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EĞİTİM 

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü / AZERBAYCAN 
* 26 Ocak gününe kadar devam 

eden birinci dönemi başarı ile ta-
mamladık. Kısa bir tatilin ardından 
1 Şubat 2017 günü ikinci döneme 
başlamış olacağız. Başta idarecile-
rimiz, öğretmenlerimiz, öğrencile-
rimiz ve velilelerimiz olmak üzere 
emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

* 31 Aralık Günü,  Azerbaycan-
da ve Azerbaycanlıların yaşadığı 
70’den fazla ülkede, 1993 yılından 
beri  “Dünya Azerbaycanlıları Birlik 
ve Dayanışma Günü” olarak kutlan-
maktadır. Bu vesileyle  okulumuzda 
bir tören düzenledik. Törene öğret-
menlerimiz, öğrencilerimiz, velile-
rimiz ve gönül dostlarımız  katıldı. 

Tören; vatan ve bayrak uğruna ebe-
diyete intikal etmiş, Türk büyükleri 
ile şehitlerimiz için saygı duruşu-
nun ardından iki ülke milli marşları 
okunmasıyla başladı. Okul müdür 
vekilimiz Musa Ediz, Dünya Azer-
baycanlıları Birlik Günü’nü 
kutlayarak, “Bugün sadece 
Azerbaycanlıların birlik 
günü değil, tüm dünya 
Türklerinin birlik günü ol-
sun.” dedi.

Günün anlam ve öne-
mini okulumuz Tarih Öğ-
retmeni Elmar Hasanov 
(Fotoğraf: 5) anlattı. Hasa-
nov; “Mehmet Emin Resul-
zade, Ahmet Ağaoğlu, Ali Bey 
Hüseyinzade, Ali Merdanbey Top-
çubaşov, Cafer Cabbarlı gibi ay-
dınlarımız; Azerbaycan toplumunu 
‘ümmetten-millete’ dönüştürdüler” 
dedi.

Elmar Hasanov, “Kadir Allah, 
öz vicdanım karşısında söz verir ve 
and içerim. Azerbaycan’a sadakatı-
mı mukaddes ve sarsılmaz tutacak, 
bundan sonra ondan başka vatan 

tanımayacak, Azerbaycan va-
tandaşlığının bütün vazife-

lerini dönmeden yerine 
getirecek ve Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin 
saadeti için canla-
başla kulluk edecek, 
onun için ne gücümü, 
ne malımı, ne lazım ge-

lirse, hayatımı bile esir-
gemeyeceğim. Bu andı 
yerine getirmede Allah 
bana yar olsun.” sözlerini 

ihtiva eden, 1918’de kurulan Azer-
baycan Cumhuriyeti talebelerinin 
andını da okudu.

6-A sınıfından Fuat Adıgüzelov 
ve Hasan Şiriyev “Can Azerbay-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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can”, şiirini, 6. sınıf öğrencileri, 
“Kanatlarım var, ruhumda” şarkı-
sını, 9. Sınıf öğrencileri, Bahtiyar 
Vahapzade’nin “Gülistan” şiirini, 
7. sınıf öğrencileri ise Anayurt 
Marşı’nı okudular. Öğren-
ciler, programın  sonun-
da, Azerbaycan şarkı-
larıyla eğlendiler. Bu 
güzel programın ger-
çekleşmesinde emeği 
geçen öğretmenleri-
miz; Şehla Memmed-
li, Aysel Manafova ve 
Gamer Rüstemova’ya 
teşekkür ederiz. (Fotoğ-
raf: 1-6)

* Geçen yıl Nisan 
ayında şehit düşen, öğrencileri-
mizden Tayfun ve Onur’un babası, 
aziz şehidimiz Tebriz Musazade’nin 
muhterem eşi Perişan Hanım’ın açı-
lışını yaptığı Tebriz Musazade Gü-
zel Sanatlar ve Tahsil Merkezi’nin 
programına iştirak ettik. (Fotoğraf: 
7-8)

* IX-A sınıfı öğrencilerimizden 
Ayan Memmedli, Japonya’nın Tok-
yo şehrinde yapılan II. Uluslararası 
Müzik Yarışması’nda piyano dalın-
da dünya ikincisi oldu. Bizlere bu 
gururu yaşatan Ayan Memmedli’yi 
kutluyor, başarılarının devamını di-
liyoruz. (Fotoğraf: 9-10) 

* 25 Aralık 2016 tarihinde 
Hövsan Olimpiyat Merkezi’nde 
yapılan Azerbaycan Karate-do 

ve Kabudo Federasyonu ve Yeniyet-
meler arasında yapılan XIX. Cumhu-
riyet Şampiyonasında, öğrencilerimiz 
iki altın, bir gümüş, iki bronz madalya 
kazandılar. (Fotoğraf: 11-12)

* Ders Evi Tedris Merkezi öğ-
retmenleri Terane Huseyinli ve Zü-
leyha Memmedova, öğrencilerimizi 
üniversite sınavları hakkında bilgi-
lendirdi. (Fotoğraf: 13)

* Azerbaycan’ın tanınmış müzik 
üstadlarından ve 80 çeşit müzik ale-
ti çalabilen Abbasgulu Necefzade 
müzik konulu bir sohbetle öğrenci-
lerimizle birlikte oldular. (Fotoğraf: 
14-15) Necefzade, Kemençe, ney, 
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balaban, tütek, zurna, boru müzik 
aletlerini tanıtarak, örnekler verdi. 
Sanatçımıza, Cevanşir Kasımov 
darbukasıyla eşlik etti. Necefzade 
ve Kasımov’a teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. 

* Öğrencilerimiz, Bakü’de bu-
lunan “Kadın ve Çocuk Sığınma 
Evine” kırtasiye, giyim, kitap, yi-
yecek yardımı yaptılar. Bu anlamlı 
kampanyayı düzenleyen okulumuz 
PDR öğretmeni Mehri Hasanova’ya 
teşekkür ederiz. (Fotoğraf: 16)

Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültesi
* Eğitim ve öğretimin başarılı 

bir şekilde devam ettiği fakülte-
mizde, sınavlarımızı tamamladık. 
Öğrencilerimizin en iyi şekilde ye-
tişmeleri için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan başta dekanımız sayın 
Tuzcuoğlu olmak üzere, dekan yar-
dımcılarımız, bölüm başkanlarımız, 
hocalarımız ve diğer çalışanlarımızı 
kutluyor, öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz. 

* Azerbaycan’ın tarihine, kanlı 
harflerle Kanlı Yanvar Faciası (Kan-

lı Ocak Faciası) olarak geçen 20 
Ocak 1990’ın üzerinden 27 yıl geç-
mesine ragmen bu acı, Azerbaycan 
halkının yüreğinde hala tazeliğini 
koruyor. Bu felaket günlerinde halk 
saldırıya uğramış, suçsuz insanlar 
kurşuna dizilmiş tankların altında 
ezilmişlerdi.

Bu kanlı günü Azerbaycan halkı 
acı ile hatırlasa da, o bir şan ve şe-
ref günüdür. Halkımız o gün, Sov-
yet ordusunun  korkunç saldırısına 
göğsünü siper ederek, kimliğini ko-
rudu, metanetini ve gücünü dünyaya 
kabul ettirdi. 

Bu vesileyle, rektörlükçe dü-
zenenlenen ve  sabahın erken saat-
lerinde başlayan anma törenlerine 
fakültemiz öğretim üyeleri de tam 
kadro katılarak ardından Şehitliği 
ziyaret ettiler, kırmızı karanfillerle 
minnettarlıklarını bildirip, saygı du-
ruşunda bulundular. (Fotoğraf: 17)

* 20 Ocak Katliamı’nın kurban-
ları Fakültemizde de anıldı. Dekan 
Yardımcıları, Öğretim görevlileri ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda Rus ordusunun 20 Ocak 
(yanvar) günu Azerbaycan halkına 
yaptığı zulüm ve katliamdan bahse-
dildi. (Fotoğraf: 18) 

İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad / KIRGIZİSTAN
* Enstitümüze bağlı fakültele-

rimizde sınavların bitmesiyle iki 
aylık bir yarıyıl tatili başladı. Tatil, 
enerji tasarrufu amacıyla Kırgızis-
tan Devleti’nin aldığı karar gereği   
uzatıldı.

Turan Kültür Merkezi 
Süleymaniye Kürsüsü 
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzde, 24 Aralık 
2016 Cumartesi günü 14.00’de, 
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm 
Başkanı ve vakfımız hocalarından 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Tonyu-
kuk Neden Bilge İdi?” başlıklı bir 
konferans verdi.

Ahmet Taşağıl, konferansın gi-
riş kısmında, Göktürklerin bilge 
“tarkan”ı Tonyukuk’un kimliğini ta-
nıtıp, hayat çizgilerini özetledi. Bazı 
tarih öğretmenlerinin, Tonyukuk’u 
öğrencilerine Çinli olarak tanıtacak 
kadar duyarsız olduklarını belirten 
Taşağıl, bunun asla doğru olmadı-
ğını, gerek Göktürk Yazıtları ge-
rekse eşzamanlı olarak oluşan Çin 
kaynakları bilimsel / tarafsız bir şe-
kilde ele alındığında Tonyukuk’un 
Göktürk Kağanlığı Soyunun bağlı 
olduğu “Aşina” ailesine bağlı “Aşi-
de” ailesinin önde gelen bir temsil-
cisi olduğunun açıkça görüleceğini 
söyledi.

Taşağıl, İlteriş Kutluk Kağan, 
Kapkan Kağan ve Bilge Kağan dö-
nemlerinde Göktürk Devleti’nin 
ikinci adamı olarak görev yapan, 
Türk milletinin çıkarları söz konu-
su olduğunda, gerekirse Kağan’a 
rağmen doğru fikri öneren ve sonu-
na kadar arkasında duran bu büyük 
Türk’ün; Tonyukuk’un bilge olduğu-
nu gösteren bazı önemli noktaları şu 
başlıklar altında açıklayarak anlattı:

Tonyukuk;
• Dış ve iç düşmanlarını çok iyi ta-

nıyacak kadar bilgi sahibidir.
• Çok iyi bir stratejisttir.
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• Kahraman bir savaşçıdır.
• Kendi milletinin karakterini; 

olaylar karşısında tavır ve davra-
nışlarını çok iyi bilir.

• Budizm’in milletine zarar vere-
ceğinin farkındadır.

• Şehirleşmenin – o günkü şartlar 
içerisinde – Türk milletine yıkım 
getireceğini anlamış durumdadır.

• Tonyukuk’a göre;
• Güçlenmeden düşmanla savaş-

mak doğru değildir.
• Vatanına ihanet edenler, mutlaka 

cezalandırılmalıdır.
• Emeğe saygı duyulmalı, kahra-

manlar ödüllendirilmelidir.
• İç ve dış düşmanların işbirliği yap-

ması önceden engellenmelidir.

Tonyukuk’un bilge kişiliği dev-
let adamlığı çerçevesinde verdiği 
bilgilerin, Türk tarihini, özellikle 
model Türk Devleti; Göktürkleri o 
günden bugüne değerlendirdiğimiz 
zaman, bugün içinde bulunduğumuz 
durumların sebeplerini anlamaya da 
ışık tutacak kıymette olduğunu be-
lirten Taşağıl, tarihi araştırıp, doğru 
okuyup, doğru anlatmanın ne derece 
önemli olduğuna dikkat çekti.

Taşağıl, yoğun bir katılım ve il-
giyle takip edilen konferansının de-
vamında, dikkatli, birikimli ve sor-
gulayan dinleyicilerinin yöneltilen 
birçok ilginç soruyu cevaplandırdı. 
(Fotoğraf: 19) 

Konferans sonunda “Eski Türk 
Boyları”, “Ergenekon’dan Kağan-
lığa Türk Model Devleti Göktürk-
ler”, “Kök Tengri’nin Çocukları” 
adlı birbirinden değerli kitaplarını 
imzaladı.

* 31 Aralık 2016 Cumartesi günü 
Bakırköy Musiki Konservatuva-
rı Vakfı geleneksel yılsonu Türk 
Musikisi Konserimizi icra ettik. 
Kardeş Bakırköy Musiki Konser-
vatuvarı Vakfı’nın Onursal Başkanı 
Hikmet Özkahraman, yaptığı açılış 
konuşmasında, vakfımızla işbirliği 
yapmaktan son derece mutlu olduk-
larını belirterek, bu işbirliğinin sağ-
lam temellerini atan Prof. Dr. Turan 
Yazgan Hocamızı hayırla anıp Prof. 
Dr. Nevzat Atlığ’a da sağlıklı uzun 
ömürler dilediğini ve şükranlarını 
ifade etti.

Saz arkadaşları Yılmaz Pamukçu 
(kanun), Murat Dağlı (bendir ney), 
Saim Sutekin-Hasan Deniz Bilişik 
(ud) Cafer Ünal (keman) eşliğinde 
sahne alan ses sanatçıları Mustafa 
Akyüz, Evren Evin, Birgül Mutlu-
baş, Müge Hale Çetintürk, Kadir 
Tuncer, Canan Tüzüner; poroğram-
larının birinci bölümünde Türk mü-
ziğinin “Bir Kızıl Goncaya Benzer 
Dudağın”, “Bak Yine Geçti Bahar”, 
“Veda Busesi”, “Fikrimin İnce 
Gülü”, “Bülbülüm Altın Kafeste” 
gibi unutulmaz şarkılarını söyleye-
rek gönlümüzü şad ettiler. (Fotoğ-
raf: 20) 

Programın ikinci bölümünde, 
Bakırköy Musiki Vakfı Başka-
nı Yılmaz Pamukçu’nun sözle-
ri millî şairimiz Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu’na ait kendi bestesi 
“Aylardan Ağustos..”,  sözleri Arif 
Nihat Asya’nın olan “Fetih Mar-
şı”; “İzmir’in Dağlarında Çiçekler 
Açar” ve “Çırpınırdı Karadeniz” 
marşları, kahramanlarımızın cephe-
lerde hainlere ve Türk düşmanlarına 
karşı destanlar yazdıkları, şehitlik 

şerbeti içtikleri şu günlerde ruhu-
muzu coşturup, acılarımıza teselli 
oldu. Beğeniyle izlediğimiz konse-
rin sonunda Vakıf Genel Başkanı-
mız Közhan Yazgan, onursal başka-
nı Hikmet Özkahraman ve şimdiki 
başkanları Yılmaz Pamukçu başta 
olmak Bakırköy Musiki Vakfı heye-
tine teşekkür etti. 

* 14 Ocak 2017 Cumartesi günü 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa E. Erkal “Avrupa Bir-
liği Rüyasının Sabahı” başlıklı bir 
konferansı gerçekleştirdi.

Mustafa Erkal, konuşmasına 
Türk Dünyası’nın önderlerinden 
vakfımızın kurucusu Prof. Dr. Tu-
ran Yazgan ile 13 Ocak 2013’te 
ebediyete yürüyen, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Rauf Denktaş’ı şükran ve saygıyla 
anarak başladı. Mustafa Erkal, Av-
rupa Birliği’nin geçtiğimiz yüzyılın 
ortalarında hangi ihtiyaç ve amaç-
lar doğrultusunda kurulduğunu 
ana çizgileriyle değerlendirdikten 
sonra, Avrupa Birliği macerasının 
Türkiye’ye ekonomik, siyasî ve top-
lumsal maliyetini ortaya koydu.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne 
girme isteğinde Yunanistan’ın bü-
yük bir etmen olduğunu belirten Er-
kal, Yunanistan’ın içinde bulunduğu 
bir birliğin, Türkiye aleyhine ortaya 
koyacağı faaliyet ve yaptırımları 
bertaraf etmek isteyen Türkiye’nin, 
rotasını 50’li yılların sonundan baş-
layarak bu istikametten ayırmadığı-
nı,

1963 Ankara Antlaşması’ndan 
2017’ye kadar geçen süreçte Tür-
kiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin, 

Fotoğraf: 19 Fotoğraf: 20
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Türkiye açısından, maalesef, aşa-
ğılanıcı, ötelenici ve onur kırıcı bir 
şekilde devam ettiğini belirten Er-
kal, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin 
aleyhinde ve lehinde olan birçok 
kesimin de, itibarlı ve haysiyetli bir 
aday olmamamız için ellerinden ge-
leni yaptığını,

Öz gücünü oluşturup eşit şartlar-
da üye olmak üzere hareket etmeyen 
Türkiye’nin, güvenliğini hep sırtını 
NATO’ya, AB’ye dayayarak sağ-
layacağını düşünmek yanlışlığına 
düştüğünü; bu sebeple AB-Türkiye 
ilişkilerinin, Türkiye açısından tam 
bir güvenlik ve egemenlik meselesi-
ne dönüştüğünü,

AB ve yandaşlarının, Selçuk-
lu ve Osmanlı ruhunu ve mirasını 
koruyan, ayrı din ve kültüre sahip, 
şuurlu hareket ettiği zaman Şark ya-
yılmacılıklarına hiçbir zaman izin 
vermeyecek olan Türkiye’ye karşı 
yıllar boyu sinsice politikalar yürüt-
tüklerini, (Fotoğraf: 21)

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin 
içerde bölücülük ve terörle dışarda 
da Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’la 
Batı Trakya’da yaşadığı mücadele 
ve sorunlarda, hiçbir zaman ciddî 
anlamda Türkiye’nin yanında yer 
almadığını, tam aksine çoğu zaman 
bizzat bu sorunların kaynağı oldu-
ğunu,

“Türkiye’nin birçok alandaki 
ciddî kayıplarının sebebi nedir?” 
diye düşünüldüğünde, hayalî bir 
Avrupa Birliği tutkusu olduğunun 
görüleceğini, bugün gelinen aşama-
da bütün çıplaklığıyla görülen bu 

gerçeği, artık hiç kimsenin göz ardı 
edemeyeceğini,

Türk toplumunun bir asırdır sü-
ren demokrasi ve çağdaşlaşma mü-
cadelesini geriye sararak bizi ilkel 
ve otoriter bir Orta Doğu ülkesi du-
rumuna sokma yönündeki gelişme-
leri, akılcı eğitim politikaları ve ka-
lıcı yatırımlarla destekleyerek kendi 
iç dinamiklerimizle bertaraf etme-
miz gerektiğini, vurgulayan Erkal, 
on yıllardır bizi avutan Avrupa ve 
yandaşlarının çözümlerine inanma-
nın, bizi çok daha içinden çıkılmaz 
durumlara düşüreceğini vurgulaya-
rak konuşmasını tamamladı.

* Süleymaniye Kürsüsü ko-
nuşmalarımıza 21 Ocak 2017 Cu-
martesi günü Türk maliyesinin üs-
tatlarından Kadir Boy’un verdiği 
“Yükselen Kurlar ve Ekonomimiz” 
başlıklı konferansımızla devam et-
tik. Kadir Boy, konuşmasına çok 
kötü geçen 2016 yılından sonra, 
kötü başlanan 2017 yılının uyan-
dırdığı endişeye dikkat çekerek ve 
buna rağmen iyimser bir yaklaşımla 
verimli ve huzurlu bir yıl dilekleriy-
le başladı. (Fotoğraf: 22) 

Ekonomi deyince, özellikle son 
15 yılda, çoğu zaman ekonominin 
gündeme tam oturduğunu hatırla-
madığını belirten Kadir Boy, eko-
nominin ancak döviz kurlarının ag-
resifleştiği, “Borsada ne oluyor?” 
dendiği, faizlerin tepetaklak olduğu 
ve aşırı yükseldiği bazı dönemlerde, 
milletimizin - maalesef - gündemine 
giriverdiğini; hâlbuki ekonominin 
sürekli gündemde olmasının, geli-
rimizin giderimizin netleşmesinin, 
dış ticaretten para kazanmamızın, 
dış ticaretin açık vermemesinin, 
bütçemizin açık vermemesinin ve 
dış ticari açığımızın finanse edeme-
diğimiz bakayasının da az olmasının 
gerektiğini söyledi. Konuşmasının 
ilerleyen bölümlerinde, son 15 yıl-
daki ekonomimizi özellikle mercek 
altına alan Kadir Boy, sadece bu dö-
nemi ele almanın ekonomimizi an-
lamamıza yetmeyeceğini belirterek, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
son döneme gelene kadarki ekono-
mik göstergelerimizi de özetledi.

Boy, gerek 2002’ye kadar gerek-
se 2002 sonrası dönemdeki ekono-
mik durumumuzu tarafsız bir bakış 
açısıyla ve rakamlara takla attırma-
dan hazırladığı mali tablolar aracılı-
ğı ile gözler önüne serip, karşılaştır-
malı bir şekilde analiz etti.

Konuşmasının son bölümünde 
bugün, Türk kamuoyunu büyük en-
dişeye sevk eden döviz kurlarındaki 
yükselmenin, tespit edip bunlardır 
diyebildiği iç ve dış sebepleri aşağı-
daki başlıklar altında sıralayıp açık-
ladı ve sonuçlarını ortaya koydu:

Dış sebepleri:
• ABD Başkanı seçilen Donald 

Trump’ın açıklamalarının yarat-
tığı belirsizlikler,

• ABD Merkez Bankası (FED) nın 
beklendiğinden daha agresif faiz 
artırma ihtimali,

• ABD Başkanı Trump’ın, hem 
Gelir hem de Kurumlar Vergisine 
ilişkin çok ciddî vergi indirimleri 
vaadinde bulunması (Bunun eko-
nomiye canlılık getireceği ve do-
ları güçlendireceği),

• ABD Kökenli çokuluslu şirketlerin 
yurt dışındaki paralarının, tekrar 
ABD’ye dönmeye başlaması ve bu 
süreceğin artacağı beklentisi,

• Sıcak paranın çekiliyor olması.
• Kredi değerlendirme kuruluşu 

FİTCH’in 27 Ocak 2017’de açık-
layacağı kararında Türkiye’nin 
notunu indirebileceği endişesi,

• Dünyanın en kırılgan 5 ekono-
misinin ilk 3’ünde bulunmamız, 
dünya dengelerinin bozulmasının 

Fotoğraf: 21 Fotoğraf: 22
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Türkiye’yi diğer ülkelere göre 
daha çok etkiliyor olması.

İç Sebepleri:
• Cari açık ve bunun finansmanın-

da yaşanacak tıkanma,
• Reel sektörün döviz açık pozisyonu,
• Kamunun, özel sektörün ve hane 

halklarının aşırı borçluluğu,
• Faizlerin indirilmesi, yükseltile-

memesi,
• Ekonomide çok başlılık,
• Merkez Bankası’nın kurdaki ha-

reketliliği frenleyemeyeceği en-
dişesi,

• Merkez Bankası ve ekonomi oto-
riterlerinin sanki kurun geldiği 
noktayı normal karşılıyorlarmış 
gibi algılanması,

• Ekonomimizin, dövize ve yaban-
cı sermaye girişine olan bağımlı-
lığı,

• Merkez Bankası’nın serbestçe 
kullanabileceği rezervlerin azlığı,

• Döviz arz ve talebindeki dengesizlik,
• Tasarruf açığı,
• Yeni bir ekonomi modelinin ha-

zırlanıp yürürlüğe sokulamaması,
• 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü,
• Demokrasi ve Yargı Sistemimizin 

iç ve dış aktörlerde yarattığı gü-
vensizlik,

• Bölücü terör,
• Irak ve Suriye’de devam eden 

askerî faaliyetler,
• Başkanlık Referandumu,

Son bölümde “Çözüm ne olabi-
lir?” sorusuna cevap vermeye ça-
lışan Kadir Boy, ekonomideki çok 
başlığın ortadan kaldırılmasının, 
yapanın ve uluslararası piyasala-
rın inanacağı yeni bir Makro Plan 
hazırlanmasının ve bunun referan-
dumdan hemen sonra tam yetkili 
bir ekonomi yöneticisi tarafından 
yürürlüğe konmasının, iç ve dış pi-
yasalarda olumlu sonuçlarının mut-
laka görüleceğini vurgulayarak söz-
lerini tamamladı.

* 28 Ocak 2017 Cumartesi günü 
Türk Dünyası müziği üstadı Bün-
yamin Aksungur’un “Türk Dün-
yası Müziklerinde Kahramanlık ve 
Askerlik” başlıklı sohbetiyle Ocak 

ayı programı tamamlanmış oldu. 
(Fotoğraf: 23) TRT yapımcı yönet-
meni ve Türk Dünyası müziğinin 
yıllarca sahada yaptığı araştırma ve 
derlemelerle ruhuna nüfuz etmiş ve 
bu alanda zengin bir birikime sahip 
olan Bünyamin Aksungur, yaklaşık 
iki saat süren sohbetinde, dinleyici-
leri kahramanlık ve askerlik ruhuyla 
canlandırıp coşturdu.

Bünyamin Aksungur; “Kışlalar 
doldu Bugün”, “Kurban Olam Ayına 
Yıldızına”, “Kırım’dan Gelirim…”, 
“Yine Yakmış Yâr Mektubun Ucunu”, 
“Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”, “Ey 
Şanlı Ordu Ey Şanlı Asker”, “Port 
Artur’nın Kalesi (Kırım-Başkurt-
Tatar)”, “Sivastopol Önünde Yatan 
Gemiler”, “Kaharman Kanton (Baş-
kurt)”, “Kum Buranı (Tatar)”, Kö-
roglı/Türkmen Küyi (Kazak)”, “Uca 
Uca Dağ Başında”, “Atke Mining As-
kerler Tanrı Adını Aytıp (Afganistan”, 
“Gözel Türkistan Senge Ne Boldı 
(Özbekistan)”, “Manas Destanı (Kır-
gızistan)”, “Atımı Bağladım Bir Gara 
Daşa (Türkmenistan)”, “Turan Türkü-
sü (Tuva)”, “İbibikler Öter Ötmez Or-
dayım”, “Baş Koymuşum Türkiye’min 
Yoluna” gibi onlarca kahramanlık ve 
askerlik türkümüzü kendi lehçelerin-
de, karşılaştırmalı bilgilerle aydınlatıp 
sazla, tarla dombırayla söyleyerek bir 
kere daha bizleri nağme nağme “Türk 
Birliği” gerçeğine götürdü.

Aksungur, “farklılıklarımız zen-
ginliğimizdir” diyenlerin aksine, 
gönül ezgilerimizle ortak payda-
larımızın çokluğunu dile getirerek 
kahramanlık, askerlik, birlik, dirlik 
ruhumuza can verdi; sağ olsun, var 
olsun. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
GENÇLİK KOLLARI 
Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Gençlik Kollarımız dü-
zenledikleri Pazar Kahvaltıla-
rında çeşitli konular üzerinde  
sunumlar yaparak, bilgilenmeye 
devam ediyorlar. 

Bu cümleden olmak üzere; 
25 Aralık Pazar Günü Özgür Sa-
yın “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Yurtdışı Bursları ve İngiltere’de 
Lisansüstü Eğitim”, 8 Ocak Pa-
zar Günü Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Gençlik Kolları 
eski Başkanlarımızdan Özgü 
Aşkın “Türk Diasporası ve Dün-
den Bugüne Türk Sivil Toplum 
Hareketi”, 22 Ocak Pazar Günü 
Gümülcine Türk Gençler Birli-
ği Başkanı Koray Hasan “Batı 
Trakya Türklüğünün Güncel So-
runları”, 29 Ocak Pazar Günü 
Gençlik Kolları Disiplin Kurulu 
Başkanı Nurcan Burgaz “Ço-
cuklarımızı Nasıl Eğitmeliyiz” 
başlıkları altında çok faydaları 
olduğuna inandığımız konuları 
sundular, enine boyuna tartıştı-
lar. 

Fotoğraf: 23


