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

samadan devam etmekte olup, bahar 
dönemi vize sınavları başlamıştır.

Öğrencilerimize başarılar diliyo-
ruz.

* Türkiye Cumhuriyeti Bakü Bü-
yükelçisi Erkan Özoral ve Eğitim Mü-
şaviri Abdulgafur Büyükfırat, Üniver-
sitemizde öğrenim gören öğrenciler ile 
ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 
rektörümüz Prof. Dr. Edalet Mura-
dov’u makamında ziyaret ederek üni-
versitemizin eğitim-öğretim sistemi 
ve uluslararası değişim programları 
ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. 
Müşavirimiz, TÜDİFAK da eğitimin 
Türkiye Türkçesi ile yapılmasına da 
dikkat çekerek, önemini takdir ettik-
lerini ifade ettiler. Öğrencilerimizin 
çeşitli sorularını cevaplandıran müşa-
virimiz gençlerimizin, vatanı ve mille-
tini seven donanımlı gençler olmaları 
gerektiğini vurguladı. (Fotoğraf: 1)

* Haydar Aliyev’in doğumunun 
94. yıldönümü münasebetiyle rektör-
lüğümüzce düzenlenen fakültelerarası 
spor yarışlarında voleybol dalında fa-
kültemiz öğrencileri üçüncülük kazan-
mıştır.

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

ile birlikte sosyal faaliyetlerimiz de 
devam ediyor. Ara dönem derslerimiz 
tamamlanmış olup, ara sınavlarımız 
devam etmektedir. Bu vesileyle öğ-
rencilerimize ve öğretmenlerimize ko-
laylıklar ve başarılar diliyoruz.

* Kırgızistan’ın Güney Bölge-
si’ndeki üniversiteler arası bilim olim-
piyatları başladı. Bu yıl üniversitemiz-
de düzenlenen bilim olimpiyatlarına, 
fakültelerimizin başarılı öğrencileri 
katıldı. Uluslararası İlişkiler Bölümü 
1. sınıf öğrencisi Nigora Mamatahu-
nova, İngiliz Dili ve Edebiyatı ala-
nında birincilik, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Minura 
Osmoncanova ise Rus Dili ve Edebi-
yatı alanında üçüncülük kazandı. Öğ-
rencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. (Fotoğraf: 2-3)

* Türk Dünyası Prof. Dr. Turan 
Yazgan Kırgız-Türk Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim 
Akış hocamıza, üniversitemiz rektörü 
Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov ta-
rafından “Çapan” ve “Kalpak” giy-
dirildi. (Fotoğraf: 4)

Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü / AZERBAYCAN
* 18-25 Mart 2017 tarihleri arasın-

da Nevruz münasebetiyle bir haftalık 
tatilden sonra yeniden eğitim-öğre-
time başladık. Eğitim öğretimin yanı 
sıra yoğun bir şekilde, kutlamalar için 
hazırlık çalışmalarına başladık.

* “31 Mart Azerbaycan Türklüğü-
nün Soykırım Günü” münasebetiyle 
bir anma programı düzenledik. Tören, 
saygı duruşunun ardından iki ülke 
milli marşlarının okunmasıyla başladı. 
Öğretmenlerimizden İlhame Memme-
dova, günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmasını “Ermeni-
lerin yaptığı alçak soy-
kırımları unutmadık, 
u n u t m a y a c a ğ ı z , 
unut turmayaca-
ğız” sözleri ile ta-
mamladı. (Fotoğ-
raf: 5) Programda 
öğrencilerimizden 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Mehemmed İsmayılbeyli “Gün 31”, 
Elmir Sadıkzade ve  Almıla Alisoy 
“Karabağım” şiirini okudu. Prog-
ram 1918 soykırımının anlatıldığı, 
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İs-
lam Ordusu’nun Ermeni saldırganları 
Azerbaycan kovmasını anlatan video 
gösterisiyle sona erdi. Programın su-
nuculuğunu öğrencimiz  Sevinç Mem-
medova yaptı. (Fotoğraf: 6)

* 2 Nisan 2016 günü Ermeniler 
tarafından şehit edilen, öğrencimiz 
Tayfun ve Onur’un babası Tebriz Mu-
sazade, Urfan Velizade ve Ebubekir 
İsmayılov’un şahsında tüm aziz şe-
hitlerimizi Türk Dünyası Bakü İşlet-
me Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ferruh 
Tuzcuoğlu, şehidimizin silah arka-
daşları, ailesi, velilerimiz, öğretmen 
ve öğrencilerimizin geniş katılımı ile 
andık. Tüm şehitlerimiz için yapılan 
saygı duruşunun ardından iki kardeş 
ülkenin milli marşları okundu. Açılış 
konuşmasını yapan okul müdürümüz 
Hüseyin Demirel: “Bugün hür Azer-
baycan varsa, üç renkli bayrak dal-
galanıyorsa göklerde, ana dilimizde 
konuşup yazabiliyorsak, gülebiliyor-
sak, eğlenebiliyorsak; Tebrizlerin, 
Urfanların, Ebubekirlerin sayesinde-
dir. Eğer onlar olmasaydı, hür Azer-
baycan olmazdı. Şehitlerimizin aziz 
hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.” 
dedi.

Programda öğrencilerimizden Mu-
rad Memmedzade “Helal Olsun”, 

Ertuğrul Penahlı “Şehidim”, İsrafil 
Azizli “Koynuma Şehit Geliyor”, Fi-
dan Abbasova “Şehitlik Nedir Bilir 
Misin?”, Leyla Nasibova “Ana Fer-
yadı”, Ulvi Azimli de “Anaya Mek-
tup” şiirini okudular.

Mesud Melikli, Fatma Mem-
medzade’nin seslendirdiği “Dağlıca 
Marşı” ve “Ana Ben Şehit Oldum” 
şarkıları ile, Sevinç Memmedova’nın 
yazmış olduğu “Atan Gibi Ol” başlık-
lı kompozisyon dinleyenlere duygulu 
anlar yaşattı. Program “Şehit Tebriz 
Musazade Tahsil ve Güzel Sanatlar 
Merkezi”nin gösterisiyle sona erdi. 
Programın sunuculuğunu öğrencileri-
mizden Gönül Süleymanlı ve Solmaz 
Tahirli yaptı (Fotoğraf: 7-8).

* Lisemizin “Şahinler” adlı aske-
ri eğitim gurubu Bakü genelinde ya-
pılan yarışmada ikinci oldu. Şahinler 
gurubunu hazırlayan Beden Eğitimi 
Öğretmeni Vilayet Gurbanov ve öğ-

rencilerimizi tebrik ediyoruz. (Fotoğ-
raf: 9)

* Azerbaycan müziğinin unutul-
maz ismi, “Ayrılık” şarkısının usta 
icracısı Yakup Zurufcı, lisemize bir 
nezaket ziyaretinde bulundu. (Fotoğ-
raf: 10)

* Bakü Nesimi Reyonu yönetimi-
nin “Ülkemizi Tanıyalım” konulu 
etkinliği çerçevesinde düzenlediği 
Nahçıvan gezisine lisemizi temsilen 
Nesrin Hüseyinli katıldı.

* Bakü Nesimi Reyonu yönetimi 
tarafından düzenlenen “Çocuk Hakla-
rını Öğrenelim, Öğretelim” etkinliği-
ne lisemizi temsilen Fidan Abbasova 
ve Nihat Nasırzade katıldı.

* Lisemizin misafiri olarak Ba-
kü’ye gelen İstanbul-Maltepe İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, 
Münevver Hanım İlkokulu Müdüresi 
Selmin Yön, Müdür Yardımcısı Ha-
run Altay; öğretmenler: Funda Al-
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panik, Nesrin Güneş, Seda Karasay, 
Ce-lal Karasay ve bir grup öğrenciyi 
en iyi şekilde ağırlayarak Türk misa-
firperliğini gösterdik, yeni dostluklara 
vesile olduk. (Fotoğraf: 11)

* Alpagut (kutsal savaşcı, tek başı-
na savaşa giden ve yenilmeyen yiğit) 
Turan Dövüş Sanatı Merkezi öğret-
menleri Vasıf Namazov, Güler Veli-
yeva, öğrenciler Aydın Yolcuyev, Ali-
heydar Esedzade, Kenan Esedzade 
ve Nuray Hacızade, öğrencilerimize  
“Turan Dövüş Sanatı”nı anlattılar.

* PETEK (Yeni Neslin Mane-
vi Terbiyesi İctimai Birliği), Sağ-
lam Olak Kulübü ve Türk İşbirliği 
ve Kalkınma Ajansı’nın 150 No’lu 
Mektep’te düzenlediği “Sağlam Ha-
yat-Sağlam Nesil” etkinliğine öğren-
cilerimizde katıldı.

* Manisa Celal Bayar Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. Zuhal Şemşit, 
İpek Yeniay ve Gökhan Güçlü; öğren-
cilerimize Türkiye’de yüksek öğretim 
imkanları konulu bir bilgilendirme 
toplantısı yaptı. (Fotoğraf: 12)

* Azerbaycan Cumhuriyeti Spor 
Bakanlığı Gocyu-Ryu Karate-Do ve 
Kabudo Fedorasyonu’nun düzenledi-
ği 20. Açık Respublika Kabudo Ya-
rışması’nda öğrencilerimizden Aydın 
Alısoy 40 kg. ağırlıkta altın, İsmayıl 
Alısoy 45 kg. ağırlıkta altın, Atilla 

Alısoy 40 kg. ağırlıkta gümüş, Türkel 
Alısoy 35 kg. ağırlıkta gümüş ve Kür-
şad Alısoy 40 kg. ağırlıkta bronz ma-
dalya kazandılar. Öğrencilerimizi ve  
emeği geçenleri kutluyoruz (Fotoğ-
raf: 13)

* Azerbaycan Fizik Enstitüsü’nden 
Suma Huseynova ve Seyide Memme-
dova lisemizde bir konferans vererek 
öğrencilerimize Fizik Enstitüsü’nü ta-
nıttılar.

* Girne Uluslararası Final Üniver-
sitesi Koordinatörü İrade Osmanova, 
Samira Kahramanova ve Elnure Ce-
lilova öğrencilerimizi üniversite hak-
kında bilgilendirdiler.

* 9-A sınıfı öğrencilerimizden 
Ulvi Azimov, Azerbaycan Basketbol 
Federasyonu tarafından düzenlenen 
karşılaşmalarda 14 yaş gurubunda 
üçüncülük elde ederek, bronz madal-
ya almaya hak kazandı. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Turan Kültür Merkezi
Süleymaniye Kürsüsü 
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi 
faaliyetlerimize, 1 Nisan 2017 Cumar-
tesi günü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya 
Türkmen’in verdiği “101. Yılında 
Kutülamare Zaferi” başlıklı konfe-
ransımızla devam ettik.

Konferansımızın açılış konuşması-
nı aksakallarımızdan,  Irak Türkmen-
eli İnsan Hakları Derneği Onursal 
Başkanı Dr. Nefi Demirci yaptı.

Beykent Üniversitesi Tarih Bölü-
mü öğretim üyelerinden Em. Alb. 
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen; 
1. Dünya Savaşı’nın dünya tarihin-
de olduğu kadar, 2.850.000 askerini 
cepheye sürmüş ve on ayrı cephedeki 
muharebelerde kahramanca mücadele 
etmiş Türk Milleti’nin tarihinde de 
büyük önem arz ettiğini, Kutülamare 
Zaferi’nin bu bakımdan, bir gurur ve-
silesi olduğunu, Türkmenlerin bu coğ-
rafyadaki varlığının milattan önceye 
dayandığı bir gerçek olsa da, Türkle-
rin orta ve yakın dönemde bu coğraf-
yadaki etkin siyasi ve askerî faaliyet-
lerinin 9. yüzyıllarda başladığını, 16. 
yüzyıldan başlayarak 1. Dünya Savaşı 
sonuna kadar Osmanlı Türkiyesi’nin 
egemenliği altında devam ettiğini be-
lirtti. (Fotoğraf: 14)

19. yüzyılda Irak coğrafyasında 
zengin petrol yataklarının bulunma-
sıyla, sömürgeci devletlerin iştahının 
kabardığını, başta İngiltere olmak 
üzere, Fransa ve Almanya’nın, Os-
manlı idaresindeki Irak’ın petrol kay-
naklarını ele geçirmek için, çok yönlü 
politikalar uyguladığını, zengin petrol 
yataklarına sahip Musul’un, büyük 
güçlerin kıyasıya mücadele ettiği bir 
bölge olduğunu, Sanayi Devrimi’ni er-
ken gerçekleştiren İngiltere’nin, petro-
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lün önemini çok iyi bildiğini, Winston 
Churchill’in “Bir damla petrol, bir 
damla kandan değerlidir.” sözünde 
ifadesini bulan İngiliz siyasetinin bü-
tün güçleriyle Ortadoğu coğrafyasına 
girdiğini, bu yolla bölgenin ekonomik, 
siyasi ve nüfus alt yapısını keşfeden 
İngiltere’nin, birtakım kritik kodları 
harekete geçirerek Osmanlı Türkiyesi 
ile uzun yıllar süren bir mücadeleye 
girdiğini, bunun Türk tarihi açısından 
kimi zaman gurur, kimi zaman büyük 
acılara sebep olduğunu ve etkilerinin 
bunun etkilerini günümüze yansıdığı-
nı ifade etti.

Hocamız konferansını, Birinci 
Dünya Savaşı’nda Almanlarla ittifak 
hâlinde olan Osmanlı Türkiyesi’nin, 
Basra ve Musul vilayetlerimize ege-
men olmaya çalışan General Charles 
Townshend komutasındaki İngilizler-
le, Halil Paşa, Nurettin Paşa, Ali İhsan 
Paşa, Cavit Paşa, Yarbay Süleyman 
Askerî Bey gibi birbirinden değerli 
subaylarımızın ve müttefikimiz Al-
manların tayin ettiği Von der Goltz 
Paşa kumandalarında yürüttükleri 
muharebeler ve ardından kazanılan 
Kutülamare Zaferi’ni ilgili haritalar, 
canlandırmalar ve rakamlarla ayrıntı-
lı bir şekilde bizlere aktardı. 1916’da 
Türk kahramanlığının zirveye çıktığı-
nı, İngilizlerin ağır yenilgisiyle sonuç-
lanan Kutülamare Zaferi’nin, Türk 
tarihî açısından gurur verici bir sayfa 
olmakla beraber, yüzyıllar boyu bir 
devleti ayakta tutacak köklü kurumları 
ve faaliyetleri ihmal etmiş ve son yüz-
yıllarında ülke üzerindeki tasarrufunu 
emperyalist güçlerin oluşturduğu bas-
kılar ve dengelere yükleyen Osmanlı 
Türkiyesi yöneticilerinin, ilerleyen sü-
reçte uyguladıkları kararlar neticesin-
de, fedakârlığımıza denk kazanımlar 
oluşturmadığını vurgulayarak tamam-
ladı.

* 8 Nisan 2017 Cumartesi günü 
“Turan Yazgan Türk Dünyası Bü-
yük Ödülü” sahibi, Macar Turan 
Vakfı Başkanı Dr. Andras Zsolt 
Biro, “Hunlar-Macarlar-Türkler 
ve Turan Kurultayları” başlıklı bir 
konferans verdi. (Fotoğraf: 15)

Dr. Andras Biro, konuşmasında, 
Saka/İskit kültürü ile kısaca bilgi ver-
dikten sonra, Hun-Türk-Macar kültürü 
içinde de yer alan İskit göçebe kültü-

rünün, Altaylardan Karpatlara kadar 
olan bölgede, MÖ. 8. yüzyıllardan 
başlayarak büyük bir sahada, atı evcil-
leştiren, arkasına arabayı koşan ve bu 
sayede çok uzak bölgelere hızlı bir şe-
kilde hareket edebilen, altın, gümüş ve 
demir gibi madenleri savaş, tarım, ve 
takı ihtiyaçlarına göre ince bir şekil-
de işleyen ve büyük devlet kurma ve 
yönetme yeteneğini özünde taşıyan 
yüksek bir kültür olduğunu; göçebe 
olmalarının medeniyet ölçümlerine 
göre onları hiçbir zaman eşzamanlı 
medeniyetlerin gerisinde tanımlatma-
yacağını, adı geçen coğrafyadaki kur-
ganlarda yapılan kazılarda ortaya çı-
kan kalıntıların bunu açık bir şekilde 
kanıtladığını söyledi.

Macarlar ve Türklerin ortak atala-
rı olan, Hunlarla ilgili bilgiler aktaran 
Dr. Biro, İskitlerin ardından MÖ. 3. 
yüzyılda tarih sahnesine giren Hunla-
rın özlerinde var olan ordu kurma ve 
devlet yönetme yetenekleriyle Çin’in 
kuzeyinden Orta Avrupa’ya kadar 
olan geniş coğrafyada  M.S. 6. yüzyıla 
kadar varlık gösterdiklerini, 4. yüzyıl-
da Muncuk Han’la Orta Avrupa’ya 
gelen Hunların, Atilla zamanında gü-
cünün zirvesine çıkarak, Cermenlere, 
Batı Roma ve Doğu Roma’ya boyun 
eğdirdiğini ancak, Atilla’nın ölümün-
den sonra dört oğlu arasında çıkan ik-
tidar mücadelesi sonucunda gücünün 
zayıfladığını, düşmanların bu fırsatı 
değerlendirmeleriyle, ağırlığını, do-
ğuya; Kırım üzerinden Kuzey Kaf-
kasya’ya doğru çektiğini, parçalana-
rak, On Ogurlar, Hazarlar, Avarlarla 
iç içe olan Hunların bir bölümünün 
Macar olarak Orta Avrupa-Karpatlar 
yöresinde kendilerini açık ve etkili bir 
şekilde göstermelerinin 9. yüzyılda 
gerçekleştiğini, bu konudaki bilgileri 

de, kazılarda ele geçen eşyaların, o dö-
nemdeki ölü gömme geleneklerinin ve 
başka özelliklerin karşılaştırmalı ince-
lemelerinin, yine tarihi kaynaklarda 
adı geçen kavimlerle ilgili yazılanların 
pekiştirdiğini ifade etti.

Orta Avrupa, Kırım, Kafkasya ve 
Türkistan / Orta Asya’nın muhtelif 
bölgelerindeki kurgan, mezar ve mü-
zelerdeki eşya ve diğer kalıntılar üze-
rinde yaptıkları biyolojik ve kültürel 
ve tarihsel araştırmaların sonucunda 
elde ettiği bulguların, Macarların Do-
ğu kökenli; Hunlarla-Türklerle bağlı 
bir kavim olduğunu vurgulayan Biro, 
Hun-Turan Kurultaylarına dönüşümü-
nü ve ulaşılan sonuçları değerlendirdi.

* 22 Nisan 2017 Cumartesi günü,  
Şafak Tavkul “Bir Propaganda 
Aracı Olarak Çocuk Yayıncılığı” 
başlıklı bir konferans verdi. Prof. Dr. 
Ramazan Taşdurmaz hocamız 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı münasebetiyle yapmış olduğu 
açılış konuşmasında; cumhuriyet, de-
mokrasi ve monarşinin tanımları ve 
birbirleriyle olan ilgilerini, Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet’in millet ege-
menliğine dayalı demokratik bir siste-
mi esas aldığını, bu anlayışın dışına 
çıkılması durumunda, sistemin bozu-
lacağını millet iradesinden uzaklaşa-
cağını vurguladı. (Fotoğraf: 16)
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Çocuk yayıncılığının önemini çok 
iyi bilen ve milli duyarlılığı yüksek 
bir ressam olan Şafak Tavkul, TRT’ye 
sunduğu çizgi film projelerinden so-
nuç alamayınca yazıp çizmeye baş-
ladığı kitaplar aracılığıyla yetişecek 
kuşaklarda farkındalık yaratmaya ça-
lıştığını söyleyerek başladığı konuş-
masında, hepimizin bildiği masalların 
Doğu ve Batı’daki örneklerinin, hep 
çocuklarla anılmakla birlikte, eski dö-
nemlerde büyüklerin birbirine anlattı-
ğı öykülemeler olduğunu belirterek,  
kıssadan hisse veren bu türün, içinde 
her türlü iletiyi ve tiplemeyi barındır-
dığını, artık masalların çizgilerle, çizgi 
film ve animasyonlarla çocuklarla bu-
luştuğu çağımızda, bu incelikleri nasıl 
değerlendireceğimizi iyi bilmemiz ge-
rektiğini söyledi.

Özellikle Walt Disney örneğinde, 
canlandırılan karakterlerin bir eğlen-
ce atmosferinde, istediği zaman iyiyi 
kötü, kötüyü iyi göstererek çocukla-
rımızın, hatta büyüklerimizin algı ve 
bakışlarını nasıl yönlendirdiğini, ege-
men olmada her türlü savaş aracının 
mubah kabul edildiği dünyada, Türk 
milleti olarak, bir propaganda aracı 
olan çocuk yayıncılığına gereken öne-
mi vermediğimizi, çocuklarımızın 
milli algılarının, egemen güçler tara-
fından dijital teknolojiler aracılığıyla 
yok edildiğini, kirletildiğini ve dönüş-
türüldüğünü belirterek, gereğinin ya-
pılması için kaybedecek zamanımız 
olmadığına dikkat çekti.

Suriye Türkmenlerine Destek
Suriye’de yönetim boşluğundan 

kaynaklanan ve devletimizin beka-
sı açısından tehlike oluşturacak terör 
odaklarına önlem alınması mecburi-
yeti hasıl olmuş ve belli ölçüde alın-
mıştır. Suriye’de başlatılan, 7 ay süren 

ve 70’in üzerinde şehit verdiğimiz,  
“Fırat Kalkanı Operasyonu” esna-
sında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne des-
tek sağlayan Türkmen sivil güçlerin, 
yaşamlarına destek olmak amacıyla, 
Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği’yle ortaklaşa olarak, “Prof. 
Dr. Turan Yazgan Yardım TIR’ı” 
adı ile insani yaşam malzemeleri gön-
derdik. Türk Dünyası’nın kanayan 
yaralarını sarmaya, zor günler geçiren 
soydaşlarımızın ihtiyaçlarını imkanla-
rımız ölçüsünde karşılamaya çalışa-
cağız. Başta Elvan Gıda olmak üzere, 
destek olan tüm gönül dostlarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.

TDAV Gençlik Kolları 
Mezunlarının 
Azerbaycan-Karabağ Ziyareti
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Gençlik Kolları mezunlarını temsilen 
Çağlayan Tunca, 20-27 Mart 2017 ta-
rihleri arasında, Azerbaycan’ın %80’i 
işgal altında bulunan Karabağ’ın Azer-
baycan kontrolündeki bölgesindeki zor 
şartlarda yaşamaya çalışan şehit ailele-
ri, gazileri ve mecburi göçmenleri kap-
sayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terter, Berde ve Ağdam şehirleri-
nin cephe hattındaki köylerinde yaşa-
yan, şehit yakını, gazi ve mecburi göç-
men 270 aileye, Türkiye’deki kardeş-
lerinin gönderdiği kurban eti ve erzak 
dağıtıldı. Mazlum ve mağdur aileler, 
Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptığı 

desteği hiçbir zaman unutmadıklarını, 
işgal edilen topraklarına kavuşmaları 
hususunda destek beklediklerini ve bu 
sorunun çocuklarına kalmadan çözü-
me kavuşmasını arzu ettiklerini ifade 
ettiler. Ziyarette, Prof. Dr. Turan Yaz-
gan Hocamız da anıldı ve adına bir 
meşe ağacı dikildi.

TDAV Gençlik Kolları mezunla-
rı temsilcisi Tunca, Bakü’de bulunan 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversite-
si Türk Dünyası İşletme Fakültesi ve 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’ni 
de ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretle-
ri büyük bir özveri ile gerçekleştiren 
Çağlayan Tunca kardeşimize teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 17-18)

Ziyaretçilerimiz
* Azerbaycan Devlet İktisat Üni-

versitesi Türk  Dünyası İşletme Fakül-
temizin hocalarından Doç. Dr. Fariz 
Ahmedov ve Öğr. Gör. Turan Ahme-
dov vakfımızı ziyaret ettiler. (Fotoğ-
raf: 19)

* Sakarya Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi Dekanımız ve Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongremizin Koordi-
natörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Köksal Şahin, Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Suat Kol, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Enver Aydoğan, 15. Ulus-
lararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler 

Fotoğraf: 17 Fotoğraf: 18

Fotoğraf: 19
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Kongremiz hakkında fikir alışverişin-
de bulunmak üzere vakfımızı ziyaret 
etti. Vakıf heyetimizin de katılımıyla 
çok faydalı geçen toplantı sonunda 
kongremizle ilgili önemli kararlar al-
dık. (Fotoğraf: 20)

* Vakfımızın vefalı dostu Make-
donya Türk Milli Birlik Hareketi Baş-
kanı Erdoğan Saraç vakfımızı ziyaret 
ettiler. (Fotoğraf: 21)

Ziyaretlerimiz
* Vakıf Genel Başkanımız Közhan 

Yazgan, Genel Müdürümüz Saadet Pı-
nar Yıldırım, Eğitim-Kültür Müdürü-
müz Metin Köse, akademisyenlerimiz 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış, Yrd. Doç. 
Dr. Muhsin Kadıoğlu ve Türk Dünya-
sının Gazetecisi M. Kemal Sallı’dan 
oluşan heyetimizle Türk Dünyası’ndan 
Sorumlu Vali Yardımcımız Ahmet 
Hamdi Usta’yı makamında ziyaret edip 
vakfımız ve Türk Dünyası Çocuk Şöle-
ni başta olmak üzere faaliyetlerimizle 
ilgili bilgi arz ettik. (Fotoğraf: 22)

Vakıf Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan, Genel Müdürümüz Saadet 
Pınar Yıldırım, Eğitim ve Kültür Mü-
dürümüz Metin Köse’den oluşan he-
yetimizle İl Sağlık Müdürümüz Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu’na bir nezaket 
ziyaretinde bulunduk. (Fotoğraf: 23)

Halife Altay’ı Anma Programı
Kazak Türklerinin tanınmış din 

âlimi Halife Altay’ın Doğumunun 

100. Yılını Anma Programı’na katıl-
dık. KATEAD, Kazakistan Büyükel-
çiliği, TDBB ve Zeytinburnu Beledi-
yesi işbirliğiyle düzenlenen törende, 
Kazakistan İstanbul Başkonsolo-
su Yerkebulan Sapiyev, KATEAD 
Başkanı Serkan Dinçtürk ve Halife 
Altay’ın oğlu Abdurrahim Altay’ın 
açılış konuşmalarından sonra TDBB 
Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak’ın 
yönettiği Halife Altay’ı anma oturu-
munda, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, 
Kazakistan Avrasya Üniversitesi Ot-
rar Enstitüsü’den Prof. Dr. Danagül 
Mahatkızı, Hazin Göç romanı yazarı 
Jadi Şakenulı, Dünya Kazakları Cemi-
yeti Genel Sekreteri Botogöz Uvatkan 
konuşmalar yaptılar.

MSGSÜ Tarih Bölümünün 
Kuruluşunun 30. Yılı ve 
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 
Vefa Günü
75. doğum günü münasebetiyle 

kurucusu olduğu MSGSÜ Tarih Bö-
lümünde bir amfiye “Prof. Dr. Gülçin 
Çandarlıoğlu Amfisi” adı verildi.

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli yö-
netiminde geçen toplantıda, Gülçin 
Hocamız başta olmak üzere, Prof. Dr. 
Erdoğan Merçil, Prof. Dr. Ramazan 
Şeşen, Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay, 
Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. 
Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Osman Yo-
rulmaz, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, 
Gülçin Hocamız Genel Türk Tarihi ile 
ilgili görüş ve hatıralarını dile getiren 
konuşmalar yaptılar.

Yrd. Doç. Dr. Erman Şan’ın hazır-
ladığı, Vakfımız tarafından yayımlanan 
“Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel 
Türk Tarihine Adanmış Bir Ömür Prof. 
Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş 
Armağanı” adlı kitap Genel Başkanı-
mız Közhan Yazgan tarafından Gülçin 

Fotoğraf: 23

Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 22

Fotoğraf: 21
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Hocamıza takdim edildi. Ayrıca, vak-
fımız tarafından çocuklara yönelik ola-
rak hazırlanan, Genel Müdürümüz Sa-
adet Pınar Yıldırım’ın yazdığı “Prof. 
Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Hocaların 
Hocası” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. 
Program, Türk Dünyası müziği sanat-
çısı Bünyamin Aksungur’un hocamı-
za armağan ettiği konserin ardından 
MSGSÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Fatma Ürekli’nin teşekkür konuş-
masıyla sona erdi.

* Vakfımızın duayen hocalarından 
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’nun 75. 
yaş gününü mütevazi bir  merasimle 
kutladık. 

Genel Başkanımız Közhan Yaz-
gan, Gülçin Hocamıza Türk tarihine 
ve vakfımıza hizmetleri dolayısıyla 
teşekkürlerini sundu. Allah izin verdi-
ği sürece vakfımızın, dolayısıyla Türk 
Milleti’nin hizmetinde olacağını ifade 
eden kıymetli hocamıza, sağlıklı ve 
verimli bir ömür diliyoruz.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Gençlik Kolları
4. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisi
4. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisi’nin 

onuncu dersinde Mehmet Töre Yıldırım ile beraberdik. 
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” konulu dersimizde 
öncelikli olarak yazının türlerine ve bunlar arasındaki 
farka değindik. 

Bilimsel yazım sisteminin doğrudan doğruya so-
nuç odaklı çalıştığını ve araştırmalarımızın konusu-
nun ne olursa olsun mutlaka hipotez oluşturulması 
gerekliliğinden bahsedildi. Yapılacak araştırmada ilk 
olarak yöntemi belirlenerek, araştırmayı sunmak ve 
değerlendirme yaptıktan sonra sonuçlandırmak gerek-
tiğinden bahsedildi. Ayrıca yaptığımız bu araştırma-
lar; sistematik biçimde yazıya dökmek için “IMRAD” 
tekniğine değinildi.

On birinci dersimizde Yrd. Doç. Dr. Uğur Dolgun Ho-
camızla birlikteydik. Hocamız, “Sosyal Bilimler Açısın-
dan Edebiyat Sosyolojisi” konusunda bizleri bilgilendirdi.

On ikinci dersimizde Prof. Dr. Veysel Bozkurt 
hocamız ile beraberdik. Veysel Hocamız “Değişen 
Dünyada Sosyoloji” konusuna dair bilgilerini bizlerle 
paylaştı.

On üçüncü dersimizde Prof. Dr. Fethi Gedikli Ho-
camızla beraberdik. Öncelikle İslamiyet öncesi hukuk 
üzerinde bizi bilgilendiren hocamız, ardından İslami 
hukuk özellikleri, örfi hukuk, şeri hukuk üzerine tar-
tışmalı konularda bizi aydınlattı.

On dördüncü dersimizde Prof. 
Dr. Abdulvahap Kara Hocamızla 
beraberdik. Kazak Türkü olan 
hocamız bizlere Kazak Türkle-
rinin tarihini anlattı. Bunun yanı 
sıra Türk Dünyası’nın birliği için 
bizlere düşen görevler üzerine de 
istişarelerde bulunduk.

On beşinci dersimizde Trakya Üniversitesi öğre-
tim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kader Özlem Hocamız, 
bizler için Edirne’den geldi. Hocamızla soğuk savaşın 
öncesi ve sonrasını mukayese ederek Türkiye’nin ko-
numunu konuştuk. Ayrıca 1990 sonrası Balkanlardaki 
devletleşme süreci ve Türkiye-Balkanlar ilişkisi üze-
rinde duruldu.

Okuma Grubu
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolla-

rı Edebiyat Kolu’nun düzenlediği ‘Roman Tahlilleri’ 
grubunun üçüncü ve dördüncü haftasını tamamladık. 
Karaçay-Malkar edebiyatından Halimat Bayramuk’un 
2 Kasım 1943 romanını ve Azerbaycan edebiyatından 
Elçin’in “Ak Deve” romanını tahlil ettik. Tahlil ya-
parken Sovyet dönemi Türk Dünyası’nın; toplumsal, 
kültürel, ekonomik ve siyasi yönlerini tüm detayları 
ile değerlendirdik.

Gelecek haftalarda da Türk Dünyası’nın çeşitli 
bölgelerinden seçeceğimiz diğer romanlarla tahlil gru-
bumuz devam edecektir.


