile adayı-
mız Servet Somuncuoğlu’nu ödüle 
layık gördü” (Fotoğraf: 33)

Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı 
Gençlik Kolları 
“Vefatının 100. Yılında İsmail 
Gaspıralı; İdealleri, İşleri ve 
Tavsiyeleri” Konferans Dizisi
Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Gençlik Kolları; vefatının 
100. yılında İsmail Gaspıralı’yı an-
mak, Türk gençliğine O’nun “Dil-
de, Fikirde, İşte Birlik” fikri üzerin-
den Türk Dünyasına tavsiyelerini 
aktarmak ve Türk gençliğinde Türk 
Birliği ülküsünün kuvvetlenmesini 
sağlamak amacıyla “Vefatının 100. 
Yılında İsmail Gaspıralı; İdealleri, 
İşleri ve Tavsiyeleri” başlığı altında 
Türkiye’nin yedi bölgesinde üni-
versitelerde ve sivil toplum kuru-
luşlarında konferans dizisi düzen-
lenmektedir. 

* “Vefatının 100. Yılında İsmail 
Gaspıralı: İdealleri, İşleri, Tavsi-
yeleri” isimli konferans dizisinin 
birincisini 27 Şubat 2014 Perşem-
be günü, Trakya Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Topluluğu 

ile birlikte Edirne’de düzenledik. 
Oturum Başkanlığını Yard. Doç. 
Dr. Hasan Demiroğlu’nun yaptığı 
konferansa, Doç. Dr. Kutluk Kağan 
Sümer ve Doç. Dr. İlyas Topsakal 
konuşmacı olarak katıldılar. (Fo-
toğraf: 34) 

* Konferans dizimizin ikincisini 
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversite-
si Türk Dünyası Kültür Topluluğu 
ile birlikte gerçekleştirdik. Etkin-
lik kapsamında 9 Mart 2014 Pazar 
günü Nevşehir Türk Ocağı’nda, 10 
Mart Pazartesi günü Nevşehir Ha-
cıbektaş Veli Üniversitesi’nde ge-
niş katılımlı olarak yapılan konfe-
ransta Doç. Dr. Mehmet Çeribaş’ın 
oturum başkanlığı yaptığı konfe-
ransa Yard. Doç. Dr. İbrahim Akış 
ve Dr. Muhsin Kadıoğlu konuşmacı 
olarak katıldılar.

Konferansın ardından heyeti-
miz,  Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın çalışmalarını yakından 
takip eden Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Filiz Kılıç’a bir nezaket ziyaretin-

Fotoğraf: 33

Fotoğraf: 34

Fotoğraf: 35 Fotoğraf: 36
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de bulunarak teşekkürlerini sundu. 
(Fotoğraf: 35) 

* Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı Gençlik Kolları, “Vefatı-
nın 100. Yılında İsmail Gaspıralı: 
İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri” isimli 
konferans dizisinin üçüncüsünü, 
Gaziantep Üniversitesi Türk Dün-
yası Araştırmaları Topluluğu ile 
birlikte Gaziantep’te düzenledi. 

Etkinlik kapsamında 26 Mart 
Çarşamba günü Gaziantep Üniver-
sitesi ve Gaziantep Türk Ocağı’nda 
iki konferans düzenledik. Doç. Dr. 
Murat Ceritoğlu’nun oturum baş-
kanlığı yaptığı konferanslara Doç. 
Dr. Kutluk Kağan Sümer ve Doç. 
Dr. İlyas Topsakal konuşmacı ola-
rak katıldılar. (Fotoğraf: 36) 

Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Akademisi
Vakfımız Gençlik Kolları tara-

fından düzenlenen Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Akademisi’nin ça-
lışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Birinci modülün son konusu olan 

coğrafya derslerinin ilki 28 Şubat 
2014 günü Doç. Dr. Cemalettin 
Şahin (Fotoğraf: 37) coğrafya bili-
minin yöntemi, önemi ve diğer bi-
lim dallarıyla ilişkisi başlığı altında 
verildi. Coğrafya derslerinin ikinci 
konuğu ise Türk Dünyası Coğraf-
yası başlığı altında Yard. Doç Dr. 
Fethi Ahmet Yüksel idi. 

Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Akademisi’nin ikinci modülünün 
ilk dersinde Prof. Dr. İsmail Yakıt 
(Fotoğraf: 38), Türk düşüncesinin 
Batı felsefesine yansımaları, ikinci 
dersinde ise Prof. Dr. Yümni Se-
zen (Fotoğraf: 39), İslam felsefesi 
ve dinlerarası diyalog konularında 
öğrencilerimizi aydınlattı.

İkinci modülün ikinci konusu 
olan psikoloji alanında kıymetli 
hocalarımız Doç. Dr. Süleyman 
Doğan ve Yard. Doç. Dr. Cengiz 
Poyraz öğrencilerimizi aydınlattı. 
Doç. Dr. Süleyman Doğan psikolo-
jinin metodu ve diğer bilim dalla-
rıyla ilişkisini, Yard. Doç. Dr. Cen-
giz Poyraz ise grup psikolojisi ve 

psikopolitik konularını işledi. İkin-
ci modülün son konusu olan sosyo-
loji derslerinin ilki 21 Mart 2014 
tarihinde Yard. Doç. Dr. Mustafa 
Aksoy tarafından verildi. Mustafa 
Aksoy öğrencilerimize sosyoloji 
biliminin yöntemi, önemi ve diğer 
bilim dallarıyla ilişkisini, Prof. Dr. 
Mustafa E. Erkal ise (Fotoğraf: 
40), Türk sosyolojisinin güncel so-
runlarını anlattı. 

Milliyetçilik Okuma 
Grubu
TDAV Gençlik Kolları; gelece-

ğin münevver adayı gençler tara-
fından konuşulması, tartışılması ve 
eleştirerek güçlendirilmesi maksa-
dıyla “Milliyetçilik Okumaları”nı 
gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu 
maksatla belirlenen kitaplar, oku-
ma parçaları ve makaleleri okuyup 
hazırlanan Gençlik Kolları üyeleri, 
her Cuma bir araya gelerek ilgili 
konuyu önce teorik sonra Türkiye 
ve Türk Dünyası özelinde tartışarak 
kendilerini geliştirmektedirler.
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