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İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
CELALABAD / KIRGIZİSTAN
* Fakültelerimizde sınavlar ba-

şarı ile tamamlanmış olup, 2. dö-
nem eğitim-öğretimi başlamıştır. 
Öğrencilerimize ve hocalarımıza 
başarılar diliyoruz.

* Rektörlük Genel Kurul Top-
lantısı’na hocalarımız ve personeli-
miz katıldı. Toplantıda üniversi-
temizin ve fakültelerimizin genel 
problemleri ele alınarak çözüm yol-
ları konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu ve önümüzdeki öğretim 
döneminde üniversitemize alınacak 
öğrenciler için sınav kabul komis-
yonu kurulmasına karar verildi. 
(Fotoğraf: 1) Toplantıda üniversite-
mizde yeni kurulan Uzaktan Eğitim 
Enstitüsü hakkında da bilgi verildi. 

* Üniversitemiz bünyesinde ho-
calarımız ve personelimiz için dü-
zenlenen “Uluslararası Dergilerde 
Makale Yazma Teknikleri”, “Öğ-
retim Metotları”, “Ölçme ve De-
ğerlendirme” konulu seminerlere 
katılan enstitü hocalarımız, semi-
ner sonunda sertifikalarını aldılar. 
(Fotoğraf: 2)

* Üniversitemizde fakülteler 
arası spor müsabakalarına Prof. Dr. 
Turan Yazgan Kırgız-Türk Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nü temsilen ka-
tılan hocalarımız satrançta birinci, 
engelli koşuda birinci ve voleybol-
da ikinci oldular. Dereceye giren 
hocalarımızı tebrik ediyoruz. (Fo-
toğraf: 3)

* Güz eğitim-öğretim dönemin-
de Mevlana Değişim Programı ile 
Süleyman Demirel Üniversitesi’ne 
gönderdiğimiz öğrencilerimizden 
Çubak Asanov ve Ayçürök Kalil 
Kızı Türkiye’deki öğrenimlerini 

tamamlayarak Kırgızistan’a döndü-
ler. Türk Dünyası Araştırmaları ve 
Kültür Merkezi Müdürlüğümüze 
ziyarette bulunan öğrencilerimiz 
TDAKM Müdürü Öğr. Gör. Serdar 
Dağıstan hocamızla yapmış olduk-
ları görüşmede Türkiye’de eğitim 
ile ilgili memnuniyetlerini bildirdi-
ler.

Mahpirathan Abduhalilova da 
aynı program çerçevesinde Süley-
man Demirel Üniversitesi’nde öğ-
renimine devam etmektedir. 

Öğrencilerimiz, Isparta’da, Türk 
Dünyası Fakültelerimizin kurucu-
su merhum Prof. Dr. Turan Yazgan 
Hocamızın adını taşıyan “Prof. Dr. 
Turan Yazgan Etnografya Müze-
si”ni de ziyaret etmişlerdir.

* 23 Şubat “Erkekler Bayramı” 
münasabetiyle üniversitemizin ba-
yan personelleri erkek personeller 
için bir kutlama programı düzenle-
diler. 

Programda erkek personellerimi-
ze çeşitli hediyeler verildi.

* Öğr. Gör. Çağrı Ergezer Hoca-
mız, babasının ebediyete intikalinin 
40. günü münasebetiyle üniversite-
miz yemekhanesinde yemek verdi. 
Merhuma tanrıdan rahmet, Ergezer 
ailesine başsağlığı dileriz.

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız

Fotoğraf: 1

Fotoğraf: 2

Fotoğraf: 3
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Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü / AZERBAYCAN
* Bazı bölümleri Azerbaycan’da, 

bazı bölümleri Türkiye’de çekilen 
“QAYTAR PULUMU” filminin  
yönetmeni Metin Yücel ve oyuncu-
ları lisemizi ziyaret ederek, öğret-
men ve öğrencilerimizle tanışma 
imkanı buldular. Nazik ziyaretleri 
için Metin Yücel ve ekibine teşek-
kür ediyoruz. (Fotoğraf: 4)

* Lisemizin folklor ekibi, Azer-
baycan Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın desteği ile Azerbaycan 
Turizm Müdürlüğü’nün düzenlen-
diği programa Mirze Elekber Sabir 
Vakfı’nın davetlisi olarak katıldı. 
Lisemiz folklor ekibinin muhteşem 
gösterisi büyük ilgi ve takdir gördü. 
(Fotoğraf: 5)

* Birinci sınıflarımız 1 haftalık 
bir tatilden sonra dinlenmiş olarak 
yeniden eğitim-öğretime başladı.

* Şair Ali Yaşar da lisemizi zi-
yaret eden dostlarımızdan. Nazik 
ziyaretleri için kendilerine teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 6)

* Mezunlarımız lisemizi ziyaret 
ederek hatıralarını tazelediler, min-
net ve şükranlarını ifade ettiler. Li-
semizde aldıkları kaliteli eğitimin 
üniversite hayatlarını kolaylaştırdı-
ğını ve diğer öğrencilerden hemen 
fark edildiklerini ifade ettiler. Me-
zunlarımıza başarılar diliyoruz.

* Lisemiz 7. sınıf öğrencilerinden 
Ayan Memmedli, Malta’da piyano 
dalında düzenlenen yarışmada ikinci-
lik kazandı. Öğrencimizi tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz.

* Öğretmenlerimizden İsa Er-
doğan’ın annesi vefat etmiştir. Ho-
camıza başsağlığı merhumeye tan-
rıdan rahmet diliyoruz.

* Hocalı Soykırımı münasebe-
tiyle Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisemizin konferans salonunda bir 

Fotoğraf: 4

Fotoğraf: 6

Fotoğraf: 5 Fotoğraf: 7
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anma töreni düzenledik. Törene, 
başta okul müdürümüz Ali Devrim 
olmak üzere, öğretmenlerimiz, öğ-
rencilerimiz, velilerimiz ve gönül 
dostlarımız katıldı. Müdürümüz 
Sayın Devrim günün anlam ve öne-
mini belirterek, Hocalı faciasınının 
Türk’e uygulanan bir soykırım ol-
duğunu vurguladı. Tarih öğretme-
nimiz Müşfik Alizade soykırımın 
ayrıntılarına değindiği konuşma-
sında Rus destekli hain Ermeni 
çetelerinin Hocalı’da 613 Türk’ü 
katlettiklerini, 487 Türk’ü ağır ya-
raladıklarını, 1275 Türk’ü ise esir 
aldıklarını ifade etti. Anma progra-
mımız öğrencilerimizin okudukları 
şiirler ve Hocalı Soykırımı’nı an-
latan slayt gösterisi ile son buldu. 
(Fotoğraf: 7-8)

Ayrıca; Okul Müdürümüz Ali 
Devrim başta olmak üzere, öğret-
menlerimiz ve öğrencilerimizden 
oluşan bir gurupla Hocalı Anıtı’nı 
ziyaret ederek çelenk koyduk.

Bu vesileyle şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle anıyor, Tanrının, 
yüce Türk Milleti’ni bu tür felaket-
lerden korumasını diliyoruz.

Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi
Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi
Bakü / AZERBAYCAN
* Türk Dünyası Bakü İşletme 

Fakültemizde düzenlenen Hocalı 
Soykırımı Anma Programı her iki 
ülkenin İstiklal  Marşlarının okun-
ması ve şehitlerimiz için saygı du-
ruşunun ardından, hocalarımızdan 
Neriman Hanahmedov açılış ko-

nuşmasını yaptı. Öğretim görev-
lilerimizden Araz Aslanlı’nın gü-
nün anlam ve önemini vurgulayan 
konuşmasının ardından TUSİAB 
adına Selçuk Düzgün bir konuşma 
yaptı ve Arif Nihat Asya’nın Bay-
rak şiirini okudu. Dördüncü sınıf 
öğrencilerimizden Nergiz Habato-
va Ana Harayı şiirini en içten duy-
guları ile seslendirdi. Programın 
sonunda Hocalı Soykırımı’nı anla-
tan kısa bir film gösterisi yapıldı. 
(Fotoğraf: 9-10)

* Türkiye’den vakfımızı temsi-
len gelen Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 
dekanımız  Prof. Dr. Bahattin Rıza-
oğlu ile birlikte hocalarımızın da iş-
tirak ettiği ve çok verimli geçen bir 
toplantı yaparak, fikir alışverişinde 
bulunmuştur. Kıymetli rektörümüz 
ve vakfımızın da desteği ile, fakül-
temiz çalışanları ve öğrencilerimiz-
le birlikte üstün başarılara imza ata-
cağımıza inanıyoruz. (Fotoğraf: 11)

* Avrupa Olimpiyatları bu yıl 
Bakü’de yapılacaktır. Bu çerçeve-
de her kurum ve kuruluş üzeri-
ne düşeni yapmak ve konuklarını 
Türk’e yakışır şekilde ağırlamanın 
hazırlığına başladı. Bu amaçla, rek-

törlüğümüzün düzenlemiş olduğu 
toplantıya fakültemiz dekanı sayın 
Prof. Dr. Bahattin Rızaoğlu katıldı.  
Toplantıda olimpiyatlar dolayısıyla 
eğitim öğretimin erken kapatılması 
ve sınavların öne alınması karara 
bağlandı.

* Turizm Bölümü öğrenci da-
nışmanı Neriman Hanahmetov öğ-
renci velileriyle bir toplantı yaptı. 
Toplantıda velilerimiz öğrencilerin 
stajlarını çeşitli otellerde yapmala-
rını, Rusça ve İngilizce derslerinin 
artırılması konusunda taleplerini 
dile getirdiler. Konunun ilgili ma-
kamlara iletilerek çözümü için ge-
rekenleri yapılacağı ifade edildi.

Fotoğraf: 8

Fotoğraf: 10

Fotoğraf: 11

Fotoğraf: 9
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SÜLEYMANİYE
KÜRSÜSÜ
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzde 31 Ocak 2015 
Cumartesi günü Prof. Dr. Metin 
Karaörs, “Türkçenin Zenginliği ve 
Gücü” başlıklı bir konferans verdi.

Konferanstan önce TDAV Genç-
lik Kolları Üyesi ve Marmara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi 
Fatma Ahamud, 17 Ocak 1978’de 
vefat eden Türk tarihi üstatların-
dan Prof. Dr. Osman Turan’ı say-
gıyla yâd eden bir konuşma yaptı. 
(Fotoğraf: 12)

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan Vakfımız Yurtdışı Yükseköğ-
retim Koordinatörü Prof. Dr. Ra-
mazan Taşdurmaz, varlığımızın 
en önemli unsuru olan Türkçenin, 
tarihimiz boyunca Türk yönetici ve 
aydın kesimi tarafından ihmâlinin, 
dünden bugüne uluslaşma süreci-
mizde olumsuz ara neticeler ortaya 
çıkardığını belirterek, bugün bile 
devam eden tartışmaların birliğimi-
ze, dirliğimize zarar vermeye de-
vam ettiğini söyledi.

Metin Karaörs, öncelikle “Türk-
çenin Özellikleri ve Güzellikle-
ri”nden bahsetti. (Fotoğraf: 13)

Yerli ve yabancı birçok dil âli-
minin Türkçe hakkındaki fikir ve 
görüşlerine de yer veren Karaörs, 
matematik kanunlarına uygun ya-
pısıyla ihtiyaca göre çok güçlü bir 
kelime türetme ve kelimelere, söz 
diziminde bağlam-anlam zenginli-
ği yükleme yeteneğiyle Türkçenin, 
dünya dilleri arasında benzersiz bir 
konumda olduğunu söyledi.

Karaörs, gerek duyulan her 
alanda somutu anlatan kelime oluş-
turmada hiçbir sıkıntısı bulunma-
yan Türkçenin, soyut ve karmaşığı 
ifade etmede de oluşturduğu anlam 

gücünü, Türk şiirinin zirve şahsi-
yetleri, Nevâî, Fuzulî, Yunus Emre, 
Yahya Kemâl, Mehmet Âkif gibi 
birçok söz üstadından seçtiği ör-
neklerle ortaya koydu.

Karaörs, “Türkçenin Günümüz-
deki Sorunları”na değindiği bölüm-
de ise, Türkçe’nin baş sorununun, 
dillerini horlayan ve gereken öne-
mi vermeyen Türklerin kendisi 
olduğunu belirterek, bu durumun 
Türkiye ve Türk Dünyası’nın kim-
liğini yozlaştırdığını, birliğine en-
gel olduğunu söyledi. Türklerin 
birliğinin dile bağlı olduğunu bilen 
sömürücü güçlerin, ayrı alfabeleri 
dayatma, kültürel yozlaştırma, mil-
lî değerlerden uzaklaştırma gibi 
yöntemlerle dilimizde yaptığı tahri-
bata, bizlerin de aydınından cahili-
ne elbirliğiyle destek olduğumuzu 
belirten Karaörs, Türk’ün, ancak 
dilinin gücünün farkına varıp aşa-
ğılık duygusundan kurtulduğunda, 
geleceğinden emin olacağını vur-
gulayarak konuşmasını bitirdi.

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsümüzde 7 Şubat 2015 
Cumartesi günü Kültür Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Durali 
Yılmaz “Türkler ve Müslümanlık” 
konulu bir konferans verdi. (Fotoğ-
raf: 14)

Konferansın başında TDAV 
Gençlik Kolları adına Tuğba Ürek-
li, 13 Şubat 2009’da ebediyete yü-
rüyen Azerbaycanlı şair, yazar ve 
fikir adamı Bahtiyâr Vahapzade 
anısına bir konuşma yaptı. (Fotoğ-
raf: 15)

Konferansın takdim konuşma-
sını yapan İ.Ü. Öğretim Üyesi ve 
Vakfımızın Kırgızistan Celalabat’-
taki Uluslararası Kırgız-Türk Prof. 
Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Akış, Durali Yılmaz’ı 
eserleriyle tanıttı.

Durali Yılmaz, konferansında, 
Türklerin Müslüman olurken isim-
lerini değiştirmediklerini, böyle bir 
akıl dışı uygulamayı evrensel bir 
din olan İslam’ın ruhuna aykırı gör-
düklerini belirterek, o günden bu-
güne Müslümanlığı böyle anlayıp 
anlatan önderlerin izinde yürüyerek 
karanlık gönüllere ışık olduklarını 
ifade etti.

Doğuşundan sonraki elli yıl-
da büyük bir heyecanla Anadolu, 
Mısır, İran’da egemen olan Müs-
lümanlığın, gerçek devlet teşkilat-
çılığına Türklerin/Karahanlılar’ın 
kendi dairesine girmesiyle kavuş-
tuğunu ifade eden Yılmaz, bu görü-
şüyle Arapları horlamayı asla dü-
şünmediğini, maksadının, binlerce 
yıllık Türk devlet teşkilatçılığının 
Müslümanların önemli bir kazanı-
mı olduğunu vurgulamak olduğunu 
belirtti.

Yılmaz konferansını, Müslü-
manlığın, özünü bozmayacak hiç-
bir kültür unsurunu dışlamayacağı-
nı, bu sebeple Türklerin Müslüman Fotoğraf: 12

Fotoğraf: 13

Fotoğraf: 15

Fotoğraf: 14
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olurken elbette kültürleriyle de 
Müslüman olduklarına dikkat çeke-
rek, bu manada Türk bilgesi Hoca 
Ahmet Yesevisi’nin, mevcut kül-
türünü İslam’ın özüyle yoğurma 
anlayışının, öğrencileri Horasan Er-
leri Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, 
Sarı Saltık gibi bilgeler ve bunların 
eğittiği alperenlerle gönülden gö-
nüle ulaşıp sevgi ve hoşgörüyle 
Türkistan’dan balkanlara kadar ya-
yıldığını, Batı’nın kültür ve sanatı-
nın Hristiyanlık’la şekillendiği gibi, 
Türklerin mimarisinin, musikisinin, 
edebiyatının da Müslümanlıkla şe-
killenip yoğrulduğunu vurgulaya-
rak, “Yiğit düştüğü yerden kalkar.” 
atasözümüzden öğüt alarak “Batı 
karşısındaki aşağılık duygusundan 
kurtulup, düştüğümüz yerden kalk-
malıyız.” sözleriyle tamamladı.

* Turan Kültür Merkezi Sü-
leymaniye Kürsümüzde, 14 Şubat 
2014 Cumartesi günü “Zafer İşle-
yen’le Müzikli Sohbet” yaptık.

Sohbet öncesi TDAV Gençlik 
Kolları üyesi ve İTÜ öğrencisi, Su-
riye Türkü kardeşimiz Enes Türk-

menoğlu, 22 Şubat 1975’te ebedi-
yete yürüyen Türkçü yazar Necdet 
Sançar’ı yadetti. (Fotoğraf: 16)

Sohbetin, açılış konuşmasını 
yapan Vakfımız akademisyenlerin-
den İTÜ Denizcilik Fakültesi öğ-
retim üyesi Dr. Muhsin Kadıoğlu, 
albümlerini yakından izlediği Zafer 
İşleyen’in, şuurlu bir heyecanla 
müzikte Türkçülük yaptığını vur-
guladı.

Bir Türk evladı olarak gençliği, 
eğitim yılları, severek sürdürdüğü 
müzik öğretmenliği süreçlerinde, 
hep müzik disipliniyle milliliği 
yoğurmayı amaç edindiğini be-
lirten Zafer İşleyen, bunu, gerek 
yaptığı özgün bestelerde gerekse 
kahramanlık türkülerimiz ve marş-
larımızdan seçtiği güzel örnekleri 
gençlerin sevdiği rock müzik tar-
zına uyarlayarak bir yere kadar 
başardığını söyledi. Söz konusu 
vatan, millet olunca, sağa sola bak-
madan kenetlenmenin gereğine 
inandığını belirten Zafer İşleyen, 
gençliğimizin her kesimine, anla-
dıkları dilden hitap ederek millî 
duyarlılık ve şuur kazandırmaya 
çalıştığını söyledi.

Yollarında yürüdüğü, ekmeğini 
yediği, suyunu içtiği, ezanını-tür-
külerini dinlediği vatanına ve men-
subu olduğu Türk Milleti’ne olan 
vefasını ve sevgisini, müzik nağ-
meleri eşliğinde en güzel ifadeler-
le Yangından Sonra, Mevzuba-
his ve diğer albümlerinde olduğu 
gibi yorumlamaya devam edeceği-
ni vurgulayan Zafer İşleyen, sohbet 

arasında seslendirdiği özgün eser-
leri “Kerkük’e Hasret”, “Hürriye-
tim”, “Bir Ağacım”, “Söyle Yâr”, 
“Yollar” ile salondaki dinleyicile-
rimizin de coşkuyla eşlik etikleri 
millî ezgilerimiz “Çırpınırdı Kara-
deniz” şarkısı, “Çanakkale Türkü-
sü”, “Yemen Türküsü” ve “Osman 
Paşa Marşı”yla bizlere unutulmaz 
dakikalar yaşattı. (Fotoğraf: 17)

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsümüzde 21 Şubat 2015 
Cumartesi günü İ.Ü. Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Araştırma 
Görevlisi Kürşat Yıldırım ve eşi 
Elvin Yıldırım “Güney Sibirya 
Türklüğü” konulu bir konferans 
verdiler.

Konferans öncesinde TDAV 
Gençlik Kolları üyesi ve İ.Ü. Hukuk 
Fakültesi Öğrencisi Merve Nur Duy-
maz, Kırım Türklerinin önderlerin-
den Numan Çelebi Cihan’ı, ebediye-
te yürüyüşünün 97. Yıldönümünde 
(23 Şubat 1918) yâdımıza getiren bir 
konuşma yaptı. (Fotoğraf: 18)

Açılış konuşmasını Vakfımız 
hocalarından Prof. Dr. Gülçin Çan-

Fotoğraf: 16 Fotoğraf: 18

Fotoğraf: 17
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darlıoğlu’nun yaptığı konferansta 
(Fotoğraf: 19), Kürşat Yıldırım 
ve Elvin Yıldırım, 2014 yazında, 
önceki yıl Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olan Eskişehir Valiliği ta-
rafından desteklenen ve Doç. Dr. İl-
yas Topsakal tarafından yürütülen 
“Rusya’daki Türkler Projesi” çer-
çevesinde, alan araştırması maksa-
dıyla gittikleri Güney Sibirya’nın 
Türklüğüyle ilgili gözlem ve tespit-
lerini bizlerle paylaştılar.

Kürşat Yıldırım, Altınorda 
Hanlığı ve Kazan Hanlığı’nın son 
bulmasıyla artık bölgenin büyük 
gücü hâline gelen Rusların, artan 
nüfuslarına yeni yerleşim yerleri 
ve iktisadi kaynak sağlamak için 
Uralların doğusuna geçip, Sakalar 
/ İskitlerden beri Türk vatanı olan 
Sibirya Bölgesi’ne, fazla bir direnç 

görmeden hâkim olduklarını söyle-
di.

Novosibirsk, Baraba, Omsk, 
Barnaul, Dağlık Altay, Novokuz-
netsk, Abakan, Kızıl, Krasnoyarsk, 
İrkutst, Ulan-Ude gezi yolu boyun-
ca araştırma yaptıkları federal böl-
geler ve Tuva, Hakasya, Altay gibi 
özerk cumhuriyetlerin coğrafyası, 
tarihi, kültürü, etnografyası, nüfus 
yapılanması geçim kaynakları ve 
benzeri birçok hususlarında elde 
ettikleri verileri, görsellerle açıkla-
yıp yorumlayan Kürşat ve Elvin 
Yıldırım, Sibirya Türklüğü gerçe-
ğini yakından görmemizi sağladı-
lar.

Tatar, Şor, Hakas, Tuvalı, Altay-
lı gibi hangi adla anılırsa anılsın; 
Sibirya Bölgesi Türklerinin, Rus-
ların egemenliğindeki yüzyıllar 

boyunca gittikçe azınlık konumuna 
düştüklerini belirten Kürşat ve El-
vin Yıldırım, bunun sonuçlarına, 
değişen yer adları, çağdaş anıtlar-
da, müzelerde yer almama veya 
arka planda kalma gibi her alanda 
tanık olduklarını ifade ettiler. (Fo-
toğraf: 20)

Sonuç olarak; Sibirya Bölgesi’-
nin, binlerce yıllık kaya resimlerin-
den başlayarak günümüze kadar ge-
len tarihî, coğrafî, kültürel tanıkları, 
zengin doğal kaynakları ve bölgede 
yaşamaya devam edegelen azım-
sanmayacak sayıdaki Türk soylu 
nüfusuyla, Rusya Türklüğünün vaz-
geçilemez yurdu olduğunu belirten 
Kürşat Yıldırım, Türk Dünyası’na 
yön verenlerin bu hususu göz ardı 
etmemeleri gerektiğini vurgulaya-
rak konuşmasını tamamladı.

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER 
BİRLİĞİ’NE ZİYARET
Vakıf Başkanımız Közhan Yazgan başkanlığında, 

Genel Müdürümüz Saadet Pınar Yıldırım, akade-
misyenimiz Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, gazeteci-
miz M. Kemal Sallı, Eğitim ve Kültür Müdürümüz 
Metin Köse ve öğretmenimiz Nazmi Zafer’den olu-
şan heyetimizle, cennet mekan Turan Atamızın ön 
ayak olması ile kurulan Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin kıymetli Genel Sekreteri hocamız Dr. 
Fahri Solak’a bir nezaket ziyaretinde bulunduk. 

Birlikte güzel faaliyetler gerçekleştireceğimize 
inandığımız kıymetli hocamıza başarılar diliyoruz.

Fotoğraf: 19Fotoğraf: 20
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ZİYARETÇİLERİMİZ
* Dilde, Fikirde, İşte Birliğin 

yılmaz, yorulmaz savaşçıları olan 
Sakarya Üniversitesi’nin kıymetli 
akademisyenlerinden oluşan bir he-
yet Sakarya Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
kıymetli Hocamız Prof. Dr. Ahmet 
Vecdi Can başkanlığında vakfımızı 
ziyaret ettiler. Vakfımızın akademik 
her türlü faaliyetini  gönüllü olarak, 
üstlenen kıymetli hocalarımızla, 
13. Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Kongresi’nin hazırlık çalışmalarını 
başlatmak ve programla ilgili fikir 
alışverişinde bulunmak üzere vakıf 
merkezimizde toplandık.

Kıymetli hocalarımızın cennet 
mekan Turan Atamızın emanetine, 
adeta durumdan vazife çıkarak sa-
hip çıkmaları ve dört elle sarılarak 
yaşatmaya çalışmaları her türlü tak-
dirin üzerindedir. Hocalarımıza bir 
kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 
(Fotoğraf: 21)

* Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Doç.
Dr. Kürşat Gülbeyaz ve Doç. Dr. 
Kutluk Kağan Sümer hocalarımızla, 
eğitim kurumlarımızın ve yayın 
organlarımızın çeşitli meseleleri 
üzerine fikir alışverişinde bulun-
duk. Kıymetli hocalarımıza engin 
tecrübelerinden istifade imkanı 
sundukları için teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. (Fotoğraf: 22)

* Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi Türk Dünyası İşletme 

Fakültemizden mezun ol-
duktan sonra, Vakfımızın 
burslusu olarak yüksek li-
sans ve doktoralarını Sa-
karya Üniversitesi’nde yap-
tırdığımız Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültemizin 
kıymetli akademisyenleri 
Dr. Oktay Guliyev ve Öğr.
Gör. Turan Ahmadov, Vak-
fımızı ziyaret ettiler. Çeşitli 
konular üzerine fikir alışve-
rişinde bulunduğumuz kıy-
metli hocalarımıza başarı-

lar diliyoruz. (Fotoğraf: 23)
* İktisat ve Girişimcilik Üni-

versitesi Türk Dünyası Kırgız-
Türk Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 
hocalarından Dr. Kürşat  Değer, 
ara tatilini Türkiye’de geçirerek 
görevine döndü. 

Büyük bir özveri ile çalışan kıy-
metli hocamıza teşekkür ediyor, ba-
şarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 24)

Fotoğraf: 21

Fotoğraf: 22

Fotoğraf: 23

Fotoğraf: 24
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

GENÇLİK KOLLARI
Gençlik Kollarımız, milletimizin 

istikbali olduklarının bilincinde ola-
rak çalışmalarına aralıksız devam et-
mektedirler. Bu çerçevede düzenle-
miş oldukları “Pazar Kahvaltısı” 
programında, her Pazar farklı bir ko-
nuyu masaya yatırarak aydınlanma-
ya, aydınlatmaya devam ediyorlar.

Gençlerimizden Ali Onur Kara, 
“Kırım’ın İnkisarı” başlıklı sunu-
mu ile gençlerimizi  Kırım’ın tarihi 
ve bugünkü durumu hakkında bil-
gilendirdi. (Fotoğraf: 25)

Banı Tuğba Kapkıner’in konu 
başlığı, “Türk Kaya Resimleri, Ta-
rihi Türk Tamgaları ve Servet So-
muncuoğlu” idi. Kapkıner, Türk 
tamgaları ve anlamları ile yakın za-
manda kaybettiğimiz değerli büyü-
ğümüz Servet Somuncuoğlu’nun 
hayatı ve araştırmaları konusunda 
çarpıcı aydınlatıcı bilgiler sundu. 
(Fotoğraf: 26)

Gençlik Kolları mensuplarımı-
zın, ideolojik birikimlerini arttır-
mak ve fikir hayatımızdaki eksik-
leri gidermek amacıyla, başlatmış 
oldukları “Türkçülük Okumala-
rı” kapsamında, bir diğer “Pazar 
Kahvaltısı”nda “Bir İdeoloji Ola-
rak Türkçülük” konusu tartışıldı.  
Türkçülüğün temel kaynakları, 
Türkçü fikir adamları ve Türkçü-
lüğün günümüzdeki sorunları 
üzerine karşılıklı 
fikir alışverişin-
de bulunuldu.  

Aybüke  Bala-
türk, “Doğu 
Türkistan Örf ve 
Adetleri” başlıklı 
sunumuyla, Doğu 
Türkistan yemek-
leri, toyları, genel 
olarak yaşam bi-
çimlerini anlattığı 
“Pazar Kahvaltısı” 
bir başka güzeldi. 

(Fotoğraf: 27) İstikbalimiz olan 
gençlerimizle gurur duyduğumuzu 
bir kez daha ifade ediyor, vatana 
millete yarayan gençler olmasını 
diliyoruz.

2. TÜRK DÜNYASI
SOSYAL BİLİMLER
AKADEMİSİ
Geçen yıl birincisini gerçekleş-

tirdiğimiz “Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Akademisi” 
nin 2.cisi, 13 Şubat - 2 Ma-
yıs 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor.

* Akademinin ilk dersi-
ni kıymetli hocamız Yrd. 
Doç. Dr. Gökçen Çatlı 
“Antropolojide Yöntem” 
başlığı altında işledi. Te-
mel antropoloji bilgisi, 
antropolojinin metotları, 
özdeksel ve tinsel yapı-
lar ile bunların toplum 

Fotoğraf: 25Fotoğraf: 27

Fotoğraf: 26
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üzerindeki etkileri, antropolojinin 
toplumsal yapıların oluşumunda-
ki rolleri, Türkiye’de ve dünyada 
antropolojinin durumu konularında 
gençlerimize son derece faydalı bil-
giler sundu. (Fotoğraf: 28)

* Akademimizin ikinci dersinde, 
Doç. Dr. Mustafa Aksoy hocamız, 
“Sömürü Aracı Olarak Antropolo-
ji”; başlığı ile, sosyal bilimlerin 
doğuşu, sosyoloji ve antropolojinin 
kardeşliği ve aralarındaki farklar, 
kültür teorileri ve Türk kültür tari-
hinin antropolojik kökenlerini ay-
rıntıları ile anlatarak gençlerimize 
ışık oldu. (Fotoğraf: 29)

* Akademinin üçüncü dersini 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış “Türk-
çe’nin Güncel Sorunları - Türk 
Dünyası’nda Alfabe Birliği” başlı-
ğı altında verdi.

Akış hocamız, toplumun düşün-
ce temelli sorunlarının Türkçe’ye 
atfedilmesi, Türkçe’nin teknoloji 
ve felsefe alanlarındaki yeterliliği, 
Türk Dil Kurumu’nun derleme ve 
tarama çalışmaları ve Türk Dün-
yası’nda alfabe birliğinin önemini 
tüm ayrıntıları ile gençlerimizin is-
tifadesine sundu.

* Akademimizin dördüncü der-
sinde Prof. Dr. Metin Karaörs hoca-
mız, “Türkçe’nin Genel Özellikle-
ri” konulu derste gençlerimizi; 
Türkçe’nin lehçeleri, gelişmiş bir 
dilin özellikleri, Türkçe’nin kelime 
sayısı bakımından zenginliği, mu-
sikî ve anlatım gücü, Latin alfabe-
sinin Türkçe’ye uygunluğu konula-
rında aydınlattı.

Kıymetli hocalarımıza, özveri-
lerinden dolayı teşekkürlerimizi su-
nuyor, istikbalimiz olan gençlerimi-
ze başarılar diliyoruz.

2. TÜRK DÜNYASI
GENÇ SOSYAL 
BİLİMCİLER KONGRESİ
Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Gençlik Kollarının koordi-
natörlüğünde geçen yıl birincisi 
düzenlenen “Türk Dünyası Genç 
Sosyal Bilimciler Kongresi”nin 
ikincisi bu yıl  7 - 8 Mayıs 2015 

tarihleri arasında İstanbul’da yapı-
lacaktır. 

“2. Türk Dünyası Genç Sosyal 
Bilimciler Kongresi”ne lisans, yük-
sek lisans ve doktora öğrencileri 
katılabileceklerdir.

Ayrıntı bilgi için www.turan.org.tr 
/ www.gencturan.org sayfalarını ziya-
ret edebilirsiniz.

Fotoğraf: 28 Fotoğraf: 29
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