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* Türkiye Cumhuriyeti’nin 93.
Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle,
üniversitemizin konferans salonunda. Türk Dünyası Araştırmaları ve
Kültür Merkezi olarak, “Cumhuriyet
Bayramı” kutlama etkinliği gerçekleştirdik. Proğram, Prof. Dr. Tölögön
Omoşev’in açılış konuşmasıyla başladı. Türk Dünyası İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Çağrı Ergezer
günün anlam ve önemini belirten
konuşmasını, cumhuriyet’in temel
değerleri ve Atatürk’ün Cumhuriyet
Tarihindeki yeri ve önemini vurgulayarak, kökleri ortak, iki kardeş ülke-
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nin milli bayramlarının ortaklaşa ve
kardeşçe kutlandığı nice 29 Ekimler
görme temennisiyle bitirdi. (Fotoğraf: 1)
* Rektörümüz, Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov 30 Ekim 2016 tarihinde çocukları Muhammadkadır,
Samat ve Hanbakay adına “uul toyu
(oğlan toyu) tertipledi. Rektörümüzün mutluluğunu paylaşıyor, evlatlarının Türk Dünyası için hayırlı evlatları olmasını diliyoruz. (Fotoğraf: 2)
* 17 Kasım “Öğrenci Bayramı”
enstitümüz tarafından düzenlenen
bir eğlence proğramı ile kutlandı. Enstitümüz bünyesinde faaliyet
gösteren fakülteler ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin birbiriyle
kaynaşması amacıyla düzenlenen
gecede, birbirinden farklı ve eğlen-

celi oyunlarla birlikte yapılan dans
gösterileriyle doyasıya eğlenen öğrencilerimizin bayramını kutluyor,
başarılar diliyoruz.
* T.C. Bişkek Büyük Elçiliği
Eğitim Müşavirliği’ne bir nezaket
ziyaretinde bulunarak, Türk Dünyası
Kırgız Türk Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen eğitim müşavirimiz Sayın
Recep Sula’ya, tarafımıza gösterdiği
ilgi ve kurumumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 3)
* Enstitü müdürümüz Doç. Dr.
İbrahim Akış ve Öğr. Gör. Çağrı
Ergezer Kırgız Türk Manas Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Seba-
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hattin Balcı’ya nezaket ziyaretinde
bulundular. Kırgızistan’ın iki farklı
bölgesinde faaliyet gösteren
kurumların birbirini desteklemesi gerektiğinin
altını çizen Balcı, ilişkilerimizin organik bir
yapıya dönüştürülmesi
gerektiğini, bunun için
her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdiler. Sayın
rektörümüze teşekkürlerimizi
sunuyoruz. (Fotoğraf: 4)
* Hocalarımız, Türk İşbirliği ve
Kalkınma Ajansı (TİKA) Kırgızistan Koordinatörü Evren Rutbil’i makamında
ziyaret ederek, projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunarak, destek talebinde bulunduk.
Yakın ilgilerinden dolayı
sayın Rutbil’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 5)
* Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı vefatının 4. yılında üniversitemizde düzenlenen törenlerle andık.
Törende, Üniversitemiz eski rektörü
Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Tok-

tomamatov, İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov, Türk Dünyası Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimizin hazır bulunduğu
anma töreninde açılış
konuşmasını, hocamızın
yakın dostu Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Toktomamatov
yaptı. 23 yıllık dostunu kaybetmenin hüznünü ve eksikliğini yaşadığını belirten Toktomamatov,
bugün Türk Dünyası’nın
birçok yerinde faaliyet
gösteren
kurumların
varlığının, ortak tarihimizin araştırılması ve
yüz yıllar süren ayrılığımızın son bulmasının,
Türkiye Türkçesi’nin Türk
Dünyası’nda yaygın bir biçimde kullanılmasının, İsmail Gaspıralı
Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik”
ülküsüyle yılmadan, yorulmadan
çalışan Prof. Dr. Turan Yazgan’ın
emeklerine borçlu olduklarını, Tu-

ran Yazgan hocamızın 23 yıl önce
Celalabad’a ektiği tohumların yeşerdiğini görmenin verdiği mutluluğa
paha biçilemeyeceğini söyleyerek,
bugünün gençlerinin onu mutlaka tanıması gerektiğini vurguladı.
Tören, Turan Yazgan Hocamızı
anlatan çizgi ve belgesel fimlerin
gösterilmesi, Uluslararası Kırgız –
Türk Meslek Yüksekokulu müdiresi
Öğr. Gör. Sacide Yılmazel ‘in konuşması, Türk Dünyası Bakü Atatürk
Lisesi öğretmenlerimizden Dursun
Elmas’ın “Turan Hoca Uçmağa Vardı” adlı şiirinin Uluslararası İlişkiler
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Samara Mamaşova ve Madina Almazbekova tarafından okunmasıyla son
buldu. (Fotoğraf:
Türk Dünyası Prof. Dr. Turan
Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü
olarak, burada varoluş nedenimizi
borçlu olduğumuz hocamızı bir kez
daha şükranla ve minnetle anıyoruz.
Azerbaycan Devlet
İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi
AZERBAYCAN / Bakü
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Fakültemiz öğretim görevleri
ve öğrencilerimizin katıldığı törenle
kutlandı. Saygı duruşu ve her iki ülkenin istiklal marşlarının okunması
ve saygı duruşu ile başlayan törenin
açılış konuşmasını yapan dekanımız
Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Cumhuriyetin tarih boyunca esaret zinciri
vurulamamış Yüce Türk Milletinin
kahramanlık ve inançla yaptığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanTARİH ARALIK 2016
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ması ile kurulduğunu, Cumhuriyetin
her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük güç olduğunun
ve milli iradesinin karşısında hiçbir
gücün duramayacağının bütün dünyaya edildiğini belirterek, Türklerin
büyük fedakarlıklar sonucu kurdukları Türkiye Cumhuriyetinin küresel
ölçekte bir güç haline gelen konumunu, Türk milletinin sarsılmaz kardeşliğini bugün de yarın da aynı kararlılığı, azmi ve gücü sergileyerek
koruyacağını, geliştireceğini ve buna
mani olmak isteyen hainlere asla fırsat vermeyeceğini önemle vurguladı.
Öğretim görevlimiz Araz Aslanlı, günün anlam ve önemi anlatan konuşmasında, Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti’ni ve Türkiye
Cumhuriyeti`ni kuranların çok zor
şartlarda mücadele ettiğini, bizlere
sadece bir yapı değil, mücadele ruhu
bıraktığını, bu ruhun bize asla vazgeçmemeyi ve mutlaka başarmayı
öğrettiğini vurguladı.Tören, Lozan
anlaşması ve Cumhuriyet günü ile ilgili hazırlanmış belgeselin sunulması ve öğrencilerimizin çeşitli gösterileri ile son buldu. Emeği geçenleri
kutluyoruz. (Fotoğraf: 10)
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* Turan Yazgan hocamızın vefatının 4. Yılı münasebetiyle düzenlenen satranç turnuvasında, İşletme
1.sınıf öğrencisi Yalçın Hüseyinli
birincilik, Turizm 3.sınıf öğrencisi
Zakir Qurbanov üçüncülük, Turizm
3. Sınıf öğrencisi Mustafa Hacıyev
üçüncülük kazanmıştır. (Fotoğraf:
11)
* Fakültemizde 17 Kasım Milli
Diriliş Günü münasebetiyle bir toplantı düzenlendi. Diriliş Gününün
anlam ve önemi hakkında bilgi verilen proğramda, 17 Kasım 1988’den
itibaren, “Milli Diriliş Günü” olarak
kutlandığını anlattı. Öğrencilerin de
Milli Diriliş Günü hakkındaki görüşlerine yer verilen toplantı, hatıra
fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın
Topçu ve Türkiye’de faaliyet
gösteren “Yerli Düşünce”
derneğinin Azerbaycan
temsilcisi Cavit Mövsümlü fakültemizi ziyaret etti.
İki ülkenin İstiklal Marşlarının okunmasıyla başlayan proğramın açılış konuşmasını yapan Ferruh Tuzcuoğlu
Yalçın Topçu’nun 2016 yılının şubat
ayında yapılan Hocalı soykırımı top-

lantısında Türkiye milletvekillerini
soykırımın tanınmasına çağırdığını,
Nisan savaşları sonrası cephe hattını
ziyaret ettiğini de vurguladı.
Yalçın Topçu konuşmasında,
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden
bahsederek Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal
edilmesine uluslararası kurumların
yaklaşımına dikkat çekerek, “Hocalı
soykırımına, 1 milyondan fazla mülteci ve zorunlu göçmen durumuna
rağmen, susuyorlar. Çünkü biliyorlar
ki, Azerbaycan toprakları işgalden
azad olursa, ülkenin gelişmesinin
önünde durmak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden de Azerbaycan’ı
Dağlık Karabağ meselesi ile meşgul
ediyorlar “. dedi.
* Prof. Dr. Turan Yazgan hocamız vefatının 4. yılında,
Türk Dünyası İşletme
fakültesi’nde
düzenlenen törenle anıldı.
Saygı duruşu ve her
iki ülkenin İstiklal
Marşlarının okunmasıyla başlayan proğramın açılış konuşmasında
dekanımız Doç.Dr. Ferruh
Tuzcuoğlu, Turan Yazgan’ın
Türk milletini hiç bir sınıra bölme-
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den millet sevdasi icin yasayan, ne
kadar Türkiyeli idi se, o kadar da
Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kazakistanlı, Kırımlı olduğunu söyledi.
Proğram, Turan Yazgan belgeselinin gösterilmesi, konukların ve mezunların Turan Yazgan hakkındaki
görüşlerini anlatması ile son buldu.
Türk Dünyası Bakü
Atatürk Lisesi

*15 Kasım günü Lisemizin Türk
Dünyası sevdalısı, çalışkan, gayretli,
fedakar, idealist müdürü Ali Devrim
hocamızı kaybetmiş olmanın derin
üzüntüsü içindeyiz. Türklük uğruna
yapmış olduğu hizmetlerde daima
minnetle anılacak, yaptıklarıyla sonsuza dek yaşayacaktır. Allah Rahmet
eylesin. Mekanı cennet olsun.

Aramızdan ayrılışının dördüncü yılında, her geçen gün artan bir
özlemle aradığımız, cennet mekan
Turan Hocamız ile 15 Kasım’da
ebediye uğurladığımız Ali Devrim
hocamız için bir anma proğramı düzenledik. Saygı duruşu ve iki ülkenin İstiklal Marşlarının okunmasının
ardından, müdür vekilimiz Musa
Ediz bir açılış konuşması yaparak
hocalarımızın Türk Dünyasına yapmış oldukları hizmetleri anlattı. Sınıf
öğretmenlerimizden Dursun Elmas,
Turan hocamızın ve Ali Devrim Hocamızın hizmetlerini anlatarak öğrencilerimize “Sevgili Öğrenciler,
Bakü Atatürk Lisesi, Turan Yazgan
hocamızın, gözbebeği, idi. Hocanın
‘Gözbebeğine’ hep birlikte sahip çıkalım lekelemeyelim.” diyerek,

‘Gözünü budaktan esirgemezdi
Hak sözün üstüne söz demez idi
Tanrıdan başkaya baş eğmez idi
Turan Hoca uçup gitti dünyadan’
Dizeleriyle devam eden “Turan
Hoca Uçmağa Vardı” başlıklı şiirini
okudu.
Ali Yaşar’ın, “Irak çok mu Irak”
şiirini 7-A sınıfından Humay Memmedli ve 7-B sınıfından Tomris Ahmedova, Turan Hocamızın gençlerimize ve öğretmenlerimize yazdığı
mektubu 8-A sınıfından Nilay Ahmetzade, Turan Hocamıza ithafen
yazdıkları kompozisyonu ise 10-A
sınıfından Sevinç Memmedova ve
8-A Sıfından Humay Memmedli ve
“Ey Turanım” şiirini de 8-A Sınıfından Hümay Memmedli okudular.
Milletvekili Ganire Paşayeva’nın
yazdığı “Bir Çınarın Dallarıyız.”
şiirinin orotoryosunu 9-B Sınıfından
Fidan Abbasova, Ertuğrul Penahlı,
İntigam Sultan Hasanlı, Lale Nasrullayeva, Aydan Hüseyinli, 7-A sınıfından Nuray Alisoy, 8-A sınıfından
Nilay Ahmetzade ve 10 A sınıfından
Fuzuli seslendirdiler.
Okulumuz
öğretmenlerinden
Mehri Hesanova öğretmenlerimizi temsilen yapmış olduğu konuşmasında, “Turan Hocamız bize yol
gösterdi, ışık oldu, bu okulu miras
bıraktı, bizlere Türklük sevdalı aşıladı. Ali Devrim Hocamızı bir hafta
önce kaybettik. O bizim için dosttu,
arkadaştı, dertlerimizi paylaştığımız
yakınımızdı. Onu unutmak, onun
yerini doldurmak çok zor. Ali Bey;
öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların, velilerin yakınıydı, can
yoldaşı idi. Onun yanına hiçbir şekilde çekinmeden giderdik. O küçük
TARİH ARALIK 2016
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çocuklara bile büyük adam gibi davranırdı. Biz Turan Hocamızdan, Ali
Bey Hocamızdan razıydık, Allah da
onlardan razı olsun” dedi.
Program, Turan Yazgan hocamız
ile Ali Devrim Hocamızın hayatından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisiyle sona erdi.
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını törenlerle kutladık. Programa,
öğretmen, öğrenci ve velilerimiz katıldı. Programda öğrencilerimiz marifetlerini sergilediler. Günün anlam
ve önemi anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Koromuz en güzel
marşları en güzel şarkıları seslendirirken, folklor ekibimiz en güzel
oyunlarını sergilediler. (Fotoğraf:
* Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, “Azerbaycan’ın
sevinci sevincimiz; kederi kederimizdir.” diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının
78. yılında andık. Her iki ülkeninin
istiklal marşlarının okunması, saygı
duruşu ve günün anlam ve önemini
anlatan konuşmaların ardından, 1-A
Sınıfından Şems Bayramlı, “Atatürk”, 2-A sınıfından Süleyman Hasanzade “Bayrak”, 4-B Sınıfından
Muhammed Şabili ve Ramik Nagiyev “Atatürk” şiirini okudular. 3-C
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Sınıfından Medine İbrahimli ve Murad Memmedli, Atatürk’ün Hayatını, 4-B Sınıfı öğrencileri Atatürk’ün
Kişisel Özelliklerini anlattılar.
“Atatürk’üm Olmasaydı orotoryosunu 4-C sınıfı, 10 Kasım orotoryosunu da 4-A Sınıfı öğrencileri canlandırdılar. 1-B
Sınıfı öğrencileri koro
halinde “Atatürk” şiirini okudular.. “Manastırın Ortasında” ve
“Atam Sen Rahat Uyu”
şarkılarını 3-C sınıfı öğrencileri söyledi.
*Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi olarak, 9 Kasım “Bayrak
Günü” münasebetiyle, Bakü’de düzenlenen etkinliklere katıldık.

* Azerbaycan Tarih Enstitüsünün
davetlisi olarak Bakü’de bulunan,
“КАRABAĞ ВОЙНА ИДЕЙ” kitabının
yazarı Özbekistanlı tarihçi; Şöhrat
Salamov okulumuzu ziyaret ederek
“Türk Dünyası ve Karabağ Meselesi” başlıklı bir konferans
verdi. Türkiye Mezunları
İçtimai Birliği (TUMİB)
Başkanı Cengiz Bayramov, Özbekistanlı opera
sanatçısı; Nursaid Şerif,
Vakfımızın kıymetli avukatı Muhtar Mustayev de
katıldı. Başka Şöhrat Salamov olmak üzere, emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.
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Turan Kültür Merkezi
Süleymaniye Kürsüsü

* Uludağ Üniversitesi Rektör
Yardımcısı, uzun yıllar Vakfımızın
Celalabad Türk Dünyası İşletme
Fakültesi Dekanlığı ve fakültemizin
bağlı bulunduğu üniversitenin rektör
yardımcılığını da yapan Prof. Dr.
Mehmet Yüce Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 5
Kasım 2016 Cumartesi günü “Bağımsızlığının 25. Yılında Kırgızistan
ve Türk Dünyası” başlıklı konferans
verdi.
Kırgızistan’ın tarihi, nüfusu,
ekonomisi ve kültürü hakkında özet
bilgiler nakleden hocamız, dağlık
yapısından kaynaklanan ulaşım güçlüğü, tarım arazilerinin azlığı, Kazakistan ve Özbekistan’dan farklı olarak petrol ve doğal gaz gibi stratejik
kaynaklarının yetersizliği, iç tasarrufun kısıtlılığı ve nükleer güç gibi
stratejik kaynaklara sahip olmayan
Kırgızistan’da kişi başına düşen gelirin çok az olduğunu belirtti.
Siyasi dengelerin sık sık değişmesinin Kırgızistan’a kısa vadede
istikrarsızlık ve güvensizlik olarak yansıdığını ifade eden Yüce,
Kırgızistan’ın sınırlarının Sovyetler
zamanında komşularıyla ihtilaf oluşturacak şekilde çizilmesinin ülkeyi
büyük bir sınır güvenliği problemi
ile karşı karşıya bıraktığını Çin’le
olan uzun sınırı, Kırgızistan’la sınırı bulunan Doğu Türkistan Uygur
Özerk Bölgesinin sahip olduğu doğal kaynaklar, Çin’in Orta Asya’ya
açılan bir kapısı olması gibi özellikleriyle Rusya, Çin ve Türk Cumhuriyetleri arasında oldukça önem stratejik bir konuma sahip olduğunu, çok
ihtiyacı olmasına rağmen yabancı
sermayenin dikkatini çeken bir ülke
olmadığını kayda değer altın rezervi
ve muhtemel diğer rezervlerin Kazakistan, Rusya Kanada, Almanya,
ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere gibi ülkelerin madencilik sektörü alanındaki yatırımcıların ilgisini
çektiğini söyledi.
Yüce, Türkiye’nin Kırgızistan’da
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
ile başlayan, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Manas Üniversitesi’ni
kurarak devam ettirdiği Kırgız kar-

deşlerini çağdaş dünya ve Türk
Dünyası içinde iyi bir konuma getirme yolunda yaptığı eğitim yatırımlarının da önemli olduğunu bunun
da, Kırgız halkının refahına katkı
sağlayacağını, orta-uzun vadede iyi
bir turizm potansiyeline sahip olan
Kırgızistan’ın, dünyanın en bakir
dağlarını, doğal sularını bünyesinde
bulunduran son derece harika doğal
bir coğrafyaya sahip olduğunu, iyi
yetişmiş insan gücüyle ve hizmet
sektörüne yapacağı akılcı yatırımlarla bu alanda çok iyi kazançlar sağlayacağını, Kırgızistan’ın çağı yakalamasında ve her türlü saldırılardan
korunmasında ona en büyük desteği
kardeş Türk cumhuriyetlerinin vereceğinin, bunun da yüksek şuurlu bilim, kültür adamları ve yöneticilerin
önderliğinde, kardeşçe yapılmasının
önemine vurgu yaptı.
* 12 Kasım 2016 Cumartesi
günü, “21. Yüzyılda Mustafa Kemal
Atatürk” başlıklı konferansta Em.
Alb. Zübeyir Batur’u dinledik.
Konferansın açılış konuşmasını yapan vakfımızın yurtdışı yükseköğretim koordinatörü Prof. Dr.
Ramazan Taşdurmaz, tarihin kırılma noktalarına dikkatlerimizi çekerek, bugünkü kırılma noktasında
da Atatürk’ü geleceğe taşımak için

daha iyi anlamak ve anlatmak gereğine vurgu yaptı.
Zübeyir Batur, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Atatürk’ü anmalarda öne çıkan olumlu söylem
değişikliklerinin, Atatürk’e ihtiyacımızı bir kere daha gösterdiğini belirterek, “onun bedensel özelliklerini
kutsadık, çocukluk anılarını efsaneleştirdik, laikliği tabulaştırdık; fakat
yüksek bir beyin gücüne sahip olduğunu, beş binden fazla kitap okuduğunu, Kurtuluş Savaşı’ndan hemen
sonra tahrip olmuş yüzlerce camiyi
onarttığını söylemedik” dedi. Batur
konuşmasının devamında, Mustafa
Kemal’in bir askerlik dehası olduğunu, tarihini ve bu şanlı tarihi yazan
Türk milletini çok iyi tanıdığını,Türk
milletini kölelikten kurtaracak yönetim şeklinin, gerçek anlamda millet
iradesine dayalı; insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve laik bir devlet
anlayışının esas olduğu demokratik
bir cumhuriyet olacağına inandığını,
bunu da, kendisini, sultan görmek
isteyenlerin heveslerini kursağına
tıkayarak milletine hediye ettiğini
söyledi.
Batur, Türkiye Cumhuriyeti’nin,
varlığını tehdit eden bütün yıkıcı ve
bölücü faaliyetlere karşı savaşma
gücünü, bugün bile Mustafa Kemal
Atatürk’ün oluşturduğu çağdaş kurumlardan aldığını belirterek, aklıyla, gayretiyle, cesaretiyle, yaptıklarıyla gerçek anlamda anlayacağımız
ve anlatacağımız Atatürk’ün; Türk
milletinin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini vurgulayarak konferansını tamamladı.
* 19 Kasım 2016 Cumartesi günü
Prof. Dr. Birol Emil, Yrd. Doç. Dr.
Cevdet Şanlı ve İbrahim Metin’in
konuşmacı oldukları “Türklük Sevdalısı Hocamız Necmettin Hacıeminoğlu” başlıklı anma proğramında
konuklarımızla birlikte olduk.
Açış konuşmasını yapan Prof. Dr.
Metin Karaörs, Necmettin Hocamızın Türklük biliminin meselelerine
vakıf, Türk milliyetçiliğinin yılmaz
mücadelecisi, vefalı bir dost ve iyi
bir aile reisi olarak üstün kişiliğine
dikkat çekti.
Birol Emil, İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okuluna kayıt olduğu
TARİH ARALIK 2016
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zaman, aynı okulun öğrencisi olan
Necmettin Hacıeminoğlu’yla tanışmasını anlatarak başladığı konuşmasında, tam manası ile mizaç insanı
olan Hacıeminoğlu’nun, kişiliğindeki en önemli özelliklerin, insan
sıcaklığı, sevgi, saygı, alçakgönüllülük, hoşgörü ve nezaket olduğunu
belirtti.
Büyük bir birikimle tartışma ortamlarını bir anda alevlendirerek,
adabı muaşeret çerçevesinde her
konumdaki kişi ve hocaların karşısına inatçı bir şekilde dikilip, fikirlerini ve inançlarını sonuna kadar
savunduğunu söyledi. “Milletlerin
buhran devirlerinde bütün o değişik
fikir ve görüşlerin içinde sarıldıkları
bir his ve fikir vardır ki, bunun adı
her dilde milliyetçiliktir” diyen Birol Emil; özetle, Hacıeminoğlu’nun
da, Tanzimat’tan başlayıp, yaşadığı
döneme kadar gelen süreçte Ziya
Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk ve
daha nice Türk aydını ve devlet adamında kendini gösteren Türk milliyetçiliğinin, günlük politikaların
dışında, önde çarpışan bir aydını olduğunu söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı
Hacıeminoğlu’nu hatıralar ve düşünceler süzgecinden geçirerek etraflı bir şekilde ele aldı., Şanlı, 80
sonrasında Trakya Üniversitesi’nde
kurduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün, onun Türklükbilimi sahasında önemli eseri olduğunu belirterek, bölümün kuruluş aşaması ve
sonrasını değerlendirdi. Hacıeminoğlu Hocanın, en olumsuz süreçlerde bile her meseleye çözüm yolu
üreten, ışık tutan fedâkar, çalışkan
ve yılmaz kişiliğe sahip olduğunu,
kimseye kin tutmadan, sonsuz bir
hoşgörü abidesi olarak tevazu içinde
hayatına veda etti dedi.
Son konuşmacımız İbrahim Me10
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tin, “Türklük sevdalısı Necmettin
Hacıeminoğlu’nu, biz, adeta hafızasını kaybetmiş Türk milliyetçilerine
hatırlatma basiretini gösteren Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı’na teşekkür ediyor ve diğer Türk Dünyası
delilerinin de gündeme taşınmasını rica ediyorum.” Diye başladığı
konuşmasında, 1969 yılında, o dönemin önde gelen Türk milliyetçisi
aydınlarıyla Devlet adlı bir dergi
çıkarmaya başladıklarını, bunu üniversite gençlerine yönelik Töre ve
liselilere yönelik Bozkurt dergilerinin izlediğini, Hacıeminoğlu’nun
yazılarının, söz konusu dergilerin
okuyucusu tarafından merakla beklendiğini söyledi.
İbrahim Metin konuşmasını,
“TRT ve Milli Kültür”, “Orgeneral Tağmaç’ın Bayram Mesajı”,
“Ordu’yu Kimler Kışkırtır”, “Anarşinin Asıl Sebebi”, “TRT’yi Düzeltmek İçin Ne Yapmalı?”, “Madem
Dönecektiniz., “Dursun’cuğum, Önkuzu’cuğum”, “Yeni Tehlike: Hümanizm” gibi adı geçen dergilerde çıkan
birçok makale adlarını sıralayarak,
Hacıeminoğlu’nun kişiliğine ve
mücadelesine dikkat çekerek onun,
milliyetçilik konusundaki “Milliyetçiliği cepheden hücumla yenemeyenler, onu, manasını bulandırarak
zayıflatmayı denemektedirler. Şu
veya bu sıfatlı milliyetçiler değil, tek
Türk milliyetçiliği vardır. Son yıllarda birçok mefhum gibi milliyetçilik
de değişik manalar verilen bir kavram haline gelmiştir. Bunun çeşitli
sebepleri vardır. Bir kere milliyetçilikle hiç alakası olmayan kişiler,
sırf istismar etmek maksadıyla, onu
bir maske gibi kullanmaktadırlar…
Milliyetçilik bir dünya görüşü olarak, reddedilemeyecek kadar doğru,
yıkılamayacak kadar güçlü, vazgeçilemeyecek kadar zaruri fikirdir…”

gibi vurgulu söylemlerinden örnekler sunarak tamamladı.
* 26 Kasım 2016 Cumartesi günü
Dr. Muhsin Kadıoğlu, “İskoçya’da
Türk-İslam Eserleri” başlıklı bir
konferans verdi.
Konferansın açılış konuşmasını
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizamî Edebiyat Enstitüsü Öğretim Üyelesi Doç. Dr. Besire Azizaliyeva yaptı. Aliyeva, vakfımızın
ve Dr. Muhsin Kadıoğlu’nun çalışmalarının önemini vurguladı. Uzunca bir süre Birleşik Krallığın önde
gelen üniversitelerinden Strathclayde Üniversitesinde misafir öğretim
üyesi olarak bulunan Dr. Kadıoğlu,
İskoçya’nın önde gelen şehirlerinden
Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Stirling, Ayr ve Dumbarton şehirlerindeki müzelerde bulunan Türk-İslam
eserlerini gündeme taşıdı.
Muhsin Kadıoğlu sunumunu;
a-İskoçya Müzelerinde Türkİslam Bilim Aygıtları, b-İskoçya
Müzelerinde Tarihi Türk İmparatorluklarına Ait Eserler, c-İskoçya Müzelerinde Tarihi İslam İmparatorluklarına Ait Eserler, d-Etrüsk ve Asya
Hunları gibi antik Türk topluluklarına
ait eserler, e-İskoçya Müzelerinde
İslam Eserleri. f-Türkiye coğrafyasına ait eserler (Hitit vb. Gibi…),
g-Günümüz Türk devletlerine ait eserler, h-Türklere ait olmasına rağmen
yanlış tanımlanan ve başka milletlere
aitmiş gibi gösterilen eserler, i- İskoç
Sanayisinde “Türk Kırmızısı” etkisi,
j-İskoç Edebiyatında Türkler, k-İskoç
modasında Türk etkisi, l-İskoçya Müzelerinde Diğer Türk Eserleri olmak
üzere 12 ayrı başlık altında değerlendirdi. Her başlığı anlatırken belge
niteliğinde resimler kullanan Muhsin
Kadıoğlu’nun görsel bakımdan zengin sunumu da dinleyiciler tarafından
takdirle karşılandı.
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ği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına minnettarlığımızı sunuyor, kurtuluş mücadelesi
sırasında canlarını feda eden aziz
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi
minnetle ve varoluş mücadelemize her zaman destek veren Anadolu’muzun güzel insanlarını şükranla
anıyoruz.”
Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin 33. Kuruluş Yıldönümünü kutlu olsun…
Ziyaretçilerimiz

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetimizin
33. Yıldönümünü Kutladık

15 Kasım 2016 Salı günü
11.00’de İstanbul-Taksim Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin 33.
Yıldönümünü Kutlama Törenine katılıp vakfımız adına çelenk koyduk.
Törende söz alan KKTC İstanbul
Başkonsolosu Fahri Yönlüer “Sözlerime başlamadan önce, Ulu Önderimiz Atatürk’ü saygı ve minnetle
anıyorum. En karanlık yıllarında
Atatürk İlke ve İnkılaplarından şaşmayan Kıbrıs Türk halkı, O’nun çizdiği yolda sonsuza dek yürümeye ant
içmiştir.
…Kıbrıs Türk halkı asırlardır
sürdürdüğü Kıbrıs’taki varoluş mücadelesini tam 33 yıl önce Kurucu
Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif

Denktaş’ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır.
…Devletinin 33. yılında Kıbrıs
Türk halkı, 300 bin nüfusu, 10 bin
doların üzerinde millî geliri, 2 milyar dolar bütçesi, nüfusunun yüksek
eğitim düzeyi, uluslararası tanınan
üniversiteleri ve kendini defalarca
ispatlamış demokrasisiyle ileriye
güvenle bakmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, devlete ve
geleceğe olan bu güvenin teminatı,
Anavatan Türkiye’nin hiçbir zaman esirgemediği maddi ve manevi
desteğidir. Bu vesileyle, Anavatan
Türkiye’ye mücadelemizin her aşamasında yanımızda olduğu için şükranlarımızı sunarım.
… güçlü ve azimli halkımızın
aydınlık geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük deste-

* Türk Dünyası İşletme Fakültesi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Adalet
Muradov, 8 Kasım 2016 Salı günü
vakfımızı ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Elşan Bağırzade,
Dekanımız Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Dekan Yardımcımız Yusuf Aliyev
ve vakfımız akademisyenlerinden
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli’nin
de hazır bulunduğu ziyarette işbirliğimizi daha da geliştirmek için fikir
alışverişinde bulunduk…
* Vakıf merkezimizde, ebediyete
yürüyüşünün 4. yılı münasebetiyle
Turan Yazgan Hocamız, bir hafta
önce görevi başında kaybettiğimiz
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin müdürü Ali Devrim Hocamız
ve tüm geçmişlerimizin ruhu için
Kur’an okuyup duada bulunduk..
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* Türk Eğitim-Sen İstanbul 8.
Nolu Şube Başkanı Remzi Özmen
Vakfımıza bir nezaket ziyaretinde
bulundu. (Fotoğraf:

* İBB Şehir Tiyatroları sanat yönetmeni, Azerbaycan Türkü oyuncu dostumuz Melahat Abbasova ile
Türk Dünyası üzerine sohbet ettik.
(Fotoğraf:

* Kırgızistan Bilimler Akademisi
Pedogoji Bölümü hocalarından Aygül Elebesova, İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş’la birlikte vakfımızı ziyaret edip fikir alışverişinde bulundular. (Fotoğraf:
* Doğu Türkistan ses sanatçısı
Rahima Mahmut Vakfımıza bir nezaket ziyaretinde bulundular. (Fotoğraf;
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29 EKIM CUMHURIYET
BAYRAMI

* Vakfımız Gençlik Kollarının
oluşturduğu tören kıtamızla İstanbul
Valiliğimizin 29 Ekim 2016 Cumartesi günü Vatan Caddesi’nde düzenlediği Cumhuriyet Bayramımızın
93. Yıldönümünü kutlama törenine
katıldık.
Askeri bando eşliğinde yapılan;
polis, öğrenci, sporcu ve sivil toplum
kuruluşları takımlarının katıldığı tören yürüyüşünde, Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının bayrakları ve

milli giyimleriyle donanmış tören
kıtamız “Türk Birliğine inanan ve
onu gören” halkımız tarafından coşkuyla alkışlandı.
Törenden sonra bütün ömrünü,
Türkiye Cumhuriyeti başta olmak
üzere, Türk Dünyası’nın birliği ve
dirliği yoluna vakfeden Turan Yazgan Hocamızın kabrini ziyaret edip
duada bulunduk.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması dileğimizle Yüce
Türk milletinin Bu Büyük Bayramı
kutlu olsun!

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları olarak Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın bizlere bırakmış olduğu mirasa sahip çıkıp her geçen gün yeni fikirler ve çalışmalar ile güçlendirmekteyiz.
Gerçekleştirdiğimiz geleneksel pazar kahvaltılarının ilkinde Hakan
Boz, “Ortadoğu’yu İzlerken
Türkmen Jeopolitiğini Yeniden Tartışmak” adlı sunumu
yaptı.
Bu dönem gerçekleştirdiğimiz pazar kahvaltılarının
ikincisinde; Alper Yavuzeser Kırım’ın siyasi ve etnik
yapısı, jeopolitik konumu
ve tarihi konularındaki bilgilerini “Kırım Türklerinin
Bugünü ve Yarını” sunumda
bizlerle paylaştı.
Üçüncü kahvaltımızda
ise TDAV Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Metehan Kalem, yapmış
olduğu İran gezisinden kazandığı izlenimleri, İran tarihine de değinerek
“İran Gezi Notları ve İran’da Türk varlığı” sunumunda bizlere aktardı.
Pazar kahvaltılarımızın tüm konuşmacılarına teşekkürlerimizi sunuyoruz
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 3 Aralık 2016 tarihinde düzenlemiş olduğu Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü Programı’nda, bu
sene ödülü alan Stefan Topal ve Azerin ile gerçekleştirdiğimiz kısa röportajlarda, Türk gençliğinin önemini vurgulayıp Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Gençlik Kollarına başarılar dileyerek teşekkür ettiler.

