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Türk Dünyası
Bakü İşletme Fakültesi 
Bakü / Azerbaycan
* Rektörümüz sayın Prof. Dr. 

Adalet Muradov, fakültemizin bi-
rinci sınıflarına kaydolan öğren-
cilerimizle görüştü. Görüşmede 
rektör yardımcılarımız Damet Ba-
ğırov, Saadet Kandilova, Rektör 
Başdanışmanı Elşen Bağırzade, 
Türk Dünyası Bakü İşletme Fa-
kültesi Dekanımız Prof. Dr. Eyyup 
Aktepe ve dekan yardımcılarımız 
hazır bulundular. (Fotoğraf: 1)

Öğrencilerimizi tebrik ederek 
söze başlayan rektörümüz, üniver-
sitenin işleyişi ile ilgili geniş bilgi 
verdi. Özellikle, yazılı ve test sınav 
yöntemleri üzerinde durdu. Sayın 
rektörümüz öğrencilerin, bilgileri-
nin değerlendirilmesinde yazılı 
yöntemin uygun olacağı konusun-
da hem fikir olduklarını belirterek, 
öğrencilerin yaz okulu uygulaması, 
sınav değerlendirme yöntemleri, 
barınma gibi konulardaki soruları-
nı cevaplandırdığı toplantıyı, başarı 
dileklerini sunarak bitirdi. Rektörü-
müz, rektör yardımcılarımız, danış-
manları, kıymetli dekanımız Prof. 

Dr. Eyyup Aktepe ve yardımcıları-
na teşekkür ediyor, öğrencilerimize 
başarılar diliyoruz.

* Kıymetli rektörümüz Sayın 
Prof. Dr. Adalet Muradov fakülte-
mizi de ziyaret ederek öğretim gö-
revlilerimiz ve çalışanlarımızla bir 
araya geldi. 

Sayın rektörümüz, Türk Dünya-
sı İşletme Fakültemizi ziyaret etmiş 
olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Toplantı, fakültemizle 
ilgili çeşitli konularda fikir alışve-
rişi ve tekliflerin oluşturulması ile 
son buldu. Sayın rektö-rümüze bu 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ediyoruz.

* Türkiye Cumhuriyetimizin 91. 
Yıldönümünü fakültemizde büyük 
bir coşku ile kutladık. (Fotoğraf: 2) 
Her iki ülkenin İstiklal Marşlarının 
okunması ile başlayan programın 
açılış konuşmasını kıymetli deka-
nımız Prof. Dr. Eyyup Aktepe yap-
tılar. (Fotoğraf: 3) 

Günün anlam ve önemi konu-
sunda söz alan kıymetli hocamız 
Prof. Dr. Semed Bayramzade,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun ve varlığının Türk Dünyası 
için öneminden bahsetti. (Fotoğ-
raf: 4) Program, fakültemiz öğren-
cilerinin yanı sıra üniversitemizde 
okuyan Türkiyeli öğrencilerin de 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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katkılarıyla hazırlanan gösteri ve 
sunumlarla son buldu. Emeği ge-
çen hocalarımız ve öğrencilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi 
Bakü / Azerbaycan 
Lisemizde eğitim-öğretim faa-

liyetlerimiz ile birlikte, sosyal ve 
kültürel etkinlikler de kıymetli ho-
calarımızın önderliğinde devam et-
mektedir. 

* Vakfımız vasıtasıyla kurbanla-
rını Bakü’ye bağışlayan dostlarımı-
zın kurbanları kesilerek ihtiyaç sa-

hiplerine dağıtıldı. Ayrıca yapılan 
bayramlaşma merasiminde kurban 
kavurması ikram edildi. 

* Lisemizde öğrencilerimizin 
yeteneklerini geliştirme amaçlı ola-
rak düzenlediğimiz satranç, el sa-
natları, izcilik, fotoğrafçılık, tiyatro 
ve benzeri kulüplerimiz çalışmala-
rını, geniş katılım ve büyük heye-
canla devam ettirmektedir. 

Öğrencilerimize başarılar dili-
yor, öğretmenlerimizi bu faydalı 
çalışmalarından dolayı kutluyoruz. 

* Dünya Öğretmenler Günü mü-
nasebetiyle, lisemizde bir kutla-ma 
programı düzenleyerek, istikbali-
miz olan Türk Gençliğinin yetiş-
mesinde emeği geçen tüm öğret-
menlerimizin öğretmenler gününü 
kutladık, saygılarımızı sunduk. 

* Azerbaycan’ın Müstakillik 
Günü, lisemizde düzenlenen muh-
teşem bir törenle kutlandı. Türki-
ye’den törene katılan öğretim üyesi 
ve aynı zamanda ses sanatçısı olan 
Tarkan Erkan, güzel türküleri ile 
konuklarımıza coşkulu anlar yaşat-
tı. (Fotoğraf: 5) 

* Türkiye Cumhuriyetimizin 
91. Kuruluş yıldönümü lisemizde 

büyük bir coşku ile kutlandı. İki 
kardeş ülkenin istiklal marşlarının 
okunması ile başlayan programda, 
saygı duruşundan sonra açılış ko-
nuşmaları yapılarak programa ge-
çildi. Öğrencilerimizin velilerimi-
zin, öğretmenlerimizin ve gönül 
dostlarımızın katıldığı programda 
öğrencimiz büyük bir coşku ile bü-
tün marifetlerini sergilediler. Başta 
müdürümüz sayın Ali Devrim ol-
mak üzere, emeği geçen tüm öğ-
retmenlerimizi ve öğrencilerimizi 
kutluyoruz. (Fotoğraf: 6-7) 

* Matematik öğretmenimiz Vü-
gar Kerimov ile memurlarımızdan 
Aysel Tagıyeva çiftinin düğününü 
yaptık. (Fotoğraf: 8) 

* Lisemizin başarılı öğrencile-
rinden Hilal Kışla, mezun olduğu 
okula öğretmen olarak döndü. Kıy-
metli öğretmenimiz  T.C. Bakü Bü-
yükelçiliğinde dünya evine girdi. 
Genç çiftimize mutluluklar diliyo-
ruz. (Fotoğraf: 9) 

Fotoğraf: 4

Fotoğraf: 5

Fotoğraf: 9

Fotoğraf: 8

Fotoğraf: 6 Fotoğraf: 7



FAALİYETLERİMİZ

TARİH KASIM 20146

İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Kırgız Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad / Kırgızistan
* Türk Dünyası Fakülteleri’nin 

tüm personelinin katılımıyla bay-
ram havasında kutlandı. Rektörü-
müz Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç 
Toktomamatov yapmış olduğu 
konuşmasında öğretmenlik mesle-
ğinin kutsal ve zor bir meslek oldu-
ğundan bahsederek, tüm öğretmen-
lerimizin Öğretmenler Günü’nü 
kutladı. (Fotoğraf: 10)

* Fakültemiz öğretim eleman-
larından Anara Tuleeva ve Elmira 
Huribaeva, yıl içerisindeki başarılı 
çalışmalarından dolayı rektörlük 
özel ödülüne layık görüldü. Kıy-
metli öğretmenlerimizi tebrik edi-
yor, bu vesile ile; fakültelerimizde 
ve üniversitemizde görev yapan 
tüm idari ve akademik kadromuzun 
öğretmenler gününü kutluyor, ba-
şarılar diliyoruz.

* 2014 mezunlarımızdan Zaur 
Hamidov ve İzzatbek Alımcan 
Uulu, T.C. Nevşehir Hacı Bektaş-ı 
Veli Üniversitesi İşletme Bölü-
mü’nde yüksek lisans yapmaya hak 
kazandılar. Öğrencilerimizi  tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz.

* Türk Dünyası Kırgız Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bi-
limler Enstitümüzün Türk Dünyası 
Celal-Abad İşletme Fakültesi ve 
Türk Dünyası Celal-Abad Sos-
yal Bilimler ve Eğitim Fakültesi 

bünyesinde görev yapmak üzere 
Türkiye’den gelen hocalarımız 10 
Ekim itibariyle görevlerine başla-
dılar. Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü’ne Öğr. Gör. Serdar Dağıs-
tan ve Öğr. Gör. Hamza Özaydın, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne 
Öğr. Gör. Kadir Kürşat Yılmaz, Tu-
rizm İşletmeciliği Bölümü’ne ise 
Öğr. Gör. Sacide Yılmazel’in katıl-
masıyla akademik kadromuzun güç 
kazandığı 2014-2015 öğretim yı-
lında, tüm akademik personelimize 
başarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 11)

* Mevlana Değişim Programı 
çerçevesinde T.C. Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi ile yaptığımız 
Öğrenci Değişim Protokolü dahilin-
de İşletme ve Uluslararası İlişkiler 
bölümlerindeki öğrencilerimizden 
Çubak Asanov, Ayçürök Sulay-
man Kızı ve Mahpirathon Abdu-
halilova’yı yarım dönem öğrenim 
görmek üzere Isparta’ya yolcu et-
tik. Öğrencilerimizin fakülteleri-
mizde göstermiş oldukları başarıyı, 
Isparta’da da göstereceklerine inan-
cımız tamdır. Öğrencilerimize başa-
rılar diliyoruz. (Fotoğraf: 12)

* Bir gelenek haline gelen ve 
kurban etlerinin isabetli yerlere 
ulaştığından emin olduğumuz,  Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı gönül 
dostlarının kurban bağışlarını kabul 
ettik ve kestik. Günler öncesinden 
kurbanların alım işlerini tamamla-
yan fakültemizin kıymetli hocala-
rı, bayram günü bir araya gelerek 
kesimleri tamamladılar ve gönül 
dostlarımızın bağışlamış oldukları 
kurban etlerini, Calal-Abad Kimse-
siz Çocuklar Yurduna, Calal-Abad 
Verem Savaş Dispanserine, Engel-
li Çocuklar ve Engelli Yetişkinler 
Hastanesine, Atatürk Kız ve Erkek 
Öğrenci Yurtlarında barınan öğren-
cilerimize ve Calal-Abad Yaşlılar ve 
Bakıma Muhtaçlar Yurduna büyük 
bir titizlikle dağıttılar. Kurban ba-
ğışlarını vakfımız aracılığıyla Ce-
lalabad’da kestiren gönül dostları-
mıza teşekkür ediyor, Allah katında 
da kabul olmasını diliyoruz. 

* Celalabad Şehri’nin 137. 
Kuruluş Yıldönümü dolayısıy-
la Celalabad Belediye Başkanlığı 
bünyesinde düzenlenen törenlere 
enstütümüzü temsilen Öğr. Gör. 
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Hamza Özaydın ve hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz katıldılar. Türkiye’-
den Esintiler başlıklı bir sergi ile, 
her yönüyle Türkiyemizin tanıtı-
mına katkı sağlayan enstitümüzün 
tanıtım masası büyük ilgi gördü. 
Calal-Abad Belediye Başkanı Sa-
laydin Avazov tarafından enstitü-
müze teşekkür belgesi takdim edil-
di. (Fotoğraf: 13)

* Yeni öğrencilerimizin birbir-
leriyle kaynaşmaları amacıyla rek-
törlüğümüz tarafından düzenlenen 
“Hoş Geldiniz” programı, Türk 
Dünyası Araştırma ve Kültür Mer-
kezimiz bünyesinde oluşturulan 
Kırgız ve Kazak folklor ekipleri-
nin katılımıyla gerçekleşti. Ankara 
- Bişkek adlı komedi grubumuzun 
da sahne aldığı Hoş Geldiniz prog-
ramında, öğrencilerimizin başarısı 
ayakta alkışlandı.

* Mezunlarımızdan Fatih Akbu-
lut, Fırat Plastik A.Ş. bünyesinde Orta 
Asya temsilcisi olarak görev yapıyor. 
Güney Kırgızistan bölgesinde pazar 
araştırması projesi çerçevesinde böl-
geye gelen öğrencimiz fakültemizi 
de ziyaret etti. Öğrencimize teşekkür 
ediyor, başarılar diliyoruz.

* Kırgızistan Celal-Abad Ahıs-
ka Türkleri Derneği eski genel baş-
kanı Süleyman Sarıev’in kızı, aynı 
zamanda 2014 mezunu öğrencimiz 
Zarifa Sulaymanova’nın düğününde 
Enstitümüzün bütün hocaları ve çalı-
şanları olarak hazır bulunduk. Ahıska 
Türkleri Derneği Başkanı ve üye-
leriyle bir arada olduğumuz düğün 
töreninde, işbirliği ve kardeşliğimizi 
bir kez daha perçinledik. Gençleri 
tebrik ediyor, bir ömür boyu mutlu-
luk diliyoruz. (Fotoğraf: 14) 

Ziyaretçilerimiz
* MHP milletvekilimiz Sayın 

Sinan Oğan vakfımızı ziyaret ede-
rek, çeşitli konular üzerinde fikir 
alışverişinde bulundular. Vakfımı-
zın yetiştirdiği bir değer olan ve 

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakül-
temizin kıymetli bir akademisye-
ni olarak uzun yıllar görev yapan 
kıymetli vekilimize bu nazik ziya-
retleri dolayısıyla teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. (Fotoğraf: 15)

* 12. Türk Dünyası Sosyal Bi-
limler Kongremizin Genel Koordi-
natörü kıymetli hocamız Prof. Dr. 
Ahmet Vecdi Can, Yürütme Kuru-
lu’ndaki kıymetli hocalarımızla bir-
likte vakfımızı ziyaret ederek, Ge-
nel Başkanımız Közhan Yazgan’a 
bir teşekkür plaketi takdim etttiler. 
Artarak devam eden başarılarından 
dolayı gururlanma hakkımızı kulla-
nıyor, üstün ve fedakar çalışmaları 
her türlü takdirin üzerinde olan ho-
calarımıza bir kez daha şükranları-
mızı sunuyoruz. (Fotoğraf: 16)

* Tataristan’dan dostumuz Damir 
Bey, Bünyamin Aksungur ve Ze-
kai Savaşlar vakfımızı ziyaret edip 
hasret giderdiler, fikir alışverişinde 
bulundular. Kendilerine teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 17)

* Makedonya Türk Demokratik 
Birliği Partisi Başkanı milletveki-
li dostumuz Erdoğan Saraç ve eşi 
vakfımıza bir nezaket ziyaretinde 
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bulundular. İstanbul’a geldiklerin-
de vakfımızı ziyaret etmek suretiy-
le vakfımıza ve cennet mekan Tu-
ran atamıza bağlılığını gösteren ata 
dostumuz Sayın Erdoğan Saraç ve 
eşine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

* Ankara Vali Yardımcımız sa-
yın Hayrettin Balcıoğlu vakfımızı 
ziyaret ederek, fikir alışverişinde 
bulundular. İstanbul Vali Yardımcı-
sı olarak görev yaptıkları dönemde, 
Valiliğimizin koordinesinde yürüt-
tüğümüz vakfımızın faaliyetlerin-
den olan Türk Dünyası Çocuk 
Şölenlerinin  ve vakfımızın diğer 
faaliyetlerinin gerçekleşmesindeki 
destekleri her türlü takdirin üzerin-
dedir. Kendilerine bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyoruz. (Fo-
toğraf: 18)

* Dr. Abdulkadir Sezgin hoca-
mıza da vakfımıza yapmış olduk-

ları nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 19)

* Aksakallarımızdan Dr. Nefi 
Demirci, Yönetim Kurulu üyeleri-
mizden Hüseyin Tavukçu’ya kur-
ban bağışlarının toplanarak Ker-
kük’e ulaştırılmasında göstermiş 
oldukları ilgi ve destek için Kerkük 
Türkleri adına bir şükran plaketi 
takdim ettiler. (Fotoğraf: 20)

* Geçtiğimiz günlerde düzenle-
miş olduğumuz kompozisyon ya-
rışmasında dereceye giren kıymetli 
kardeşimiz Veysel Gökberk Manga  
vakfımız ziyaret etti. Eğitim öğreti-
mini başarılı bir şekilde sürdürmek-
te olan kardeşimize üstün başarılar 
diliyoruz. (Fotoğraf: 21)

* Kazakistan Eğitim ve Bilim-
sel Araştırmalar Bakanlığı Devlet 
Tarihi Enstitüsü kıdemli araştırma-
cılarından Doç. İlyasova Kulpaş 
Mırzamuratkızı, 15 gün süreyle 
vakfımızın misafiri oldu. Vakfımı-

zın arşiv kaynaklarından istifade 
imkanı bulan Külpaş Hanım, üni-
versitelerimizin tarih bölümlerinde, 
Türkiyat araştırma merkezlerinde 
çalışmalar yaptı. Türkiye’de yaşa-
yan Kazak Türkleri’nin kişisel ar-
şivlerinden Kazakistan’ın 20. yüz-
yıldaki tarihi ile ilgili araştırmalar 
da bulundu. (Fotoğraf: 22)

* Gaspıralı İsmail’in oğlu Rıfat 
Gaspıralı’nın dördüncü göbek toru-
nu olan Gülnar Seyitvaliyeva vakfı-
mızın misafiri oldu. Çeşitli konular-
da fikir alışverişinde bulunduğumuz 
Gülnar hanım, Gaspıralı’nın torunu 
olmanın verdiği gurur ve şuurla ça-
lışmalarını yürüten kıymetli bir bi-
lim insanı. Başarılarının devamını 
diliyor, ziyaretleri için teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 23)

Süleymaniye Kürsüsü 
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzün 2014-2015 fa-
aliyet dönemini 11 Ekim Cumar-
tesi günü Dr. Nefi Demirci’nin 
verdiği “Kerkük Türk Kalacaktır!” 
konulu konferansımızla başlattık.

Genel Başkanımız Közhan Yaz-
gan’ın Vakfımız ve Türk Dünyası 
gündemine değindiği açılış konuş-
masından sonra kürsüye çıkan Nefi 
Demirci, Irak Türkleri’nin son yüz-

Fotoğraf: 18 Fotoğraf: 22
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yıldaki tarihini, 90’lı yıllardan son-
rasına ağırlık vererek ele alıp, dün-
den bugüne yaşananlar ve olması 
gerekenlerle ilgili görüşlerini aktar-
dı. (Fotoğraf: 24) Demirci’ye göre;

Türkiye’nin Atatürk’ten sonra 
Irak Türkleriyle ilgili ciddî bir poli-
tikası olmamıştır. 

Çözüm Süreci’nin anlamı, Tür-
kiye Cumhuriyeti toprakları üstün-
de, sözde Büyük Kürdistan’ın ikinci 
ayağını kurmaktır.

Türklerin toprağı olan yerler 
söz konusu olduğunda kimseden ses 
çıkmamakta; iş Yezidi ve Kürtlere 
gelince dünya ayağa kalkmaktadır.

Körfez Savaşı’ndan sonra Sad-
dam tarafından Kürtlere verilen 
özerk bölgeleri kapsayan bir ha-
rita, Türkmenleri dışarda, yani 
Saddam’ın insafına bırakmış, Türki-
ye’nin de katkılarıyla Çekiç Güç bu-
raya gelerek, Türk varlığının bugün-
kü vahim durumunu hazırlamıştır.

1 Mart Tezkeresi’nin Türkmen-
leri getirdiği ahval ve şerait göz 
önünde tutularak, 2 Ekim Tezkere-
si’nin uygulanmasında son derece 
hassas davranılmalıdır.

Bağımsız Kürt Devleti’nin ku-
rulmasının Türkmenler açısından 
ciddi sorunlar yaratacağı hususun-
da, başta Irak Türkmen Cephesi ol-
mak üzere Irak Türkmenlerinin si-
yasi partileri ve Türk devleti kesin 
tavır ortaya koymalıdırlar. Kerkük 
sorunu uluslararası panele taşın-
malıdır. Türkmenlerin Birleşmiş 
Milletler ile ilişkileri geliştirilmeye 
çalışılmalıdır; bu konuda Türkiye 
ve diğer Türk devletlerinin yardı-
mı sağlanmalıdır. Türkmenlerin,  
BM’ye müracaatları Türkiye olma-
dan mümkün görünmemektedir. 
Türkmenlerin kendilerini savunma-

larına yardım edilmelidir. Türk-
menlerin bir gücü olması gerektiği 
hususunda herkes hemfikirdir.

Türkmenlerin siyasi temsilci-
si ITC’nin siyasi hayatta etkin bir 
parti olması sağlanmalıdır; Bu,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin en başta-
ki yöneticilerinin desteğiyle ola-
caktır, en az başka siyasi liderleri 
muhatap aldıkları kadar ITC yö-
neticisini de ciddiye alıp dünyaya 
tanıtmalıdırlar. Gerek Merkezî Irak 
Hükûmeti gerekse Kuzey Irak Böl-
gesel Hükûmeti tarafından Irak 
Türklerine yönelik asimilasyon po-
litikasının engellenmesi için Türki-
ye Cumhuriyeti Hükûmeti dünya 
platformlarında etkin mücadele 
sürdürmelidir.

Türkmenlerin yaşadığı bölgele-
rin Güvenli Bölge içine alınması 
için çalışılmalıdır. Türkmenlerin 
bir an önce IŞİD ve benzeri saldırı-
lar sebebiyle terk etmek zorunda 
kaldıkları yerlerine dönmeleri ge-
rekir; uzun süreçte bu toprakların 
kaybedilmesi muhtemeldir.

Bütün bunların yapılabilmesi, 
bu hususlarda hâl çaresi üretip ha-
reket tarzı belirlenmesi için, geniş 
yelpazede sivil ve resmi temsillerle 
Türkmen Kurultayı’nın toplanması 
gerekir. Daha sonra gecikmeden 
Türkmen Meclisi oluşturulması ge-
rekir. 

Nefi Demirci, bütün bu haklı is-
tekler eksiksiz olarak yapılmadığı 
veya idare edin, anlaşın gibi aldatı-
cı politikalarla avutulduğumuz tak-
dirde, Erbil’in Havler, Kuzey Su-
riye’nin Rojava, Sincar’ın Şangal 
Diyarbakır’ın Amed, Kerkük’ün de 
Allah bilir ne olacağını belirterek, 
bunların olmaması ve “Kerkük’ün 
Türk kalması” için, herkesi üzeri-

ne düşen görevi yapmaya çağırdı.
Konferansımız, Turan Yazgan Ho-
camızın Irak Türkleri siyasetimiz 
konusundaki isabetli görüş ve fikir-
lerini içeren bir video gösterimiyle 
sona erdi.

* Turan Kültür Merkezi Sü-
leymaniye Kürsümüzde 18 Ekim  
Cumartesi günü Akdeniz Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Yakıt, “Gaspıralı İsmail ve Turan 
Yazgan” başlıklı bir konferans ver-
di. (Fotoğraf: 25)

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan Gaspıralı’nın torunu Gülna-
ra Yusufkızı, Bu yılı UNESKO’nun 
“Gaspıralı Yılı” ilan etmesi bağla-
mında Türkiye’de yapılan bir dizi 
etkinliğe katılmak için Kırım’dan 
geldiklerini belirterek bundan ve 
bugün bu kürsüde bulunmaktan 
son derece mutlu olduğunu belirt-
ti. Gaspıralı’nın 1883’te yayımla-
maya başladığı Tercüman Gazetesi 
vasıtasıyla Türk Dünyasını lisan-ı 
umumi ile birleştirdiğini belirten 
Yusufkızı, 1905’lere gelindiği za-
man bu Tercüman Gazetesi’nin 
fikri doğrultusunda 35’den fazla 
gazete ve dergi yayımlanmakta ol-
duğunu ifade etti. Yusufkızı Gaspı-
ralı; ideallerini “Bir fikri yazarken 
kaleminizi 103 kuruşluk mürekke-

Fotoğraf: 24

Fotoğraf: 25
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be değil yürek kanınıza batırınız, 
ancak bu şekilde fikriniz hedefine 
ulaşır diyerek yaymıştır ve başarı-
lı olmuştur. Turan Hocamız da bu 
izden gitmiştir, biz de bu izi takip 
edeceğiz” dedi.

Konferansında öncelikle İsmail 
Gaspıralı ardından da Turan Yaz-
gan Hocamızın hayat hikayelerini, 
fikirlerini ve faaliyetlerini etraflı bir 
şekilde ele alan İsmail Yakıt; Gas-
pıralı ve Turan Yazgan’ın ortak 
yönlerini gözler önüne serdi. 

Dinleyicilerin soru ve katkıla-
rıyla genişleyen konferansın so-
nunda, Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan, Kırımlı konuğumuz, 
Gaspıralı’nın torunu Gülnara Yu-
sufkızı Seitvani’ye bir “bozkurt 
heykeli” hediye etti. (Fotoğraf: 26)

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsümüzde, 25 Ekim  
Cumartesi günü düzenlediğimiz 
konferansta, Prof. Dr. Ahmet Vec-
di Can, Doç. Dr. Kutluk Kağan 
Sümer ve Yrd. Doç. Dr. Köksal 
Şahin “12. Uluslararası Türk Dün-
yası Sosyal Bilimler Kongresi ve 
Tataristan İzlenimleri”ni ele aldılar.

Konferansta oturum başkanı 
olan SAÜ İşletme Fakültesi Deka-

nı ve Sosyal Bilimler Kongre Ko-
ordinatörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Vecdi Can, 2003’te Kırgızistan 
Celalabat İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi’ne bağlı Türk Dünyası 
Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde baş-
latılan kongrenin 12 yıllık sürecinin 
kısa bir değerlendirmesini yaptı. 
Ahmet Vecdi Can, Kongre’ye her 
geçen yıl ortak olan üniversite ve 
bildiri sunan bilim adamı sayısının 
nicelik ve nitelik olarak arttığını 
belirterek, bunun Türk Dünyası’nın 
yakın ve uzak dönem hedeflerinin 
oluşturulmasına bilgi paylaşımı 
açısından büyük destek sağladığını 
ifade etti. Özellikle bu kongrenin,  
Türk Dünyası Kültür Başkenti nö-
betini icra eden Kazan’da yapılma-
sının, önemini daha da artırdığını 
vurgulayan Can, bunun kendileri 
için önemli bir hedef olduğunu ve 
başarılmasının Tataristan ile Türk 
Dünyası ilişkilerinin güçlenmesine 
büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İkinci sırada söz alan SAÜ öğ-
retim üyelerinden ve Kongre Sek-
reterimiz Yrd. Doç. Dr. Köksal 
Şahin, çağımız jeopolitiğindeki bü-

yük dönüşümün doğasının ortaya 
koyduğu Türk Dünyası oluşumu-
nun güçlenmesinde, onlarca sosyal 
alanda yüzlerce bildirinin sunulup 
tartışıldığı bu kongrenin bir kelebek 
etkisi yaratabileceğini ifade etti. 
Kongre Yürütme Kurulu Üyesi ve 
İ.Ü. öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Kutluk Kağan Sümer ise, Bulgar-
lar, Altın Orda, Kazan ve Kırım 
Hanlıkları ekseninde Tataristan’ın 
tarihî altyapısını ana çizgileriyle 
değerlendirerek, Kazan’da yapılan 
bir Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Kongresi’nin sonuçlarının bu ze-
min bilinmeden kestirilemeyeceği-
ni ifade etti. (Fotoğraf: 27)

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı 
İstanbul Valiliğimiz tarafından 

29 Ekim 2014 Çarşamba günü 
Vatan Caddesi’nde düzenlenen 
Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümü 
kutlamalarına katıldık. Vakıf tö-
ren kıtamızın, Türk Cumhuriyet ve 
Toplulukları giyimleri ve bayrakla-
rıyla yürüyüşü, halkımızın büyük 
beğenisi ve tezahüratıyla karşılan-
dı. (Fotoğraf: 28)
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