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İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Celalabad/Kırgızistan 
* İktisat ve Girişimcilik Üniver-

sitesinin çeşitli fakültelerinden se-
çilen öğrencilerin  katılımıyla  ger-
çekleştirilen bilim olimpiyatlarına 
Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. 
Turan Yazgan Sosyal Bilimler Ens-
titüsüne bağlı Türk Dünyası İşletme 
Fakültesi ve Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler ve Eğitim fakültesi’nden 
toplam 12 öğrenci katıldı. 

İktisat, Matematik, Kırgız Türk-
çesi, Rusça, İngilizce, Tarih ve Bil-
gi İşlem dalında düzenlenen bilim 
olimpiyatlarında: 

İngilizce dalında; Türk Dün-
yası İşletme Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi 
Ümüt Moldobaeva  birincilik; Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi İşletme-
Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Begzad 
Kabulov, ikincilik;

Bilgi-İşlem dalında; Türk Dün-
yası İşletme Fakültesi İşletme Bö-

lümü 2. Sınıf öğrencisi Maksad 
Nizamov, birincilik; Türk Dünyası 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 
2. Sınıf öğrencisi Dastan Absatta-
rov, ikincilik; Türk Dünyası İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümü 1. Sınıf 
öğrencisi Recaphan Anarbaeva, 
ikincilik; 

Tarih dalında; Tınçtık İsirailov, 
birincilik (üniversitenin diğer fa-
kültelerinden); Erlan Kerimbekov, 
ikincilik (üniversitenin diğer fakül-
telerinden); 

Rusça dalında; Meergül Osmo-
nalieva, üçüncülük; 

Kırgız Türkçesi dalında; Bü-
büsara Mukambay Kızı ikincilik  
(üniversitenin diğer fakültelerin-
den)  kazanmışlardır. 

7 fakülte ve 18 bölüm arasında 
yapılan bilim olimpiyatlarında de-
receye giren öğrencilerinin çoğun-
luğunun fakültelerimiz öğrencileri 
olması bizi ayrıca gururlandırmış-
tır. Dereceye giren 9 öğrencimiz  
Kırgızistan’ın Oş şehrinde düzen-
lenecek olan ülke genelinde öğren-
cilerin yarışacağı bilim olimpiyat-
larına katılacaktır. Öğrencilerimize 
başarılar diliyoruz. 

Üniversitemiz fakülteleri ara-
sında düzenlenen bilim olimpiyat-

larında dereceye giren öğrencile-
rimize ödülleri ve başarı belgeleri 
üniversitemizin rektörü Prof. Dr. 
Kantörö Şaripoviç Toktomamatov 
tarafından takdim edildi.

* Fakültemizde uzun yıllar gö-
rev yapan eski öğretim üyelerimiz-
den Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu,  
Kastamonu Üniversitesinden öğre-
tim üyeleri ile birlikte  fakülteleri-
mizi ziyaret  etti. 

* Rektörümüz Prof. Dr. Kantö-
rö Şaripoviç Toktomamatov’u da 
ziyaret eden  hocalarımız Üniver-
sitemiz ve Kastamonu Üniversitesi 
arasında bir takım işbirliği proto-
kolleri imzalandı.  

* Türkiye Yüksek Öğretim Ku-
rumu tarafından 2010 yılından bu 
yana uygulamaya geçirilen Mevla-
na Değişim Programı çerçevesinde 
Mevlana Değişim Programı Proto-
kolü Kastamonu Üniversitesi rek-
törü Prof. Dr. Seyit Aydın ve İktisat 
ve Girişimcilik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Tok-
tomamatov tarafından imzalandı.

* 1 Nisan “Şaka Günü” mü-
nasebetiyle fakülteler arasında 
“Eğlence Programı” düzenlendi. 
Program dahilinde yapılan  fakül-
teler arası güldürme yarışmasında,  

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Türk Dünyası İşletme Fakültesi’ni 
temsilen yarışmaya katılan “Anka-
ra – Bişkek” Tiyatro grubu, hazır-
ladıkları parodilerle izleyicileri ve 
jüri üyelerini  ziyadesiyle güldürdü.  
Komedi yarışmasında 1. Olan “An-
kara – Bişkek” tiyatro ekibimizde 
rol alan, Emilbek Eşbaev, Zahid 
Yusupov, Ulanbek Amangeldiuulu 
ve Ömürbek Maksatbekov’u tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz. 

* 2013- 2014 Bahar dönemi  
Vize sınavlarımızı 07 Nisan – 12 
Nisan 2014 tarihleri arasında ta-
mamladık. 

* Batı Karadeniz Üniversiteler 
Birliği tarafından Lisans düzeyinde 
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki üni-
versitelerin muhtelif bölümlerine 
öğrenci seçme amacıyla seviye be-
lirleme sınavını İktisat ve Girişim-
cilik Üniversitesi bünyesinde faali-
yet gösteren Türk Dünyası Kırgız 
– Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde yapma 
kararı aldı. Seviye belirleme sınavı 
07 Haziran 2014 tarihinde enstitü-
müz bünyesinde yapılacak.

Azerbaycan  Devlet 
İktisat Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü 
İşletme Fakültesi 
Bakü/Azerbaycan 
* Fakültemizde  eğitim öğretim 

başarı ile devam etmektedir. Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi İşletme, 
Uluslararası İlişkiler, Turizm ve 
Otelcilik bölümlerinde 2013-2014 
eğitim öğretim yılı bahar dönemi 
vize sınavları, 2 Nisan-11 Nisan 
tarihleri arasında  öğrenci eğitim 
öğretim sınav ve disiplin yönet-
meliğine uygun olarak yapıldı.  
Öğrencilerimize başarılar diliyor, 
başta kıymetli dekanımız Prof. Dr. 
Eyyüb Aktepe olmak üzere, emeği 
geçen tüm hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz. 

* Mevlana Değişim Programı 
çerçevesinde, 19 Mayıs Üniver-
sitesi Halkla İlişkiler Bölümünde 
öğretim görevlisi Çiçek Tomrukçu 

21-28 Nisan tarihleri arasında fa-
kültemizde ders verdi. 4. sınıf Ulus-
lararası İlişkiler ve İşletme Bölü-
mümüzde Halkla İlişkiler, İletişim, 
Halkla İlişkiler ve Siyasal  İletişim 
konularında sunumlar yaptı.  

Derslerde öğrencilerimizle ya-
kından ilgilenen konuk hocamız, 
öğrencilerimizin derse katılımı ve 
araştırma konusundaki başarıların-
dan duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.      

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi 
Nevruz tatili sonrası öğrencileri-

miz ve öğretmenlerimiz dinlenmiş 
olarak yeniden eğitim öğretime baş-
ladılar. 

*  31 Mart Soykırım günü mü-
nasebetiyle, okulumuz salonunda 
yapılan anma  töreni büyük ilgi gör-
dü. Her iki ülkenin İstiklal Marşla-
rının okunması ve saygı duruşunun 
ardından, günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yapıldı, öğren-
cilerimiz ayrıntılı olarak bilgilendi-
rildiler.

* 2014-2015 eğitim öğretim yı-
lında birinci sınıfa alınacak olan öğ-
rencilerin başvuruları alınmış olup, 
17-18 Mayıs 2014 de yetenek ve  
zeka testi sınavları yapılacak, ba-
şarılı öğrencilerimiz tesbit edilerek 
birinci sınıfa kaydedilecektir. 

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı münasebetiyle,  
T.C. Bakü Büyükelçiliği tarafından 
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düzenlenen resim yarışmasında,  
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi 
8. sınıf öğrencisi Aysel Nur Demir 
birinci oldu. Madalya ve hediye-
sini, T.C Bakü Büyükelçisi Alper 
Coşkun’dan alan kıymetli öğrenci-
miz Aysel Nur Demir’i tebrik edi-
yor, üstün başarılar diliyoruz.

Her yıl olduğu gibi, Türkiye ta-
rafından Bakü’de açılan okulların 
katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlaması büyük 
bir coşku ile gerçekleştirildi. Türk 
Dünyası Bakü Atatürk Lisesi bu or-
tak proğramda yine  muhteşem gös-
terileriyle, güne damgasını vurdu. 
Gerek öğrencilerimizi gerekse ye-
tişmelerinde emeği geçen öğretme-
lerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Büyük bir coşku ile kutlanan  23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları çerçevesinde 

okulumuzda yapılan, diğer okulla-
rın ve kıymetli gönül dostlarımızın 
katılımıyla gerçekleşen proğramda 
öğrencilerimiz yine gönüllleri fet-
hetti.       

Süleymaniye Kürsüsü 
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzün 5 Nisan 2014 
Cumartesi saat 14.00’teki oturu-
munda, 1 Nisan 2013’te ebediyete 
yürüyen Türk Sanat Tarihinin üstadı 
Prof. Dr. Oktay Aslanapa Hocamı-
zın anısına bir konferans düzenle-
dik.

Gençlik Kollarından Rumeysa 
Ulakçı, görsel yansılar eşliğinde As-
lanapa Hocanın özgeçmişini anlattı. 
Açılış konuşmasını yapan bilim he-
yetimizden Prof. Dr. Ruşen Dora, 
bir tevazu abidesi olan Aslanapa’nın 
en önemli özelliklerinden birinin ar-
dından gelen genç bilim adamlarını 

yolunu kesmemesi ve onlara ufuk 
açması olduğunu vurguladı. 

“Hocam Aslanapa”  başlığı 
altında konuşan Prof. Dr. Yıldız 
Demiriz, Aslanapa Hocayla, İs-
tanbul Üniversitesi’ndeki hocalığı 
ve Türkiye’nin değişik yerlerinde 
yaptıkları kazılarla ilgili hatırala-
rını ele aldı ve katıldığı Diyarba-
kır, İznik, Van kazıları sürecinden, 
Aslanapa’nın insanî yönüne ışık 
tutan ilginç bölümler aktardı. Ça-
lışma disiplininde Aslanapa’nın 
önemli bir rolü olduğunu belirten 
Demiriz, konuşmasını “Oktay hoca 
15 yıl daha yaşasaydı, yine yeni bir 
şeyler bulur, yine bir şeyler yapar-
dı; çünkü hayatında boş durmamış, 
hep bir şeyler yapmış bir insandı.” 
diyerek tamamladı. “Türk Sanatın-
da Oktay Aslanapa” başlığı altında 
konuşan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, 
Aslanapa’nın Türk sanatı için yap-
tıklarını yansılarla etraflı bir şekilde 
değerlendirdi. Yaşar Çoruhlu, söz-
lerine, Aslanapa’nın çalışma ilke-
lerinde ve yöneldiği hedefte örnek 
aldığı kişinin herkesten önce Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk olduğunu ifade 
ederek başladı. Aslanapa’nın, dok-
tora yaptığı Almanya’da ders aldığı 
Ernst Diez ve Kurt Edmann gibi ho-
calardan o dönemdeki sanat tarihin-
de kılı kırk yaran Viyana Ekolünün 
disiplinini aldığını belirten Çoruh-
lu, bu disiplini Türk sanat tarihini 
araştırmalarına sağlam bir şekilde 
uyguladığını söyledi. Aslanapa’nın, 
Türk sanatının Avrasya eksenli ol-
duğu üzerine bir ekol oluşturan sa-
nat tarihçisi Josef Strzygowski’nin 
Türkiye’de başta gelen takipçisi 
olduğunu da ifade eden Çoruhlu,  
bu anlayışla çalışmalarını sürdüren 
Aslanapa’nın, Türkistan kaynaklı 
sanatımızın, özelikle Osmanlı mi-
marisi, çiniciliği ve halıcılığındaki 
somut gelişimini alanda yaptığı çok 
ciddi araştırmalarla ortaya koydu-
ğunu belirtti. Çoruhlu, konuşması-
nı, günümüzde sanat eserlerimizi 
Anadolu’ya hapsetmeye veya başka 
kaynaklara bağlamaya çalışan bir 
anlayışın temsilcileri, Aslanapa’ya 
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yan çizmeye çalışsa da,  o büyük in-
san ve Türk sanat tarihçisinin oluş-
turduğu ekolün ve yayımladığı bir-
birinden kıymetli eserlerin, Türklük 
Bilimine ışık tutmaya devam edece-
ğini ifade ederek tamamladı.

* Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, 12 
Nisan 2014 Cumartesi günü Turan 
Kültür Merkezi Süleymaniye Kür-
sümüzde “Türkiye’nin Kültürel Ya-
pısı ve Kimlik Tartışmaları” başlık-
lı bir konferans verdi.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, 
Doktora çalışmalarını Elazığ ve 
Ağrı’nın sosyolojik yapısı üzeri-
ne yaptığını, daha sonraki yıllar-
da da Tuva’dan Kosova’ya Türk 
Dünyası’nda alan araştırmalarında 
bulunduğunu belirterek, bu çalış-
malarla Türk kültür yapısını tanıtan 
çok kıymetli veriler elde ettiğini 
ifade etti.

Bugün Türkiye kamuoyuna, sık 
sık Türk’ü bir etnik kimlik seviye-
sine indirgemek, hatta yok saymak 
gibi gerçekten uzak görüş ve dü-
şüncelerin aktarılmaya çalışıldığı-
na tanık oldukları söyleyen Aksoy, 
Türkiye’nin Türklerin olduğunu 
anlamak için ilmî, tarihî ve toplum-
sal gerçekleri görmenin yeterli ola-
cağını belitti. Türklerin Anadolu’ya 
1071’de Malazgirt Zaferi’yle gir-
dikleri tezinin tamamen bir aldat-
maca olduğunu,  Türklerin değişik 
devletleri ve boylarının, damgala-
rını Anadolu kayalarına, kilimleri-
ne, mezar taşlarına binlerce yıldır 
kazıyıp dokuduklarını ifade eden 
Aksoy, bu somut delilleri gözden 
kaçırmak isteyenlerin niyetlerinin 

başka olduğunu söyledi.
Türkiye’de Türklüğü yok et-

menin dünyadaki Türklüğü yok 
etmekle eş değer olduğunu, Türk 
Dünyası’na gidenlerin, oralarda 
Türklük şuuruna sahip herkesin 
baktığı yerin Türkiye olduğunu 
gördüğünü belirten Aksoy; bu du-
rumun, Türkiye’de kimlik tartışma-
larıyla birlik kodlarımızı yozlaştır-
maya çalışanların, Türkiye üzerinde 
oynadıkları oyunu anlamamıza ışık 
tutacağını ifade etti.

Türkiye’nin kültür yapısı ve 
kimliğinin, eşzamanlı ve artzaman-
lı olarak Türk Dünyası ile karşı-
laştırılmadan anlaşılamayacağını 
söyleyen Aksoy,  konuşmasını, bu 
gerçeği herkesten önce Türk mil-
liyetçisiyim diyen aydın ve yöne-
ticilerin anlaması ve millete anlat-
ması gerektiğini, aksi takdirde bu 
bağnazlığın faturasının milletimize 
ağır bir şekilde ödettirileceğini vur-
gulayarak bitirdi.

* Marmara Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Be-
yoğlu, 19 Nisan 2014 Cumartesi 
günü, Turan Kültür Merkezi Sü-
leymaniye Kürsümüzde “Ermeni 
Sorununa Genel bir Bakış” başlığı 
altında bir konferans verdi.

Konferansına “Önümüzdeki yıl 
Tehcir’in 100. Yıldönümü, buna 
hazır mıyız? Ne yazık ki hazır de-
ğiliz. Tarihi siz ciddiye almazsanız, 
ciddiye alanlar sizi yalan tarihlerle 
mahkûm ederler.” sözleriyle başla-
yan Süleyman Beyoğlu özet olarak 
şu hususları ele aldı:

Özellikle Ermenistan dışında 
yaşayan Ermenilerin, ABD başta 

olmak üzere,  kendilerine yapıldı-
ğını iddia ettikleri soykırımı, dün-
yanın birçok yerinde değişik yön-
temlerle gündeme getireceklerdir. 
Türkiye’den tazminat, toprak, ta-
nınma ve tanıtma taleplerinde bu-
lunacaklar, Türkleri dünya kamu-
oyunda haksız konuma düşürmeye 
çalışacaklardır.

Batı’nın, Ermenilerin yalan 
yanlış iddialarına sahip çıkmasın-
da, Ermenilerin bu yoldaki gayret-
li çalışmaları bir yana, İ. S. 280’li 
yıllarda Hristiyanlığı ilk kabul eden 
milletlerden olmasının, bu bağlam-
daki inanç birliğinin payı büyüktür.

Anadolu’ya Selçukluların geli-
şiyle, Doğu Roma / Bizans’a karşı 
Türklerin yanında yer almayı tercih 
eden Ermeniler, 19. yüzyıla kadar 
dinî ve iktisadî alanlardaki özgür-
lükleriyle iyi bir konuma gelmiş,  
Osmanlı Türkiyesi’nin sadık bir te-
baası olmuş, devlet yönetiminde de 
önemli mevkilerde bulunmuşlardır. 
18. yüzyıldan itibaren sömürgen 
Batı’nın ve Rusya’nın yayılmacı 
faaliyetleriyle sistemli bir şekilde 
kurgulanarak değiştirilip dönüş-
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türülen Ermeniler, bu yüzyılın so-
nunda Maraş-Zeytun’da ilk defa 
devlete başkaldırmışlardır. Bundan 
sonra Batı’nın desteği ile iyice çı-
ğırından çıkarak 1915’e kadar bir-
çok isyan çıkarmışlar, devletin asli 
unsuru Türkler başta olmak üzere, 
Müslüman ahaliye büyük zulümler 
yapmışlar, yaklaşık 500.000 kişiyi 
katletmişlerdir. Osmanlı yöneticile-
ri,  bu durum karşısında,  devletin 
güvenliği için Doğu bölgesinde-
ki Ermenileri, uygun konumdaki 
komşu vilayetlere ve Suriye’ye göç 
ettirmiştir. Göç sırasında, her türlü 
tedbire rağmen, hastalık, hırsızlık 
ve intikam amaçlı saldırı gibi se-
beplerle bir kısım Ermeni hayatı-
nı kaybetmiştir. Osmanlı Devleti, 
Ermenilere karşı tehcir sırasında 
suç işleyenleri yargılamış ve ceza-
landırmıştır. Hatta bu yargılamalar 
sürecinde, suç işlemediği hâlde, 
Batı’nın baskıları ve yalan itham-
larla Boğazlayan Kaymakamı Şehit 
Kemal Bey de idam edilmiştir.

Ermenilerin her yıl Nisan ayın-
da gündeme getirip uçuk rakamlar-
la “1.500.000 Ermeni katledildi” 
iddialarının ardında bu olay var-
dır. Osmanlı’nın son döneminde 
yapılan resmi sayımlardaki Erme-
ni nüfusu yaklaşık 1.250.000’dir. 
Patrikhane’nin iddiasına göre bu 
rakam 1.800.000’dir. Bunun orta-
laması yukardaki rakama tekabül 
eder ki, sonradan evlerine dönen 
600.000 Ermeni, Ermenistan’a yer-
leşenler, Suriye’de kalanlar, Batıya 
göç edenler hesap edildiğinde, id-
diaların ne kadar gerçek dışı ve art 

niyetli olduğu ortaya çıkar.
Gerçekler, Ermeni iddiaları-

nın tam tersi olsa da, Ermeniler, 
dünyanın değişik yerlerindeki di-
asporaları vasıtasıyla kitaplar ya-
yımlayarak, filmler yaparak, kon-
feranslar, mitingler düzenleyerek, 
ülke parlamentolarını ve uluslara-
rası kurumları harekete geçirerek 
bu iddiayı gündemde tutmaya de-
vam edeceklerdir. Bu istikâmette, 
bugüne kadar, bizim, iddialarına 
karşı yaptığımızdan kat kat fazla 
yayın çıkarmışlardır. Eğer biz de 
millet olarak bu iddialara karşı, en 
az onlar kadar, değişik kanallardan 
çalışmalar yapmazsak, dünya ka-
muoyunda haklıyken haksız konu-
ma düşüp sonuçlarına katlanmak 
zorunda kalabiliriz. Bu sebeple her 
şeyi devletten beklemeden, millet 
olarak elimizdeki her türlü imkânı 
kullanarak Ermeni iddialarını ber-
taraf etmenin gereği yapılmalıdır.

* Yeditepe Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Vehbi 
Baysan, 26 Nisan 2014 Cumar-
tesi günü Turan Kültür Merkezi 
Süleymaniye Kürsümüzde “Orta-
doğu’daki Son Gelişmeler Işığın-
da Türkiye” konulu bir konferans 
verdi.

Vehbi Baysan, Ortadoğu’daki 
gelişmeleri, “Arap Baharı” diye 
adlandırılan gelişmeler eksenin-
de değerlendirdiği konferansının 
önemli bir bölümünde,  bir taraf-
tan Tunus’ta başlayıp Mısır, Libya, 
Yemen, Suriye, Bahreyn, Suudi 
Arabistan, Cezayir, Umman, Ür-
dün gibi birçok ülkede gerçekleşen 

değişim ve devrimleri özetlerken, 
bir taraftan da Türkiye’nin bu deği-
şimlerin ve gelişmelerin neresinde 
olduğunu belirlemeye çalıştı.

Suriye’deki olayları biraz daha 
yakın olarak değerlendiren Bay-
san, Suriye’ye 877 km sınırı olan 
Türkiye’nin, olaylara yaklaşımının 
Avrupa ülkeleri gibi rahat olamaya-
cağını, ister istemez doğal bir taraf 
konumuna düştüğünü belirterek, 
bütün bu kargaşalara ve belirsizliğe 
rağmen uyguladığı politikada başa-
rılı sayılacağını iddia etti.

Diğer ülkelerden gelerek Su-
riye’deki çatışmalarda taraf olan 
güçlere de dikkat çeken Baysan,  
özellikle sayıları 17.000 civarında 
olan İngiltere, Almanya gibi ülke-
lerin vatandaşı fanatik savaşçıların 
- büyük bir kısmı İslâm ülkeleri kö-
kenli de olsa -   Suriye durulduktan 
sonra nasıl ve ne şekilde dönecek-
lerinin, ilgili ülkeleri bir hayli endi-
şelendirdiğini ifade etti.

Konferans, dinleyicilerden ba-
zılarının, Kuzey Afrika ve Orta-
doğu’daki gelişmeleri daha çok iç 
dinamiklerle izah etmeye çalışan 
Baysan’a,  son yıllarda Büyük Or-
tadoğu Projesi ve aynı istikâmetteki 
bazı planları yapanların bu gelişme-
lerdeki payının geri planda bırakıl-
masını veya görmezden gelinme-
sini doğru bulmadıklarını belirten 
katkıları ve Baysan’ın bu hususlara 
konuşması odaklı cevaplarıyla sona 
erdi.

Yenigün Programı
Vakfımız koordinatörlerinden 
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Dr. Nermin Gültek, Vakfımızı tem-
silen TRT Avaz’da yapımcılığını 
Fatih Doğru’nun üstlendiği Yeni-
gün Programı’nda canlı yayın ko-
nuğu oldu. 

22 aylık aradan sonra yeniden 
yayın hayatın başlayan Yenigün 
Programı’nın ilk konuklarından 
olan Dr. Nermin Gültek, Vakfı-
mız ve faaliyetleri hakkında geniş 
bilgi verdi. Program gerçekleş-
mesinde emeği geçen ve vakfımı-
zın tanıtılmasına imkan sağlayan 
Program sunucuları Levent Kol, 
Liliya Kürekçi’ye ve hiçbir zaman 
Vakfımıza desteğini esirgemeyen 
Nermin Gültek’e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

38. İktisatçılar Haftası
İktisat Fakültesi Mezunları 

Derneği’nin İ. Ü. Kongre Kültür 
Merkezi’nde düzenlemiş olduğu 
38. İktisatçılar Haftası 8-10 Nisan 
2014 tarihleri arasında yoğun bir  
katılımla gerçekleşti.

Türkiye’de İktisat ve Siyaset  
“Büyüme, Bölüşüm ve Demokra-
si” başlığı altında gerçekleştirilen 

proğramın  birinci günü, Prof. Dr. 
Esfender Korkmaz’a, ikinci günü 
Dr. Nail Satlıgan,  üçüncü günü ise,  
Prof.Dr. Turan Yazgan  hocalarımız 
anısına armağan edildi. 

“Büyüme ve Sektörel Dina-
mikler” adlı oturumun açılışını 
Vahap Adıyaman (İ.Ü. İktisat Fa-
kültesi Mezunları Cemiyeti Genel 
Başkanı), Kasım Kolcuoğlu (İk-
tisatlılar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı) ve Prof. Dr. Halis Yunus 
Ersöz (İ.Ü. İktisat Fakültesi Deka-
nı) yaptı. TOBB Başkanı M. Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı et-
kinlikte, Turan Yazgan Hocamıza  
armağan edilen oturumda açılış 
konuşmasını Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı  Eğitim öğretim koor-
dinatörü Prof. Dr. Ramazan Taşdur-
maz yaptı. Proğram çerçevesinde, 
hocamızı tanıtan masada, eserleri 
sergilendi. Vakıf Genel başkanımız 
Közhan Yazgan, vakıf dostlarımı-
zın da katıldığı proğrama,  İFMC 
üyelerinin ve öğrencilerin ilgisi yo-
ğundu.

Etkinlik süresince siyaset teo-

risine girmeden, 2000’li yılların  
iktisadi muhasebesi yapıldı. Küre-
sel ekonomi ve Türkiye’ye etkileri  
ithalat ve ihracat istatistikleri, bü-
yümenin kaynakları, bankacılık ve 
finans konusu konuşuldu.

 
“Vefatının 100. Yılında
İsmail Gaspıralı: 
İdealleri, İşleri ve 
Tavsiyeleri” Konferans 
Dizisi
Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Gençlik Kolları, “Vefatı-
nın 100. Yılında İsmail Gaspıra-
lı: İdealleri, İşleri ve Tavsiyeleri” 
isimli konferans dizisinin dördün-
cüsünü Süleyman Demirel Üni-
versitesi Türk Dünyası ve Akraba 
Toplulukları Kulübü ile birlikte 
Isparta’da gerçekleştirdi. 28 Nisan 
Pazartesi günü Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde düzenlenen ve 
Prof. Dr. Süleyman Seydi’nin otu-
rum başkanlığı yaptığı konferansa 
Yard. Doç. Dr. İbrahim Akış ve Dr. 
Muhsin Kadıoğlu konuşmacı ola-
rak katıldılar. Etkinlik kapsamında 
29 Nisan Salı günü Eğirdir Prof. Dr. 
Turan Yazgan Anadolu Lisesi’ni zi-
yaret eden heyetimiz burada da bir 
konferans verdi. 

Süleyman Demirel 
Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Türk Dünyası ve Akraba Topluluk-
ları Kulübü ile Türk Dünyası Araş-
tırma Vakfı(TDAV) Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen İsmail Gas-
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pıralı “İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri” 
konulu panel, Prof. Dr. M. Lütfü 
Çakmakçı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.  Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başlayan panelin 
açılış konuşmasını, Türk Dünyası 
Akraba Toplulukları Kulübü Baş-
kanı Kağan Can Musluk yaptı.  Bu 
tür etkinlikleri düzenlemekten duy-
dukları memnuniyeti dile getiren 
Musluk, Türk dünyasının birlik ve 
beraberliğinin önemini anlamak ve 
bu konuda somut adımlar atabil-
mek için Gaspıralı’yı iyi anlamak 
gerektiğini belirtti.

Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı Gençlik Kolları Başkanı 
Caner Ocak ise Türk dünyasında 
önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. 
Turan Yazgan’ın da memleketi olan 
Isparta’da bulunmanın kendileri 
için ayrı bir anlam taşıdığını ifade 
etti.

Açılış konuşmalarının ardından 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süleyman Seydi’nin otu-
rum başkanlığında gerçekleştirilen 
panele geçildi. Prof. Dr. Süleyman 
Seydi, “Türkçülük” akımının 19. 
YY’ın geleneksel ruhuna uygun 
bir biçimde ortaya çıktığını ve yal-
nızca Osmanlı topraklarında değil 
Orta Asya’da da kabul gördüğünü 
vurgulayarak İsmail Gaspıralı’nın 
bunun en önemli örneklerinden 
olduğunu belirtti. Seydi, ayrıca 
Gaspıralı’nın, o dönemki Osmanlı 
aydınlarından farklı olarak yaşadı-
ğı yer itibariyle Rus baskısında bu 
düşünceleri savunuyor olmasının 
önemine değindi.

Panelde ilk olarak İstanbul Üni-
versitesi Hasan Ali Yücel Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Akış, İsmail Gaspıralı 
ve Türk dünyasını ortak bir payda-
da buluşturan “ortak dil” fikrinin 
önemini anlattı. Gaspıralı’nın gerek 
çıkarmış olduğu gazete ve dergiler-
le gerekse de eğitim faaliyetleriyle 
yalnızca bir fikir adamı olmadığını 
aynı zamanda bir eylem insanı ol-
duğunu kaydetti.  Akış’ın ardından 
İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz-
cilik Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. 

Muhsin Kadıoğlu da Gaspıralı’nın 
“dilde, fikirde, işte birlik” anlayı-
şının önemini vurgulayarak bu ko-
nuda üniversite gençlerine büyük 
iş düştüğünü vurguladı. Kadıoğlu, 
hazırlamış olduğu görsel sunu-
munda Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kerkük Türkleri gibi Türk dünya-
sından farklı ülke ve milletlerin ha-
ber siteleri üzerinden Türk Dili’nin 
ortak yönlerini sergiledi.

Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Akademisi
Vakfımız Gençlik Kolları tara-

fından düzenlenen Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Akademisi’nin 
son bölümü İktisat, Hukuk ve Si-
yaset Bilimi başlığı gerçekleştiril-
di. Bu çerçevede, Doç Dr. Kutluk 
Kağan Sümer;  “Türk Dünyasının 
İktisadi Yapısı”,  Araş. Gör. Batu-
han Pınar; “Hukukun İşleyişi  ve 
Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi”, 
Av. Hüseyin Özbek; “Türk Huku-
kunun Güncel Sorunları ve Türk 
Dünyasının Hukuki Yapısı”, Yard 
Doç. Dr. İrfan Çiftçi; “Modern 
ve Postmodern Dönemde Siyaset 
Biliminin Gelişimi”, Dr. Aydın 

Çetiner  ise, “Türk Dış Politikası” 
konularını işledi. Akademimizde 
ders dönemi 12 Nisan 2014 tarihi 
itibariyle tamamlanmış oldu. Ka-
tılımcılarımız, akademi boyunca 
aldığı derslerden elde ettiği bilgi-
ler ışığında yazacakları makaleyle 
Başarı Belgelerini almaya hak ka-
zanacaklar. Hiçbir şekilde  emeği-
ni  esirmeyen hocalarımızı, büyük 
bir şevkle dersleri takip eden öğ-
rencilerimizi, böylesine verimli 
ve güzel programı gerçekleştiren   
öncülük eden gençlik kollarımızın 
tüm mensuplarını kutluyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

Ziyaretçilerimiz 
* Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin Rehberlik Hocası Mihri Ha-

sanova Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mına Lisemiz öğrencilerini getirdi. İstanbul’da bulunduğu kısa zaman ara-
lığında Vakfımızı da ziyaret eden kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. 


