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

faaliyetleri aksaksız olarak devam 
etmektedir.

* Bir süredir uygulanmakta 
olan ve her iki üniversite için fay-
dalı olduğuna inandığımız Mevla-
na Programı çerçevesinde Sakarya 
Üniversitesi’nden gelen Vacide 
Karaman’ın  kısa süreli dersleri öğ-
rencilerimiz  için çok faydalı oldu. 
(Fotoğraf: 1)  

* Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim 
yılı değerlendirme ve yeni eğitim 
yılı için planlama toplantımız, De-
kanımız sayın Prof. Dr. Eyyüb Ak-
tepe başkanlığında Yard. Doç. Dr. 
Şükran Akgül hocamızın ve fakülte-
mizin diğer hocalarının katılımı ile 
gerçekleştirildi.  İdari planlamaların 
yapılmasının ardından  öğrencileri-
mizin katılımı ile sosyal projelerin 

artırılması ve uluslararası anlaş-
malarla yeni eğitim programlarının  
açılması konuları üzerine fikir alış-
verişinde bulunuldu. 

* Üniversitemizle bazı ortak 
projeler gerçekleştirmek amacıyla 
TOBB Üniversitesi’nden gelen he-
yet, fakültemizi de ziyaret ederek 
dekanımız Sayın Prof. Dr. Eyyüp 
Aktepe hocamızla çeşitli konular 
üzerine fikir alışverişinde bulundu-
lar. Bu çerçevede fakültemizde ger-
çekleştirilen  istişare toplantısında, 
TOBB ve TİKA desteği ile yeni eği-

tim projeleri geliştirilebileceği ve 
hayata geçirilebileceği konusunda 
fikir birliğine varıldı. (Fotoğraf: 2) 

* Azerbaycan, yürürlüğe gi-
ren  yeni eğitim kanunu ile, Bolon-
ya sistemini temel kabul etmiştir. 
Üniversitemizde de bu doğrultuda 
çalışmalar hızla devam etmektedir. 
Öngörülen değişimlerle ilgili ola-
rak fakültemizde uygulanan kredili 
eğitim sistemi örnek teşkil etmekte-
dir. Tecrübelerinden istifade etmek 
amacıyla hocalarımızdan Geray 
Musayev Uzaktan  Eğitim Merkezi 
Başkanlığına, Ragif Gasımov Ensti-
tü Müdür Muavinliği görevine, aka-
demik çalışmalarıyla  örnek olan ve 
başarılı bir akademisyen olarak gö-
rev yapan Dos. Dr. Fariz Ahmadov 
(Fotoğraf: 3) İktisadiyat ve İşletme 
Bölüm Başkanlığına atanmıştır. Ho-
calarımıza başarılar diliyoruz. 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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* Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültesi eğitim sisteminde, bir mo-
del olarak dikkat çekmektedir. 

Gümrük komitesi,  hukuk ve 
gümrük  alanlarında eğitim verecek 
bir Akademi kurmayı ve 2014-2015 
eğitim ve öğretim yılında faaliyete 
geçirmeyi planlamaktadır.  Bu çer-
çevede komite, örnek eğitim ku-
rumları arasında olmaktan gurur 
duyduğumuz  fakültemizi de ziyaret 
ederek Dekanımız Sayın Prof. Dr. 
Eyyüp Aktepe hocamızın görüşleri-
ni aldılar. (Fotoğraf: 4) 

* Rektörümüz sayın Prof. Dr. 
Adalet Muradov, Türk Dünyası  İş-
letme Fakültesi dekanımız Prof. Dr. 
Eyyup Aktepe, İktisat ve İşletme 
Bölümü Başkanı Dos. Dr. Fariz Ah-
madov, Dekan Yardımcısı Öğr. Gör. 
Yusif Aliyev ve Öğrenci İşleri ko-
ordinatörü Dr. Oktay Guliyev’den 
oluşan heyetimizi makamında kabul 
ettiler. Özellikle eğitimle ile ilgili 
projelerin tartışıldığı görüşmede, 
eğitim öğretim sürecinin sonuçları 
değerlendirilerek  eğitim ve öğretim 
kalitesinin daha da ileriye götürül-
mesi için yapılması gerekenler üze-
rinde fikir alışverişinde bulunuldu. 
(Fotoğraf: 5) 

* Genel Başkanı Sayın  Közhan 
Yazgan, Fakültemizi ziyaret ettiler. 
Bakü’de bulundukları süre içinde 
Dekanımız Sayın Prof. Dr. Eyyub 
Aktepe’nin yürüttüğü Fakülte Ku-
rulu toplantısına da iştirak eden 
Yazgan, Vakfımızın çalışmaları 
hakkında bilgi vererek Yazgan, ku-
rul üyelerimizin teklif ve önerilerini 
dinledi. Öğretim görevlilerinin tam 
katılımı ile gerçekleşen toplantımız 
oldukça verimli geçti. 

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi 
* 2014 - 2015 Eğitim- öğretim 

yılı için birinci sınıflara alınacak 
öğrencilerin, sınavları 17-18 Ma-
yıs 2014 Cumartesi ve Pazar günü 
yapılmış olup, kazananların kesin 
kayıtları devam etmektedir.

* Eğitim öğretim yılının tamam-
lanması dolayısı ile Türkiye’den 
görevlendirilen öğretmenlerimizin 
dönüşleri başlamıştır. 

* Vakfımızın yönetim kurulu 
üyesi Doç. Dr. Şükran Akgül hoca-
mız, teftiş amacı ile bir haftalığına 
Bakü’ye gelmişlerdir. 2013-2014 
eğitim öğretim yılı son Öğretmenler 
Kurulu toplantısında, eksiklerimiz 
tesbit edilerek, önümüzdeki eğitim 
öğretim yılında başarı oranını yük-
seltmek için yapmamız gerekenler 
yeniden gözden geçirilmiş ve fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. 

* 20. Türk Dünyası Çocuk 
Şöleni’nde lisemizi temsil edecek 
olan, folklor ekibimizi 27 Mayıs 
2014 Salı günü İstanbul’a yolcu et-

tik. Lisemizi en iyi şekilde temsil 
edeceğine inandığımız ekibimize 
ve 11. Türk Dünyası Çocukları Ses 
Yarışması’na katılacak olan öğren-
cimiz Ayan Memmedli’ye başarılar 
diliyoruz. 

* Öğrencimiz Aysel Nur Demir,  
Fevkalade Haller Bakanlığı’nın dü-
zenlemiş olduğu resim yarışmasın-
da dereceye girdi. Ödülünü Bakan 
Kemalettin Haydarov’dan alan öğ-
rencimizi tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz. 

* 28 Mayıs 2014 günü gerçek-
leştirilen mezuniyet törenimize, 
Vakıf başkanımız Közhan Yazgan 
(Fotoğraf: 6), merhum Turan Yaz-
gan hocamızın eşi Gülen Yazgan ve 
beraberindeki heyet katıldı. 

Bakü  Reşid Behbudov Devlet 
Mahnı Tiyatrosu’nda gerçekleştiri-
len Mezuniyet Töreni, saygı duruşu 
ve her iki ülkenin Milli Marşlarının 
okunması ile başladı. Okul müdürü-
müz Ali Devrim’in açılış konuşma-
sının ardından, Vakıf Genel Başka-
nımız Közhan Yazgan, bu anlamlı 
törende bizleri yalnız bırakmayan 
tüm konuklara teşekkür ederek, öğ-
rencilerimizi, velilerimizi ve öğret-
menlerimizi tebrik etti, başarılarının 
devamını diledi. 

Fotoğraf: 4
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Bizi hiç bir zaman yalnız bı-
rakmayan, ata dostumuz Azerbay-
can Milletvekili Sabir Rüstemhanlı 
(Fotoğraf: 7), cennet mekan Turan 
Hoca’mızı takdirle anarak, hizmet-
lerinin büyüklüğünü ve önemini  
anlattı, rahmet  diledi. 

Öğrencilerimizin birbirinden gü-
zel gösterilerinin ardından, diploma 

törenine geçildi. Okul birincimiz  
Cengiz Seybeyli ve diğer öğrenci-
lerimizin  diplomaları Vakıf  Genel 
Başkanımız Közhan Yazgan Bey ta-
rafından takdim edildi. 

Lisemizin Mezuniyet Törenine,   
Türk Dünyası İşletme Fakültemizin 
Dekanı  Prof. Dr.  Eyyüb Aktepe, 
Dekan Yardımcımız Neriman Bey, 
Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüs-
temhanlı, Azerbaycan Türk Kadınlar 
Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhan-
lı, Azerbaycan Devlet Televizyo-
nu ve TRT Televizyonu yetkilileri, 
çok sayıda basın mensubu ve özel 
televizyonlar, Prof. Dr. Minehanım 
Tekleli, Abbas Abdullah, can dostu-
muz, avukatımız Muhtar Mustafa-
yev başta olmak üzere, burada adı-
nı sayamadığımız çok sayıda ilim, 
fikir, sanat erbabları ile iş adamları  
ve  gönül dostlarımız katıldı. 

Büyük ilgi gören mezuniyet 
proğramı 10. Yıl Marşı eşliğinde 
coşku ile son buldu. 

Bu güzel proğramın gerçekleş-
mesinde emeği geçenleri kutluyor, 
mezunlarımıza  ömür boyu başarı 
diliyor, bizi yalnız bırakmayan tüm 
dostlarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. 

Mezuniyet törenimizin Azerbay-
can Respublika Günü’ne denk gel-
mesi törenimize ayrı bir ruh kattı. 
(Fotoğraf:8-12) 

* Yeni eğitim öğretim yılında üs-
tün başarılara imza atacağımız inan-
cıyla 30 Mayıs 2014 günü karneleri-
mizi dağıttık ve tatile girdik.

İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Celalabat / Kırgızistan 
* 06 Mayıs 2014 günü  Üniver-

sitemiz bahçesinde kurulan Kırgız 
Çadırı önünde bakanlık düzeyinde 
katılımla gerçekleştirilen  “Gelenek-
sel Hüner Yarışması / Sarmerden” 
da birincilik kazanan  Çolpon Kam-
barova ve Caynagül Arstanova’yı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. (Fotoğraf: 13) 

Fotoğraf: 8
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* Üniversitemizde düzenlenen  
“Açık Eşik” gününde, liseden mezun 
olan ve üniversitemizi ziyaret eden 
öğrenciler, meslek seçimi  konusun-
da bilinçlendirildi. Türk Dünyası 
Kırgız- Türk Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 
hazırlanan tanıtım standı büyük ilgi  
topladı. Türk Dünyası Araştırmaları  
Kültür Merkezimizin Kızlar Türk 
Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri 
izleyicileri adeta büyüledi. Fakül-
telerimizin tanıtım faaliyetlerinde 
büyük emekleri geçen öğretim gö-
revlilerimiz Hamza Özaydın, Serdar 
Dağıstan ve Aslı Ergezer’e teşekkür 
ederiz. (Fotoğraf: 14) 

* Bahar Şenlikleri kapsamında 
düzenlenen spor turnuvasında fakül-
temiz futbol Takımı “Turan Gücü” 
birincilik, Voleybol takımımız ise 
ikincilik kazanarak bizleri gururlan-
dırdı. (Fotoğraf: 15) 

* Dünya Dilleri Günü müna-
sebetiyle düzenlenen proğramda, 
İngilizce, Türkçe, Rusça, Çince ve 

İspanyolca sunumlar gerçekleşti-
rildi. Öğrencilerimizin geniş katılı-
mı ile gerçekleştirilen  proğramda, 
öğrencilerimizin başarıları takdirle 
karşılandı. Program çerçevesinde,  
öğrencilerimiz Mevlana Değişim 
Programı konusunda bilgilendirildi. 
(Fotoğraf: 16) 

* Nisan ayında Calal-Abad’daki 
tüm üniversitelerin katılımı ile ger-
çekleştirilen bilim olimpiyatlarında 
dereceye giren beş öğrencimiz, 17 
Mayıs 2014 tarihinde Oş Devlet 
Üniversitesi’nde düzenlenen Güney 
Kırgızistan Bilim Olimpiyatları’na 
katıldı. Tarih alanında Türk Dünyası 
İşletme Fakültesi’nin Uluslarara-
sı İlişkiler Üçüncü sınıf öğrencisi 
Erlan Kerimbekov (Fotoğraf: 17) 
birinci, İngilizce alanında Ulus-
lararası İlişkiler Dördüncü sınıf 
öğrencimiz Ümüt Moldobaeva (Fo-
toğraf: 18) ikincilik kazandı. Öğ-
rencilerimizi tebrik ediyor, başarıla-
rının devamını diliyoruz. 

* Kırgızistan’dan Türkiye’ye ka-
bul edilecek lisans öğrencilerinin 
tesbiti için, Isparta Süleyman Demi-
rel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Ve-
dat Kartalcık ve Yrd. Doç. Ali Altay 
Göde Enstitü Müdürlüğümüzü ziyaret 
ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi 
aldı. Öğrenci tesbitleri ile ilgili fikir 
alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: 19) 

* 2013-2014 Öğretim yılı bahar 
döneminde Mevlana Değişim Prog-
ramı kapsamında Isparta Süley-
man Demirel Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ne gönderdiğimiz Doç. 
Dr. Elmira Huribaeva, 3 ay süreyle 
görev yaptığı Isparta’dan döndü. Bi-
limsel açıdan iki üniversite arasında 
kurulan dostluk köprülerini sağlam-
laştıran çalışmalarından dolayı El-
mira hocamıza şükranlarımızı ileti-
yoruz. (Fotoğraf: 20) 

* Türk Dünyası Araştırmaları ve 
Kültür Merkezi bünyesinde Şubat 
ayından itibaren düzenlenen “Temel 
Düzey Türkiye Türkçesi Kursları” 
30 Mayıs 2014 itibariyle tamamlan-
mış oldu. Öğr. Gör. Hamza Özaydın 
ve Öğr. Gör. Serdar Dağıstan tara-
fından titizlikle yürütülen Temel 
Düzey Türkiye Türkçesi Kursları’na 
katılan öğrencilere sertifika ve katı-
lım belgeleri, enstitü müdürümüz 
Doç. Dr. İbrahim Kaynar ve kurs 
hocalarımız tarafından takdim edil-
di. Kurslara katılan öğrencilerin 
Türkiye Türkçesi’ni akıcı bir şekilde 
konuşmalarından büyük memnuni-
yet duyduk. Kurslarımıza gösterilen 
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yoğun talep üzerine, önümüzdeki 
öğretim yılı içerisinde periyodik 
aralıklarla ek kursların düzenlemesi 
kararı aldık. (Fotoğraf: 21) 

* Türk Dünyası Fakülteleri’nde 
öğrenim gören başarılı öğrencile-
rin kişisel ve mesleki gelişimleri-
ni sağlaması amacıyla, Antalya / 
Kemer’de faaliyet gösteren Vogue 
Hotel ile 2014 yaz dönemi için staj 
anlaşması yapıldı. Üstün başarı gös-
teren 15 öğrencimiz Vogue Hotel’e 
gönderildi. Öğrencilerimizin, ders-
lerinde gösterdikleri başarıyı staj 
süresince de göstereceklerine olan 
inancımız sonsuzdur. 

Yine staj programı çerçevesinde,  
Alanya’da faaliyet gösteren Özkay-
mak Marina Hotel işletmelerine, 
15 kişilik stajyer öğrencimizi yol-
cu ettik. Toplamda 30 öğrencimize 
Türkiye’de staj imkanı sağlayan iş-
letmelere şükranlarımızı sunuyoruz.

Süleymaniye Kürsüsü 
Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzde 3 Mayıs 2014 
Cumartesi günü Dr. Muhsin Kadı-
oğlu “Romantik Turancılıktan Akıl-
cı Turancılığa” başlıklı bir konuşma 
yaptı. Konuşmasına Turancılığın 
kısa bir tarihçesini vererek başlayan 
Muhsin Kadıoğlu, Turanı “ırkî”, 
“siyasi” ve “coğrafi” olarak ele alan 
üç temel görüş bulunduğunu, Türk 
Turancıları arasında daha çok ırkî 
ve siyasi Turan düşüncesinin hakim 
olduğunu belirtti. Buna karşılık Ma-
car Turancılarının “coğrafi” manada 
Turan düşüncesine sahip olduklarını 
dile getirdi. (Fotoğraf: 22)

Kadıoğlu, Rusya sınırları için-
deki Türk Turancılarının, bağımsız 
devlet kurmaları durumunda devle-
tin yetişmiş elemanı olmadığı için 
Macaristan’dan yetişmiş insan gücü 
getirmeyi planladığını, bağımsızlık 
yanlısı aydınların da buna destek 
verdiğini belirterek, Türk Turan-
cılarının açıkça belirtmeseler de 
“Emperyalist İngiltere, Fransa ve 
Almaya gibi ülkelere iktisadi kay-
naklarını açmak yerine ‘emperya-
list emelleri olmayan Macaristan’ 
ile kullanmayı yeğlediklerini, Ma-
carların da kendilerini “Turan’ın 
önder ülkesi” olarak vurguladıkla-
rını hatırlattı.

Turan Yazgan’ın Türklerin ırkçı-
lık geni taşımayan tek millet oldu-
ğunu ısrarla vurguladığını hatırlatan 
Kadıoğlu, Turancı olmak için ırkçı 
olmak gerekmediğini hatırlatarak; 
Turancılığın Türk milletine, Türk 
devletlerine, Turan devletlerine hat-
ta insanlığa refah ve huzur getire-
cek “köklü bir medeniyet projesi” 
olduğuna vurgu yaptı. Macar genç-
lerinin Türk halk müziği çalışmala-
rından örnekler dinleten Kadıoğlu, 

konuşmasını “Turancı Kimdir?” 
başlığı altında topladığı özellikleri 
paylaşarak bitirdi.

* Turan Kültür Merkezi Sü-
leymaniye Kürsümüzde 10 Mayıs 
2014 Cumartesi günü, Dr. Ahmet 
İnan 31. Vakıf Haftası bağlamında, 
“Osmanlı’da Mülkiyet ve Tasarruf” 
başlıklı bir konuşma yaptı. (Fotoğ-
raf: 23) Osmanlı Dönemi vakıfla-
rıyla ilgili binlerce belgeyi asılları 
üzerinden incelemiş olan Ahmet 
İnan,  “Osmanlı’da mülk padişahın 
değildir; mülk Allah’ındır, Padişah 
bunu istediği gibi tasarruf edemez.” 
cümleleriyle başladığı konferansın-
da özetle şunları söyledi:

Osmanlı, Allah’ın olan mülkü, 
tüyü bitmemiş yetimin ve gelecek 
nesillerin hakkı olduğu inancıyla 
oluşturduğu bir sistem çerçevesinde 
tasarruf etmiştir.

Vakıf, mülkiyeti Allah’a ait olup 
da, istifadesi insanlara sunulmuş 
maldır. Osmanlı’da Vakıf kurumu-
nun çok önemli bir yeri vardır. Sa-
hih ve gayri sahih olarak ifade edi-
len vakıfların, gayri sahihi, gerçekte 
vakıf olmayıp hazinenin malıdır. 
Vakıflar, bütün yönetici ve ilgililerin 
bizzat hazır oldukları hâkim huzu-
runda, çok sağlam esaslar üzerine 
kurulur.

1854’de Osmanlı’ya borç ver-
meyi teklif eden İngilizlerin, buna 
karşılık; yabancılara mülk satışına 
izin verilmesi, İstanbul limanları dı-
şında da serbest ticaret yapma hakkı 
elde edilmesi ve vakıfların ortadan 
kaldırılması tekliflerini öne sürme-
leri manidardır. Tabii ki Osmanlı 
Devleti bu teklifi, vakıf müessesinin 
önemine binaen kabul etmemiştir.

Fotoğraf: 21

Fotoğraf: 22 Fotoğraf: 23
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Osmanlı, araziyi; mülk arazileri, 
vakıf arazileri, metruk araziler, hazi-
ne araziler, hiçbir gelir elde edilme-
yen araziler olarak beşe ayırmıştır. 
Bu arazilerin işletmeye müsait olan-
ları, vakıflar aracılığıyla veya başka 
şekillerde değerlendirilir. Araziyi ki-
ralayarak değerlendiren Müslüman 
“öşür” gayrimüslim “cizye” verir. 
Araziyi boş, atıl bırakmak mümkün 
değildir; bu takdirde devlet, araziyi 
ilgilinin elinden alır ve değerlendi-
recek olan kişi veya kuruma verir.

Osmanlı’da vakıf senetleri ve 
arazi tasarrufuyla ilgili bütün bel-
geler çok sağlam düzenlenmiş ve 
son derece iyi muhafaza edilmiştir. 
Bunların, bugün bile yüzde dok-
sandan fazlası Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü arşivlerinde mevcuttur. Bu 
belgeleri hakkıyla okuyup değerlen-
direcek uzman istihdamından mah-
rum devlet kurumları, son yıllarda 
çıkardıkları kanun, tüzük ve uygu-
lamalarda hatalara düşmekteler, 
kullandıkları anlaşılmaz ifadelerle, 
ihtilaflar ortaya çıkarıp, kamuyu ve 
kişileri mağdur etmektedirler.

Osmanlı, vakıf esaslı tasarruf 
ettiği mülkü, hukuken sağlam daya-
naklara bağlamış ve kamu yararına 
yönetmiştir. Tabii ki devletin ege-
menliğinin zayıfladığı kargaşa dö-
nemlerinde en ziyade aslî tebaanın 
mağdur edildiği keyfi uygulamalar 
da olmuştur

Ziyaretçilerimiz 
Kıymetli dostumuz Kazakistan 

Milletvekili Muhtar Şahanov Vak-
fımızı ziyaret ettiler. Turan Yazgan 
Hocamızı her vesile ile rahmetle 
anan Sayın Şahanov, Türkiye’ye 

geldiklerinde Vakfa uğramadan git-
menin Turan Atamıza ihanet oldu-
ğunu, bu sebeple asla atlayıp geçe-
meyeceğini vurgulayarak saygısını 
ve vefasını bir kez daha ifade ettiler. 
Vakıf Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan’a gelenek olduğu üzere de 
bir çapan giydirdiler. Kıymetli ata 
dostumuza teşekkür ediyoruz. (Fo-
toğraf: 24) 

* Bakırköy Belediye Başkanı 
sayın Dr. Ahmet Bahadırlı Vakfı-
mıza bir nezaket ziyaretinde bu-
lunarak çalışmalarımız hakkında 
bilgi aldı ve her zaman destek ol-
maya hazır olduklarını ifade ettiler. 
Kendilerine bu nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ediyoruz. (Fo-
toğraf: 25) 

Vakıflar Haftası
Eğitim ve Kültür Müdürümüz 

Metin Köse başkanlığındaki bir 
heyetle, Vakıflar İstanbul 1. ve 2. 
Bölge Müdürlüğü’nün 31. Vakıf 
Haftası Kutlamaları çerçevesinde 
05.05.2014 tarihinde Taksim Ata-
türk Anıtı’nda düzenlediği törene 
katılıp çelenk koyduk. (Fotoğraf: 
26) 
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
GENÇLİK KOLLARI 
1.Türk Dünyası 
Genç Sosyal Bilimciler
Kongresi
Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Gençlik Kolları’nın 23-24 
Mayıs 2014 tarihleri arasında, 
İstanbul’da düzenlemiş olduğu 1. 
Türk Dünyası Genç Sosyal Bi-
limciler Kongresi başarı ile ger-
çekleştirildi. 

Vakıf Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan; Vakfımızın faaliyet-
lerini, “dilde, fikirde, işte birlik” 
ülküsü çerçevesinde yürüteceğini 
vurguladığı açılış konuşmasın-
da, eğitim, yayın ve kültür faa-
liyetlerimize kısaca değindikten 
sonra, aynı ülkü ile, Haziran ayı-
nın ilk haftasında gerçekleştire-
ceğimiz 20. Türk Dünyası Ço-
cuk Şöleni’ni ve 12.’sini bu yıl 
Kazan’da gerçekleştireceğimiz 
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresi’ni de, Vakfımı-
zın ilkeleri doğrultusunda gerçek-
leştireceğimizi ve bundan sonraki 
yıllarda da aksatmadan yürütme 
azmi içinde olduğumuzu ifade 
ederek, Turan Yazgan Hocamızın 
vefâtından sonra yapılan yeni fa-
aliyetlerimizden biri olan 1. Türk 
Dünyası Genç Sosyal Bilimciler 
Kongresi’nin Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Gençlik Kolları 
tarafından plânlanıp idare edilme-
sinin anlamlı olduğunu vurguladı.  
(Fotoğraf: 27)

Gençlik Kollarımıza bu güzel 
proğram vesilesiyle takdir ve te-
şekkürlerini bildiren Yazgan, ko-
nuşmasını Turan Yazgan Hocamı-
zın “Gençler, bizim sizden başka 
tutunacak hiçbir dalımız yoktur.” 

Fotoğraf: 27
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sözleriyle bitirdi. Daha sonra kür-
süye gelen Gençlik Kolları Baş-
kanı Caner Ocak (Fotoğraf: 28), 
Gençlik Kolları’nın, Vakfımızın 
himayesinde çok yoğun ve verim-
li bir dönem geçirdiğini; bu çerçe-
vede, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” 
ülküsünden hiçbir zaman ayrılma-
dığımız Gaspıralı İsmail Beğ’i, 
birçok üniversite ve sivil toplum 
kuruluşunda “Vefatının 100. Yı-
lında İsmail Gaspıralı: ‘İdealleri, 
İşleri, Tavsiyeleri” konferans dizi-
si ile üniversite gençliğine tanıt-
tıklarını, kıymetli hocalarımızın 
15’er kişilik gurublara özel olarak 
verdikleri seminerlerle gerçekleş-
tirdiğimiz Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Akademisi’ne ve gençle-
rimize yönelik olarak düzenlemiş 
olduğumuz kurslarımıza devam 
edeceğimizi vurgulayarak başarı-
lar diledi. 

Prof. Dr. Gülçin Çandarlı-
oğlu’nun oturum başkanlığı yap-
tığı birinci oturumda, Ayşe Bih-
ter Küçükerdem, “Zeki Velidi 
Togan’ın Hayatı, Faaliyetleri ve 
Eserleri”, Bora Yılmaz, “Türk 
Dünyası’nın Ortak Atası ve Or-
tak Mayası: Hoca Ahmet Yesevi”, 
Murat Yılmaz, “Nihâl ATSIZ-
Turan YAZGAN Örneğinde Türk 
Dünyası Birliği Düşüncesi” adlı 

birbirinden değerli tebliğlerini 
sundular. (Fotoğraf: 29) 

İkinci oturumun başkanı Doç. 
Dr. İlyas Topsakal idi. Bu otu-
rumda, Hamza Kandemir, “Batı 
Kültüründeki Liderlik Eğitimi An-
layışına Bir Bakış”, Ali Talih Süt, 
“Küreselleşme Sürecinin Diyalek-
tik Gelişimi ve Kültürel Standart-
laşma”,  Alican Kirişoğlu, “Genel 
Hatlarıyla Bozkır Kültürü Çerçe-
vesinde Atın Önemi ve Türk At-
çılığı/Biniciliği”, Mehmet Güler, 
“Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Ders 
Kitaplarında Hoşgörü Kavramı-
nın Ele Alınması” adlı tebliğlerini 
sundu. (Fotoğraf: 30) 

Kongremizin üçüncü otu-
rumu ikinci gün, Dr. Muhsin 
Kadıoğlu’nun başkanlığında ger- 
çekleşti. (Fotoğraf: 31) 

 Çiğdem  Şahin “Gökçeada’nın 
Türk Hâkimiyetine Geçişi ve İda-
resi”, Nurdan Ahamud “Türkiye-
Irak İlişkilerinde Türkmen Fak-

törü”, Berat Melik Kırca “2001 
Afganistan Savaşı’ndan Sonra 
Türkiye’nin Afganistan’daki Rolü 
ve Afganistan Yaklaşımı” başlıklı 
tebliğlerini sundular. 

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk’un 
başkanlığında gerçekleşen son 
oturumda ise, Göktuğ İpek, “Ce-
mal Oğuz Öcal’ın Hayatı ve 
Eserleri”, Gökhan Çevik, “Oğuz-
Nâmeler Hakkında Yapılan Ça-
lışmalar Üzerine Bir Bibliyograf-
ya Denemesi”, Mesut Davulcu, 
“Osmanlı’da Tarih Yazıcılığı”, 
Ülkü Küçük, “17. Yüzyıl Osman-
lı Düşün  Hayatında Din Eksenli 
Tartışmalar”, Ahmet Keleş ise, 
“Dönmelik Üzerine Bir Değerlen-
dirme: Sabetay Sevi Örneği” baş-
lıklı tebliğlerini sundu. (Fotoğraf: 
32) 

1. Türk Dünyası Genç Sosyal 
Bilimciler Kongresi, Prof. Dr. 
Mualla Uydu Yücel’in “İsmail 
Gaspıralı” başlıklı konuşmasının 
ardından, katılımcılara teşekkür 
belgelerinin verilmesi ile son bul-
du. Bu seviyeli kongre dolayısıy-
la, emeği geçenleri kutluyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

* Milli Mefkure Birliği yöneti-
cileri 2 Haziran Pazar günü Genç-
lik Kollarımızı ziyaret etti. Milli 
Mefkure Birliği’nin çalışmaları 
hakkında bizi bilgilendiren dostla-
rımızla, Türk Dünyası’na yönelik 
projeleri hakkında fikir alışveri-
şinde bulunduk. (Fotoğraf: 32) 
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