FAALİYETLERİMİZ

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
Yaz dönemi olmasına rağmen,
vakfımız Ağustos ayını oldukça
yoğun geçirdi.
Bir yandan eğitim öğretim ile
ilgili çalışmalarımız devam ederken diğer yandan sosyal-kültürel
etkinliklerimiz de aralıksız olarak
devam etti.

Türk Dünyası
Bakü İşletme Fakültesi
Bakü / AZERBAYCAN

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültemizde de eğitim öğretim yılı
hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Fakültemizdeki eğitim-öğretim ile ilgili çalışmalarımız üzerine
fikir alışverişinde bulunduğumuz
Rektör Başdanışmanımız Dr. Elşen
Bağırzade’ye de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 1)

Türk Dünyası Bakü
Atatürk Lisesi

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizde eğitim öğretim 15 Eylül’de
başlayacak. Müdürümüz Sayın
Ali Devrim ile yaptığımız durum
değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık toplantımızda

aldığımız kararlar çerçevesinde,
öğretmen temini ve okulumuzun
fiziki durumunun iyileştirilmesi
konularına ağırlık vererek çalışmalarımızı tamamladık. Bu çerçevede
Ali Devrim hazırlık çalışmalarını
tamamlamak üzere Bakü’ye uğurladık.
Öğretmenlerimiz ise 6 Eylül’den
itibaren Bakü’ye gitmeye başlayacaklar. Büyük başarılara imza atacaklarına inandığımız, Turan Hocamızın deyimi ile alperenlerimize,
öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyoruz.

* Her yıl, Çocuk Şölenlerimize
Kırgızistan’dan katılan çocuk guruplarını yetiştiren ve beraberinde
Türkiye’ye gelen kıymetli folklor
hocamız Julduz Mamadiliyeva,
uzun süredir Dubai’de yaşıyor. Tatil için geldiği İstanbul’da vakfımızı da ziyaret ederek, hocamızın
ruhuna fatiha okudular ve geçmiş
günleri yadederek hasret giderdiler.
Yıllar sonra vakfımızı ziyaret ederek vefa örneği gösteren kıymetli
hocamıza teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 3)

Ziyaretçilerimiz

* Ata dostumuz Prof. Dr. Bolat
Mirzaliyev, vakfımızı ziyaret ederek, çalışmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulundular.
Torununa ve Çimkent Üniversitesi’nde bir Enstitüye Turan hocamızın adını vermek suretiyle, sağlığında vefa duygusunu ifade eden
kıymetli dostumuz, İstanbul’a gelir
gelmez önce torunu Turan ile Turan
Atamızın kabrini, sonra da vakfımızı ziyaret ettiler.
Kıymetli Bolat Mirzaliyeva teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 2)
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* Doktorasını İstanbul’da yapan
Kazakistan’dan kıymetli öğrencimiz Gülnar Tyulemissova, tatil için
geldiği İstanbul’da eşi ve oğlu ile
vakfımızı ziyaret etti. (Fotoğraf: 4)
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za bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Okuyucularımız için çok faydalı
olacağına inandığımız bu eseri vakıf merkezimizden temin edebilirsiniz.

Macaristan Turan
Kurultayı
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* Sakarya Üniversitesi’nden
Yard. Doç. Dr. Emin Sezer de vakfımızı ziyaret eden dostlarımızdan.
(Fotoğraf: 5)
Vefakar dostlarımızın ziyaretleri bizi sonsuz mutlu etmektedir.
Gaspıralı’nın Dilde Fikirde İşte
Birlik ideali yıllar sonra Turan Hocamızın yol göstericiliği ile hayat
bulmaya devam etmektedir. Nur
içinde yat Turan Hocam.

Macaristan’ın Bugaç Şehri’nde
yapılan Turan Kurultayı’na vakfımız; Başta Genel Başkanımız Közhan Yazgan Bey olmak üzere, akademisyenler, yazarlar, öğrenciler,
işadamları ve ilgililerden oluşan
130 kişilik bir heyetle katıldı.
Heyetinde bulunan sanatçılarımız Bünyamin Aksungur, Zafer İşleyen ve Kılıç Kalkan Ekibi Türkiye’mizin tanıtımı bakımından çok
faydalı sunumlarda bulundular.
Bu güzel proğramın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm gönül
dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 6-7)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

GENÇLİK KOLLARI
Ankara / Gavurkale araştırma gezisi; Gençlik Kollarımız mensupları Ali Onur Kara
(Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü), Banu Kapkınar (Sakarya
Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı
Bölümü), Nurkadın Esra Çetin
(Marmara Üniversitesi Türk Dili
Edebiyatı Bölümü) katılımı ile
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ hocamız da
bu araştırma gezisinde öğrencilerimize eşlik etmişlerdir.
Gençlerimizin bu girişimlerinin başarılı sonuçlara ulaşmasını
diliyoruz.
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Yayınımız

Kıymetli Hocamız Dr. Muhsin
Kadıoğlu tarafından hazırlanan
Turan Yolunda (Macaristan İzlenimleri ve Turancılık) adlı eserini
siz kıymetli okuyucularımızın istifadesine sunmaktan gururluyuz.
Muhsin Hocamızın, Türk Dünyası
Tarih ve Kültür dergimizin çeşitli
sayılarında yayınlanan gezi notları,
Turancılık ile ilgili makaleleri ve
konferans metinlerinin ciddi ve titiz bir çalışma sonucu bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu eser, ne
bir gezi rehberi, ne de Turancılığın
tahlilinin yapıldığı
bir kitaptır. Bu eserde, Macaristan’daki
Türk eserleri incelenmekte, Turancılıkla ilgili temel
bilgiler yer almaktadır. Bu kıymetli
eser dolayısıyla,
Muhsin hocamı-
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