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İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad / KIRGIZİSTAN
Fakültelerimizde eğitim-öğretim-

le birlikte sosyal etkinliklerimizde 
aksamadan sürmektedir.
* Hocalı Soykırımı’nın 25. yıldö-

nümünde, hayatını kaybedenleri say-
gıyla andık. “Hocalı Soykırımı’nın 
İç Yüzü” başlıklı konferansa konuş-
macı olarak katılan Öğr. Gör. Halil 
Şengül, Hocalı Soykırımı ile ilgili 
ayrıntıları uluslararası hukuk açısın-
dan değerlendirerek öğrencilerimizi 
bilgilendirdi. (Fotoğraf: 1)
* 3 Mart’ta “Kırgızistan Bayrak 

Günü” vesilesiyle Celalabad kent 
merkezinde düzenlenen bayram et-
kinlikleri (Fotoğraf: 2) ile, 5 Mart’ta 
Celalabad kent merkezinde düzenle-
nen “Kırgızistan Kalpak Bayramı” 
etkinliklerine katıldık.

* Türk Dünyası Kırgız-Türk Mes-
lek Yüksekokulu Bayanlar Futbol 
Takımımız Celalabad futbol turnu-
vasında birinci oldu. Öğrencilerimizi 
kutluyor, başarılarının devamını dili-
yoruz. (Fotoğraf: 3)
* İktisat ve Girişimcilik Üniversi-

tesi bünyesinde “CreaLab” adlı Bi-
limsel Araştırma ve Proje Merkezi’nin 
açılışına Celalabad Valisi Kıyanbek 
Satıbaldıev, Üniversitemizin Başkanı 
Kantöre Toktomamatov, Rektörümüz 
Abdilbaet Mamasıdıkov ve devlet ku-
ruluşlarından bazı yetkililer katıldı. 
(Fotoğraf: 4)
* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla enstitümüzdeki bayan 
personellerimiz için bir kutlama 
programı gerçekleştirdik. (Fotoğraf: 
5-6)
* Bişkek’te düzenlenen üniversi-

telerarası satranç turnuvasında Türk 
Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrenci-
miz Caynagül Batırbek Kızı üçüncü-

lük aldı. Tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. (Fotoğraf: 7)
* Üniversitemiz öğrencileri ta-

rafından kurulan “Eko Kurye”, fa-
aliyete başladı. Bisiklet ile kurye 
hizmetini hayata geçiren öğrencile-
rimiz, tanıtım ve farkındalık yaratma 
amacıyla Celalabad’da bisiklet turu 
düzenledi. (Fotoğraf: 8)
* Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl-

dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz 
anma programında, saygı duruşu 
ve her iki ülkenin İstiklal Marşları 
okundu. Enstitü Müdürümüz Doç. 
Dr. İbrahim Akış, günün anlam ve 
önemini belirten bir konuşma yaptı.  
Bu vesileyle Çanakkale şehitlerimi-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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zi bir kez daha saygıyla ve minnetle 
anıyoruz. (Fotoğraf: 9)
* Üniversitemizin kurucusu 

Prof. Dr. Kantöre Toktomamatov, 
rektörümüz Prof. Dr. Abdilbaet 
Mamasıdıkov, enstitü müdürümüz 
Doç. Dr. İbrahim Akış ve tüm ensti-
tü personelimizin katıldığı Nevruz 
şenliklerinde; Nevruz’un vazge-
çilmezi olan Sümelek aşı pişirildi. 
(Fotoğraf: 10)

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi
Fakültemizde eğitim-öğretim ak-

samadan devam etmektedir.
* 26 Şubat Hocalı Soykırımı kur-

banlarının hatırası için düzenlenen 
anma törenine katılan Fakültemizin 
öğretim üyeleri yürüyerek gittikleri 
Hocalı abidesine kırmızı karanfiller 
bırakıp, 1 dakikalık saygı duruşuyla 
şehitlerimizi yad ettiler. (Fotoğraf: 
11)

* “Tudifak’ın Sesi” adlı canlı 
müzik yarışması dekanımız, öğre-
tim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi 
öğrencilerinin katılımıyla gerçek-
leşti. Lisemiz “Mehter Takımı”nın 
muhteşem gösterisinin ardından 
adaylar yarıştılar. Doç. Dr. Ferruh 
Tuzcuoğlu, Cevahirhanım Memme-
dova, Dr. Oktay Guliyev, Öğr. Gör. 
Neriman Hanahmedov ve Öğr. Gör. 
Ziyadhan Hesenov’un juriliğini yap-
tığı yarışmada Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 1. sınıf öğrencisi Orhan Be-
dirhanov birincilik, Uluslararası İliş-
kiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rüfet 
Mustafa ikincilik, Uluslararası İliş-
kiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tural 
Manaflı üçüncülük kazandı. (Fotoğ-
raf: 12-13)

* 8 Mart Kadınlar Günü müna-
sebetiyle dekanımız Doç. Dr. Ferruh 
Tuzcuoğlu ve tüm çalışanlarımızın ka-
tılımı ile fakültemizin bayan hocaları-
nın ve personelinin Kadınlar Günü’nü 
kutladık. Kutlama konuşmalarından 
sonra bayanlara çeşitli hediyeler tak-
dim ettik.

Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü / AZERBAYCAN
Lisemiz, 18 Mart 2017 günü bir 

haftalık “Nevruz Bayramı” tatiline 
girdi. Eğitim-öğretimimiz aksama-
dan devam ederken, sosyal etkinlik-
lerimiz de büyük takdir gördü.
* Hocalı Soykırımının 25. yılında, 

düzenlediğimiz bir törenle şehitleri-
mizin ruhunu tazim ettik, soykırımı 
lanetledik. Program, Hocalı Şehitle-
rimizin aziz hatırasına saygı duruşuy-
la başladı. İki ülke milli marşlarının 
okunmasının ardından, müdürümüz 
Hüseyin Demirel katılımcıları selam-
layarak başladığı konuşmasına şöyle 
devam etti: “Şahsım ve Türk Dünya-
sı Bakü Atatürk Lisesi adına, terör 
devleti Ermenistan’ın 25 yıl önce, 
Hocalı’da yaptığı Türk Soykırımını 
nefretle, şiddetle kını-
yorum… Hocalı’da 
çocuklarımızı, ka-
dınlarımızı, yaşlı-
larımızı, silahsız 
insanlarımızı kat-
lettiler. Bir gecede 
613 Türk’ü öldür-
düler, 83 çocuğumu-
za kıydılar, 106 kadını-
mızı öldürdüler, bu kadınların çoğu 
hamileydi. 70’den fazla aksakalımıza 
kıydılar. 150’den fazla insanımızın 
cesedini bile bulamadık. 1275 soy-
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daşımızı esir aldılar. 487 kardeşimiz 
ağır yaralandı. Yani, 3.000 nüfusa 
sahip Hocalı bir gecede yok edildi.

Bizler Türk Milleti’nin vefalı ev-
latları olarak, vakfımızın şuurlu bi-
reyleri olarak, Türk Dünyası Bakü 
Atatürk Lisesi olarak, nerede bir Türk 
varsa ve nerede bir Türkün burnu ka-
nasa acısını yüreğimizde hissediyo-
ruz. Dolayısıyla Hocalı Soykırımını 
unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Müdürümüzün konuşmasının ar-
dından öğrencilerimiz büyük özenle 
hazırlamış oldukları muhteşem gös-
terilerini sundular.

7-A, 8-A, 9-B öğrencileri “Har-ı 
Bülbül”, Fidan Dergahlı, Lale Nasrul-
layeva; Halid Rüstemov, Selcan Bay-
ramlı “Hocalı’da Sahipsız Mezarlar”, 
Lale Nesibova ve Ayan Cemal “Ben 
Şehit Anasıyam” oyunlarını başarı ile 
sundular. Humay Memmedli “Kan 
Yağıyordu O Gece”, Ertuğrul Penahlı 
“And İçiyoruz”, Şems Kebirli “Sava-
şın Ne Olduğunu Bilmiyordum” şiirini 
okudular. Oğuzhan Penahlı “Kalk Aya-
ğa Azerbaycan” türküsünü, “Settar 
Behlulzade Yabancı Diller Lisesi” öğ-
rencilerinden Murad İbrahimov ve Gü-
nel Bagırova “Karabağ Şikestesi”ni, 
Elnur Aliyev, “Atalara mektub”u oku-
du. Duygu dolu anların yaşandığı prog-
ram, Hocalı soykırımının anlatıldığı 
video gösterisiyle sona erdi. Programı 
Solmaz Tahirli ve Humay Memmedli 
sundu. Programın gerçekleşmesinde 
emeği geçen öğretmenlerimiz, Mehri 
Hasanova, Pernise Askerzade, Gülna-
re Süleymanlı, Anar Aliyev’e, kıymet-
li öğrencilerimize, “Settar Behlulzade 
Yabancı Diller Lisesi” müdürü Hayale 
Ahmetzade Ayvazlı’ya, öğrencileri-
mize, velilerimize, gönül dostlarımıza 
ve basın mensuplarına teşekkür ederiz. 
(Fotoğraf: 14-15)

Program yoğun istek üzerine 
“Settar Behlulzade Yabancı Diller 
Lisesi” salonunda tekrarlandı.
* Türk Dünyası Bakü Atatürk 

Lisesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın 
İlham Aliyev’in korteji ile “Ana Fer-
yadı Anıtına” yürüdük, anıta karanfil-
ler bırakıp, şehitlerimiz için saygı du-
ruşunda bulunduk. Yürüyüş kolunun 
önünde, Ermeni terör devleti tarafın-
dan gaspedilen, Karabağ’daki mer-
kezler “Hocalı, Şuşa, Ağdam, Fuzuli, 
Kubadlı, Zengilan, Laçin, Cebrayıl, 
Kelbecer, Ağdere, Hankendi” adları 
yazılı giysiler giyen öğrencilerimiz, 
meydanda bulunan vatandaşlar ile 
yerli ve yabancı basın tarafından bü-
yük ilgiyle karşılandı. (Fotoğraf: 16)
* Çanakkale Zaferi münasebetiy-

le düzenlediğimiz program, saygı du-
ruşu ve iki kardeş ülke milli marşları-
nın okunması ile başladı. Öğretmeni-
miz Zeliha Abdulleyev, günün anlam 
ve önemi anlatan konuşmasını  “Bir 
daha asla Türk Milleti’ne İstiklal 
Marşı yazdırılmayacak ve asla düş-
man, aziz vatanın topraklarına ayak 
basamayacak” sözleri ile bitirdi.

Muhammed Aziz Bilalov “Bu 
Mübarek Bayrak İşte Bu Bayrak”, 
4 sınıf öğrencileri “Dur Yolcu” ve 
“Çanakkale Şehitlerine” şiirlerini 
3-B sınıfı öğrencileri, İstiklal Marşı-

mızın tamamını okudular. 2-C sınıfı 
öğrencileri “İzmir Marşı”nı seslen-
dirdi. 4-C sınıfı öğrencileri İstiklal 
Marşımızı işaret diliyle sundular. 
10-A sınıfı öğrencileri de “Harman-
dalı” oyunu ile büyük beğeni topladı. 
3-C sınıfı Mehter Takımı’nın gösteri-
si ile program taçlandı. Program, Ça-
nakkale Şehitleri anısına hazırlanan 
video gösterisiyle sona erdi. (Fotoğ-
raf: 17-18)
* Nevruz Bayramı kutlama prog-

ramı her kutlamada olduğu gibi, say-
gı duruşu ve iki kardeş ülkenin milli 
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marşlarının okunması ve okul müdü-
rümüzün açılış konuşması ile başladı. 
Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu 
birbirinden güzel gösteriler, izleyen-
leri mest etti. 

3-C sınıfı Mehter Takımı’nın 
muhteşem gösterisinin ardından, 
7-A ve 7-B sınıfı öğrencileri Nev-
ruz Bayramı hakkında bilgi verdiler. 
Nevruz Bayramı’nın simge isimleri 
“Kel ve Köse” rollerini Atilla Alısoy 

ve Halit Rüstemli üstlendi. Seyhun 
Hacılı “Azerbaycan” , 7-A ve 7-B 
sınıfı “Pencereden Taş Gelir”, 9-A 
sınıfı “Bakü” ve “Hayat Çekilmez”, 
5-A ve 5-B sınıfı “Memleketim” ve 
“Notalar”, 10-A sınıfı öğrencileri 
“Bağdat” şarkılarını seslendirdiler. 
Nermin Ahmetzade “Bahar Kızı” 
rolünü canlandırırken, 8-A ve 8-B sı-
nıfı, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen 
danslarından örnekler sundular. 8-A, 
8-B, 7-B, 6-A, 5-A, 5-B sınıfı, Türk 
Dünyası danslarının kompozisyonu-
nu oluşturdular. 7-A, 8-A, 8-B sınıfı 
“Çobanlar”, 1 ve 2. sınıflar “Lale-
ler” ve “Ağ Çiçeğim”, 3 ve 4. sınıflar 
“Semeni” ve “Men Gülem”, 9-A ve 
9-B sınıfı “Zeybek” oyunlarını oyna-
dılar. Programın sunuculuğunu Cem-
re Kumtepe ve İsmayıl Gurbanlı yap-
tı. Programı hazırlayan  öğretmenle-
rimiz Vefa Rehimova, Gülenber Yu-
supova, Pernise Askerzade, Gülnare 
Süleymanlı, Leyla Fetullayeva, Vefa 
Aliyeva ve Aydan Mirzayeva’ya, öğ-
rencilerimize, velilelerimize, gönül 
dostlarımıza teşekkür ederiz. (Fotoğ-
raf: 19-23)
* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

münasebetiyle, hanım çalışanlarımı-
zın bayramını kutladık. (Fotoğraf: 24)
* “Türk Asıllı Ruslar” ve “Rus-

çadaki Türkçe Sözler” adlı kitapların 
ve Vakfımızın her ay yayınlamakta 
olduğu Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergimizin daimi yazarı, Prof. Dr. 
Minehanım Nuriyeva Tekleli lise-
mizde “Coğrafi Adlar Tarihimizin 
ve Dilimizin Yaddaşıdır” konu-
lu bir konferans verdi. Konferansa 
Azerbaycan’ın genç yazarlarından 
Fatima Leyla da katıldı.

Her zaman yanımızda olan kıy-
metli hocamıza teşekkürlerimizi su-
nuyoruz.

* 8-B sınıfı öğrencilerimizden 
Binnet Ovcuyev, Rize İl Spor 
Müdürlüğü’nün düzenle-
miş olduğu  “Uluslararası 
Çay Kupası İkili Judo Tur-
nuvasında” 55 kiloda birinci 
oldu. Tebrik ediyor, başarıla-
rının devamını diliyoriz.
* Hocalı Soykırımının 

25. Yılı münasebetiyle Bakü 
Medeniyet ve Turizm Baş 
İdaresi tarafından düzenlenen “Re-
sim Yarışmasında” dereceye giren 
öğrencilerimize başarı belgesi sun-
duk. Emeği geçen, resim öğretmeni-
miz Pernise Aleskerova’ya teşekkür 
ederiz (Fotoğraf: 25).

* Hocalı Soykırımının 25. Yılı 
anısına düzenlenen resim yarışmasın-
da teşekkür belgesi alan 5-B sınıfın-
dan Medine Efendiyeva ve Seyhun 
Hacılı’yı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 
* “Muasır İnnovasiya Lisesi’nde” 

düzenlenen ve 9 sınıf öğrencilerinden 
125 kişinin katıldığı sınavda Lale Nas-
rullayeva I., İntigam Soltan Hasanlı II. 
olmuştur. Öğrencilerimiz tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz.
* Uluslararası ödüllerin sahibi 

piyano sanatçısı öğrencimiz Ayan 
Memmedli’nin, Bakü Filarmoni salo-
nunda verdiği konser büyük beğeni 
topladı. Gururumuz olan öğrencimiz 
Ayan’ı bir kez daha kutluyor, başarı-
larının devamını diliyoruz.
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* Ziraat Bankası Bakü Müdürü 
Sn. Avni Demirci’ye, lisemize bağış-
ladığı çok amaçlı tarayıcı için teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Turan Kültür Merkezi 
Süleymaniye Kürsüsü 
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsümüzde, 25 Şubat 2017 
Cumartesi günü Dr. Telman Nus-
retoğlu, Dürdane Ağayeva ve Agil 
Alesker, “25. Yılında Hocalı Soykı-
rımı ve Ermeni Yalanları” başlıklı 
bir konferans verdiler. (Fotoğraf: 26)

Konuşmacılarımızdan Dr. Tel-
man Nusretoğlu, son derece faydalı 
geçen konferansında özetle; Erme-
nilerin Karabağ-Hocalı’da, Türklere 
uyguladığı soykırımın perde arkasını 
görmeden, tarihî arka planını görme-
den, bu acı gerçeğin anlaşılamayaca-
ğını ve dünya kamuoyuna anlatıla-
mayacağını söyledi.

İkinci konuşmacımız, Dürdane 
Ağayeva, yaşadıklarını bütün kor-
kunç gerçekliğiyle aktararak 8 Gün 
adlı kitabında Ermeni zulmunü tüm 
açıklığıyla gözler önüne serdiğini ve 
mutlaka okunması gerektiğini söyle-
di.

Son konuşmacımız Agil Alesker 
özetle, dünyanın, uluslararası hu-
kuk uygulayıcılarının, bugüne kadar 
Türklerin hukukuna saygı gösterme-
diğini, bunun doğal olarak Ermeni-
lerle paylaştıkları temel değerlerle 
ve çıkarlarla ilgili olduğunu, ama 
bütünüyle bu yönüyle değerlendirile-
meyeceğini, Ermeni diyasporasının 
uluslararası propagandasının da bun-
da büyük payı olduğunu söyledi.

* 4 Mart 2017 Cumartesi günü  
Prof. Dr. Ünal Asan’ın “Türk Kültü-
ründe Ağaç Kültü” başlıklı konferan-

sının (Fotoğraf: 27) açılış konuşması-
nı Mustafa Aydemir yaptı.

Prof. Asan; konu üzerinde yıl-
larca yaptığı araştırma ve gözlem-
lerinden elde ettiği birikimi bizlere; 
“Kült ve Kültür Kavramları, Türk 
kültürünü yaratan halk toplulukları-
nın (Türk Dünyası) coğrafî dağılımı, 
ağaç-insan ilişkisinin tarihsel kökeni 
ve ağaç kültünün doğuşu, Türk kül-
türünde ağaç kültü, Kutsal ağaç ve 
orman kavramları ile bunları besle-
yen mitolojik efsaneler, destanlar ve 
söylenceler; Akoğlan Efsanesi ve Er 
Sogotoh Destanı, Oğuz Kağan Des-
tanı ve Osman Beyin Rüyası, Manas 
ve Er Töştük Destanları, Ötügen Or-
manı ve Ağaç kültünün günümüzdeki 
yansımaları” başlıkları altında bir-
çok tanık, kanıt, belge ve bilgilerle 
aktardı.

Konferansımız, dinleyicilerimi-
zin, tamamlayıcı bilgileri ve soruları-
nın cevaplanmasıyla sona erdi.
* 11 Mart 2017 Cumartesi günü, 

Romanya’nın Sekel Bölgesi’nde ya-
şayan, Saka-Hun kökenli Sekelle-
rin varlık ve kimlik mücadelesinin 
gayretli savunucusu, ressam Julia 
David’i konuk ettik. (Fotoğraf: 28)

Julia David, vatanı olan Sekel 
bölgesinde çevresindeki eşyayı, ya-
şam kültürü ve doğayı büyük bir dik-
katle incelediğini, onlarda Sekellerin 
kimliğini ve ruhunun ayrıntılarını 

gördüğünü, bunu Tanrı’nın kendisine 
verdiği resim yeteneğiyle işlediğini 
söyleyerek, sadece Sekel bölgesi ile 
sınırlı kalmadan 14 yıl yaşadığı Tür-
kiye başta olmak üzere gittiği, Türk 
Dünyası’nın her yöresinde kullandı-
ğımız eşya ve sanat eserlerinde Türk 
milletinin ortak çizgilerine sıklıkla 
tanık olduğunu, dahası bunun dünya-
ya katkılarını gördüğünü belirterek, 
sanatını ve çalışmalarını bu bilinçle 
devam ettirdiğini söyledi.

Romanya’nın ortalarında 13.500 
km2 bir alan ve 700.000 nüfusa sahip 
Sekel Bölgesi’nin tarihinin bugüne 
kadar yapılan araştırmalara ve Sekel 
hafızasındaki kanaate göre Sakalar/
İskitler, Avrupa Hunları/Atila’ya 
kadar uzanan bir geçmişe sahip ol-
duğunu belirten David, en belirgin 
bağlarının Macarlarla olsa da, bunun 
yakın yüzyıllardaki siyasî birlikte-
likle açıklanacağını, oysa Sekellerin 
kendilerine özel olduğunu ifade etti. 
David, Sekellerin geçmişlerinden 
bugüne dinî, sosyal, sanatsal birçok 
yerde tarihleri boyunca kullandık-
ları eski Türk alfabesine benzer bir 
alfabeleri olduğunu, bunu yaşatıp 
yer yer kullanmaya devam ettikleri-
ni belirtti. Julia David, dağlık ve or-
manlarla kaplı bir coğrafyaya sahip 
Sekel bölgesini, harika gölleri, tuz te-
peleri, mağaraları, ilginç kanyonları; 
1848’de Hasburglara karşı ayaklanan 
ve vatanları için can veren 300 Sekel 
kahramanını ifade eden ağaçtan iş-
lenmiş sanat harikası anıtları, oyma-
cılık sanatının zirvesine çıkmış Sekel 
kapıları, giyim kuşam, yeme-içme 
gelenekleriyle tanıttı.
* Kürsümüzde, 18 Mart 2017 

Cumartesi günü “Çanakkale Zafe-
ri” başlıklı konferansıyla Hüsnü 
Dökmeci’yi konuk ettik. (Fotoğraf: 
29)Fotoğraf: 26

Fotoğraf: 27

Fotoğraf: 28
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Hüsnü Dökmeci, vatansever bir 
milletin ferdi olarak ziyaret ettiği 
Çanakkale muharebeleri alanında 
uyanan merakıyla yaptığı Çanakkale 
Zaferi hakkındaki geniş kapsamlı ve 
detaylı araştırmalarını, sunum tekno-
lojilerine ve konuya hâkimiyetinin 
imkânlarını etkili bir şekilde kullana-
rak dinleyicilere aktardı.

Sözlerine Atatürk’ün “Biz Ana-
fartalar’da bir darü’l-fünûn kaybet-
tik.” sözlerine vurgu yaparak başla-
yan Dökmeci, “Osmanlı Devleti’nin 
19. Yüzyılı”, “19. Yüzyıl Avrupası ve 
Osmanlı-Prusya İlişkileri”, “1. Dün-
ya Savaşı’na Giriş” başlıkları altın-
da, Osmanlı Türkiyesi’ni Çanakkale 
Deniz Muharebeleri’yle yüz yüze 
getiren olay, durum ve stratejilerini 
“Çanakkale Deniz Muharebeleri” 
ve “Çanakkale Kara Muharebeleri” 
başlıkları altında, Muharebelerin, 
İstanbul, Berlin, Paris, Londra’dan 
verilen emir, atama ve yönlendirme-
lerle Çanakkale Boğazı ve çevresin-
deki yarımada ve kıyılarda, ay ay, 
gün gün, saat saat nasıl geliştiğini ra-
kamlar, haritalar, tarihî ve düzenleme 
görsellerle gözler önüne serdi.

Türk Ordusu’nun, birbirinden 
yetenekli Esat Paşa, Cevat Paşa, Yar-
bay Mustafa Kemal gibi subaylarının 
sevk ve idaresinde cesaret, fedakârlık 
ve iman gücü üstünlüğüyle düşma-
nı, bütün umutlarını Çanakkale’ye 
gömerek gerisin geriye gönderdiğini 
söyledi.

Dökmeci konuşmasını; bugün sa-
hip olduğumuz güzel vatanımızda, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
Türk Bayrağı altında özgürce yaşı-
yorsak, bunu Çanakkale Zaferi’ni 
kazanan Türk ordusunun kahraman 
şehitlerine ve gazilerine borçluyuz; 
onlara olan borcumuzu, ancak akıl-
la, ilimle, fenle güçlü bir Türkiye 

yaratarak onu, içte ve dışta özgür bir 
iradeyle onurlu bir şekilde yaşatarak 
ödeyebiliriz, sözleriyle tamamladı.
* 25 Mart 2017 Cumartesi günü 

Mart ayının son konferansında, Prof. 
Dr. Abdulhaluk Çay ve Yrd. Doç. 
Dr. Muzaffer Ürekli hocalarımız 
“Türk Dünyası’nın Birlik-Dirlik Bay-
ramı Ergenekon/Nevruz” başlıklı bir 
konferansla kürsümüzün konuğu ol-
dular. (Fotoğraf: 30)

İlk konuşmacımız Yrd. Doç. Dr. 
Muzaffer Ürekli, Prof. Dr. Abdul-
haluk Çay’ın, Türk motifleri olan 
koç-koyun ve bozkurtla ilgili çalış-
maları ile, Türk Ergenekon Bayra-
mı Nevruz adıyla kitaplaşan Nevruz 
Bayramı’yla ilgili araştırmalarına 
dikkat çekti. Ürekli devam eden ko-
nuşmasında, Ergenekon/Nevruz’un 
Saha Eli’nden Orta Avrupa’ya kadar 
bütün Türk coğrafyasında Gök Tanrı 
dinine inanan, Budist, Musevi, Hristi-
yan ve Müslüman Türkler tarafından, 
dinî motiflerde bazı ayrılıklar görülse 
de, asıl olan millî motiflerde ortak bir 
birlik-dirlik bayramı olarak tarihimiz 
boyunca kutlanmaya devam edildiği-
ni vurguladı.

Prof. Dr. Abdulhaluk Çay, ko-
nuşmasına memleketi Amasya’da ilk 
okul, ortaokul ve lise yıllarında Mart 
Dokuzu denilen Nevruz gününde, 
Amasya Kalesi’ne çıkarak Nevruz’u 
kutladıklarını, böylece kendisinde 
Nevruz’un bir Türk bayramı olduğu 
konusunda giderek artan bilinç oluş-
tuğunu ifade ederek başladı.

Ülkemizin değişik yörelerinde 
farklı adlarla da olsa, genelde Nev-
ruz olarak kutlanan bu bayramın, 

Türkiye’nin gündemine yoğun olarak 
girmesinin PKK terörüyle eşzamanlı 
olduğunu söyleyen Çay, dünya ege-
menlerinin, oluşturmaya çalıştıkla-
rı uşak bir millete kültür ve bayram 
yakıştırmak için İran Zerdüşt-Ka-
va Efsanesini sahiplenip bunu 21 
Mart’ta olmuş gibi sunmaya çalış-
tıklarını, oysa Kava Efsanesi’nin 31 
Ağustos tarihine denk geldiğini ve 21 
Mart’taki Nevruz’la kesinlikle hiçbir 
ilgisinin olmadığını belirtti.

Bayramların, birlik beraberliğin 
sevinç ve mutluluğun yaşandığı gün-
ler olduğunu belirten Abdulhaluk 
Çay, dünyanın birçok yerinde baharın 
gelişinin sevinçle kutlandığını, bu-
nun Ön-Asya ve Mezopotamya’da da 
görüldüğünü, ama genelde Türklerin 
binlerce yıldır, on iki hayvanlı Türk 
güneş takvimi esaslı olarak birinci 
ayın birinci günü, yani mart ayında 
geceyle gündüzün eşit olduğu günde 
kutlandığını söyledi.

Türk Cumhuriyetlerinin 90’lı 
yılların başında bağımsız olmasıyla, 
Ergenekon/Nevruz’un bütün Türkle-
rin bayramı olduğu gerçeğinin apaçık 
ortaya çıktığını ve başlattığı girişimle 
Iğdır’da zaten kutlanmakta olan bu 
bayramın, Türk Dünyası çerçeveli 
olarak kutlanmasını başlattıklarını 
söyledi.

Türk Dünyası’nın Yeni Günü
Ergenekon / Nevruz 
Bayramımızı Kutladık
21 Mart 2017 Salı günü İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi Topka-
pı Türk Dünyası Kültür Parkı ve 
Mahallesi’nde Türk Dünyası’nın 

Fotoğraf: 29

Fotoğraf: 30
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Yeni Günü /Ergenekon’dan Çıkışımı-
zın 4654. Yılı /Nevruz Bayramımızı 
kutladık.

Program, Şehitlere saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın okunmasının 
ardından, İBB Mehter Takımının 
Türk marşlarından oluşan muhte-
şem konseriyle başladı. Ardından 
Türkmenistan’dan katılan halk oyun-
ları ekibinin “Kuş Tepti Oyunu”, 
Troyka Kafkas halk dansları; Sabri-
ye Sayın ve Bünyamin Aksungur’un 
coşkulu türkülerimizi seslendirdikle-
ri şirin konserlerle devam etti.

Her yıl olduğu gibi, Türk Dün-
yası’nın Ergenekon-Nevruz gelenek 
ve göreneklerinin temsil edildiği 
masamız, halkımızın ve basının ilgi 
odağı oldu. Türk Dünyası’nın millî 
giyimleriyle donanan ve Türk Dev-
let ve Topluluklarının bayrakların 
taşıyan Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Gençlik Kolları takımı tören 
alanının değişik yerlerinde konuşla-
narak Türk Birliğini ve Bağımsızlı-
ğını vurguladılar. İstanbul protokülü-
nün ve halkımızın geniş katılımıyla 
gerçekleşen bayram proğramında, 
Genel Başkanımız Közhan Bey Türk 
Dünyası Mahallesindeki Türk Cum-
huriyet ve Toplulukları evlerini ziya-
ret etti. Nevruz kutlamaları ikramlar-
la son buldu. (Fotoğraf: 31-33)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Gençlik Kolları
4. Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Akademisinde 
Ders Zili Çaldı
Dördüncüsünü düzenlediği-

miz Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Akademisi’nin ilk dersinde, kıy-
metli hocamız Yrd. Doç. Dr. Gök-
çen Çatlı; antropolojinin tanımı, 
ortaya çıkışı, bu alanda Türkiye’de 
yapılan çalışmalar, antropolojinin 
diğer bilimlerle bilhassa dil bilimi 
ile ilişkisi, etnografya çalışmaları 
konularının yanı sıra toplum taba-
kalaşması ve Türkiye’nin bu bağ-
lamda değerlendirilmesi konularını 
(Fotoğraf: 34), 

İkinci dersimizde, kıymetli ho-
camız Prof. Dr. Yümni Sezen, bi-
limsel sosyoloji temelli genel bir 
bakışla İslam’ın milliyetçiliğe ve 
milliyetçiliğin İslam’a bakışını 
(Fotoğraf: 35),

Üçüncü dersimizde Prof. Dr. Va-
hit Türk “Türk Dilinin Temelleri ve 
Tarihsel Gelişimi”ni (Fotoğraf: 36),

Dördüncü dersimizde Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Akış “Dil Felsefesi”ni 
(Fotoğraf: 37); 

Beşinci dersimizde, Prof. Dr. 
Gülçin Çandarlıoğlu, “Tarih Me-
todolojisi” başlığı altında iyi bir 
tarihçinin nasıl olması gerektiğini, 
tarih araştırması yapılırken doğru 
kaynak kullanımını ve kaynaklara 
nasıl ulaşılacağını, bibliyografya-
nın önemini (Fotoğraf: 38),

Altıncı dersimizde Yrd. Doç. 
Dr. Gökmen Kılıçoğlu “Siyaset Bi-

Fotoğraf: 31

Fotoğraf: 34

Fotoğraf: 36

Fotoğraf: 37

Fotoğraf: 38Fotoğraf: 35

Fotoğraf: 32

Fotoğraf: 33
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limindeki Kavramlar” başlığı altın-
da siyaset, iktidar, egemenlik, güç, 
otorite gibi kavramların tanımlarını 
çağdaş devlet kavramını, Hobbes’in 
“doğal hal teorisini” bireysel ve 
toplumsal ideolojilerin farklarını 
(Fotoğraf: 39),

Yedinci dersimizde Doç. Dr. 
Kutluk Kağan Sümer, ‘Ekonominin 
Planlanması Konusu’ başlığı altında 
iktisadi planlama modellerini, plan-
lama modellerinin iyi ve kötü yönle-
rini (Fotoğraf: 40),

Sekizinci dersimizde Prof. Dr. Ce-
malettin Şahin “Cumhuriyet Dönemi 
Nüfus Politikaları” başlığı altında, 
siyasi, ekonomik ve sosyal konjonk-
türe göre nasıl bir nüfus planlaması 
yapmamız gerektiğini (Fotoğraf: 41),

Dokuzuncu dersimizde Prof. Dr. 
Ayhan Bıçak, felsefenin tanımı ve 
ilgilendiği alanlarla ilgili genel bir 
girişin ardından tarihi, insani ve dini 
boyutlarda felsefenin gerekliliğini 
sundu. (Fotoğraf: 42)

Gençlerimizin Türklük gurur ve 
şuuru ile yetişmelerinde emeği ge-
çen hocalarımıza minnet ve teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Çanakkale Gezisi 
Türk Dünyası Araştırmaları Vak-

fı olarak her yıl, gençlerimize atala-
rıyla, geçmişleriyle gurur duyma 
haklarını kullanmak adına düzenle-
diğimiz Çanakkale Gezilerinden bi-
rini daha gerçekleştirerek (Fotoğraf: 
43) haklı gururlarını gönüllerince 
yaşamalarına vesile olduk. Bu gezi-
nin maliyetini üstlenen ve gençleri-
mizden hiçbir zaman desteğini esir-
gemeyen Yönetim Kurulu üyemiz 
Sayın Karahan Yazgan’a teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

Pazar Kahvaltıları
05 Mart Pazar günü Gençlik 

Kahvaltısında Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Gençlik Kolları 
üyelerimizden İlhan Eren, Furkan 
Alpaslan,  Erdinç Ofli ‘Yeni Geliş-
meler Işığında Kıbrıs Meselesi’  adlı 
sunumunu gerçekleştirdi.

12 Mart Pazar günü, Gençlik 
Kolları Disiplin Kurulu üyesi Yusuf 
Alp Piroğlu “Bosna Hersek Gezi 

Notları” adlı sunumunu gerçekleş-
tirdi. Sunumun ardından gençleri-
miz Rahmi Koç Müzesi’ne giderek 
müzede sergilenen kıymetli eşyalar 
hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.

Okuma Grubu
Edebiyat Kolumuz; 8 Mart itiba-

riyle, iki haftada bir çarşamba günleri 
saat 14.00’de, okudukları kitapların 
değerlendirmesini yapmaya başladı. 
Bu çerçevede ilk okumada, Cen-
giz Dağcı’nın “Korkunç Yıllar” ve 
“Yurdunu Kaybeden Adam”ını, ikin-
ci okumada ise Cengiz Aytmatov’un 
“Beyaz Gemi”sini tahlil ettiler. Sıra-
daki kitap Halimat Bayramuk’un “2 
Kasım 1943” adlı eseri.

Fotoğraf: 39
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