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EĞİTİM
Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü / Azerbaycan
* Değerli müdürümüz Hüseyin 

Demirel ve kıymetli ekibinin, fe-
dakarca çalışmaları sonucu lisemiz 
her geçen gün daha iyiye koşmak-
tadır.

Eğitim ve öğretimin asla ihmal 
edilmediği ama, sosyal etkinlikle-
rinde en iyi şekilde gerçekleştiği 
okulumuzda, öğretmenlerimizin, 
öğrencilerimizin, velilerimizin ve 
gönül dostlarımızın katılımı ile 
Azerbaycan’ın 26. Bağımsızlık 
Günü’nü kutladık.

Program her zaman olduğu gibi 
iki kardeş ülkenin İstiklal 
marşlarının okunması ve 
ebediyete intikal eden 
Türk büyüklerine saygı 
duruşu ile başladı.

Günün anlam ve 
önemini anlatan Tarih 
öğretmenimiz Müşfik 
Alizade, “Bağımsızlık 
yolunda halkımız; çok 
acı çekti, çok zulme uğradı, 
katledildi. Yani, “Hür Azerbaycan” 
kolay elde edilmedi, hürriyet bize 
altın tepside sunulmadı. Siz gençler 

vatanınızı, bayrağınızı, milletinizi 
gözünüz gibi korumalısınız” dedi. 
(Fotoğraf: 1)

Başarılarını tecrübelerini ile taç-
landıran kıymetli müzik öğretmeni-
miz Gönül Ahundova yönetiminde-
ki koromuz, Azerbaycan ve Sensen 
Yüreğim şarkılarını  seslendirdi. 9-B 

sınıfından Fuzuli İsmayılbeyli, 
Azerbaycanlı şair Neriman 

Hasanzade’nin Azerbay-
can şiirini, 6-A sınıfından 
Resul Şirinli ve Niyaz 
Teymurlu Azerbaycan 
Orotoryosunu, 8-A sını-
fından Oğuzhan Penahlı, 

Müslüm Magomayev’in 
bestelediği “Ey Aziz Anam, 

Azerbaycan”, 10-A sınıfından 
Ayan Memmedli “Azad Oldum” 
şarkılarını seslendirdi. Programın 
sunuculuğunu, 8-A sınıfından Altu-

nay Sadıksoy ve 8-B sınıfından Ra-
gil Memmedov yaptı.

Bakü genelinde yapılan “Bağım-
sızlık Günü” etkinliklerine, müdü-
rümüz Hüseyin Demirel katıldı. Üç 
renkli bayrağımızın “Gaspedilmiş 
Azerbaycan” topraklarında da ebe-
diyyen dalgalanması dileğimizle... 
Bağımsızlık Günün kutlu olsun, Can 
Azerbaycan. (Fotoğraf: 2-5)

* Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanı Közhan Yaz-
gan, olağan ziyaretini yaparak, çalış-
malarımızı denetledi. Kendileri ile, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı ve ge-
leceğe yönelik çalışmalarımız hak-
kında görüş alışverişinde bulunduk. 
Ziyaret ve destekleri için, başkanımı-
za teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 6).

* 5 Ekim Öğretmenler Günü do-
layısıyla öğretmenlerimiz ve çalı-
şanlarımızla bir araya geldik. Genel 
Başkanımız Közhan Yazgan öğret-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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menlerimize çeşitli hediyeler takdim 
etti. Bizleri bu güzel günümüzde 
yalnız bırakmayan başkanımıza te-
şekkür ederiz. (Fotoğraf: 7)

* Azerbaycan / Bakü-Nesimi Rayo-
nu İcra Hakimi’nin 5 Ekim Öğretmen-
ler Günü davetine katıldık. İcra Hakimi 
Asıf Asgerov’a bu nazik davetleri ve 
konukseverliği için teşekkür ediyoruz.

* Nesimi Rayon İcra Hakimiyeti-
nin “Göçmen Çocukların Hukukla-
rının Korunması” konulu kampan-
yasına katıldık. Okulumuz “Çocuk 
Haklarına Aktif Desteği” “Diplom” 
adlı beratı ile ödüllendirildi. Kat-
kılarından dolayı Md. Yrd. Günel 
Rahmanova’ya, Resim Öğretme-
nimiz Pernise Askerova’ya, Tarih 
öğretmenimiz Elmar Hasanov’a ve 
katılımcı öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 8)

* Türkiye İzcilik Federasyonu 
Dış İlişkiler Kurulu Üyesi ve Ana-
dolu Lisesi Sınıf Öğretmeni Tuncay 
Alkiraz, İzci Lideri Sevinç Seyde-
yeva, Sevinç Kerimli, İbrahim Gur-
banov okulumuzu ziyaret ederek, 
öğrencilerimizi izcilik konusunda 
bilgilendirdiler. Öğrencilerimiz ta-
rafından keyifle izlenen sunum son-
rası, “İzcilik Kulübü” kurma kararı 
aldık. (Fotoğraf: 9)

* Dünya Göz Hastahanesi’nden 
Oftomolog Dr. Turkan Gareyeva ve 
Dr. İrade Rehimova öğrencilerimizi 
üç gün boyunca göz taramasından 
geçirdiler. Dünya Göz Hastahanesi-
ne ve görevlilerine teşekkür ediyo-
ruz. (Fotoğraf: 10)

* Kıymetli öğretmenlerimiz, ço-
cuklarımızın daha iyi yetişmeleri 
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmı-
yorlar. Bu çerçevede, hafta sonları 
Türkiye Türkçesi, İngilizce, Rusça, 
Satranç, Dans, Müzik, Tiyatro, Pho-
toshop, Fizik, Kimya, Biyoloji, İlko-
kula hazırlık kurslarının planlarını 
yaptık ve ilk olarak ilkokul yetiştir-
me kurslarımızı başlattık.

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İşletmesi 
Bakü / Azerbaycan 
* Süleyman Demirel Üniversi-

tesi, Uluslararası Vizyon Üniversi-

tesi ile Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi tarafından 18-20 Ekim 
2017 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len, “IV. Ulusal Yerel Yönetim Öğ-
renci Kongresi”ne farklı ülkelerden 
öğrenciler katılmıştır.

Türk Dünyası İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü III. sınıf öğrencisi 
Zinyet Velihanova, “Azerbaycan’da  
Yerel Yönetimlerin Sovyet Dönemiy-
le Karşılaştırılması” başlıklı bildiri-
si ile kongrenin en iyi makale ödülü-
ne layık görülmüştür. (Fotoğraf: 11)

Celalabad
Uluslararası Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
* Fakültelerimizde görev yapa-

cak olan hocalarımızı yolcu ettik. 
Gider gitmez yoğun bir şekilde va-
zifelerine başladılar. Başta fedakar, 
cefakar Enstitü Müdürümüz Çağrı 
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Ergezer olmak üzere eğitim kadro-
muza ve öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.

* 26 Eylül tarihinde tüm Kırgı-
zistan’da kutlanan “Kırgız Dili Bay-
ramı” üniversitemizde de düzenle-
nen etkinlikle kutlandı. Üniversite 
bünyesindeki tüm fakültelerin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 
Türk Dünyası Kırgız-Türk Koleji 
öğrencilerinin canlandırdığı kısa ti-
yatro gösterimi büyük ilgiyle izlen-
di. Türk Dünyası’nın büyük yazarı 
Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” 
adlı eserini tiyatro şekline çevirerek 
oynayan öğrencilerimizin başarıları-
nın devamını diliyor, Kırgız Elimi-
zin Dil Bayramı’nı yürekten kutlu-
yoruz. (Fotoğraf: 12-13)

* Celalabad Uluslararası Üni-
versitesi’nde 1993 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Türk Dünyası 
Fakülteleri’nde 2017-2018 eğitim- 
öğretim yılında görev alan hocaları-
mız, üniversite rektörümüz Prof. Dr. 
Abdilbaet Mamasıdıkov tarafından 
makamında kabul edildi. Göreve 
yeni başlayan Türkiye’den görev-
lendirilen hocalarımızla da tanışan 
Abdilbaet Mamasıdıkov, fakültele-
rimizin başarılı gidişatının devamını 
dilerken, Türk Dünyası Araştırma-
ları Vakfı ile 25 yıllık dostluğun ve 

işbirliğinin daha da artması temenni-
lerinde bulundu. (Fotoğraf: 14)

* Geçtiğimiz yıl Kırgızistan’da 
uluslararası statü kazanan üniversi-
temizin, bu statü ile birlikte değişen 
adı ve logosu ile hazırlanan bayrak, 
rektörümüz Prof. Dr. Abdilbaet Ma-
masıdıkov’a teslim edildi. (Fotoğ-
raf: 15)

* 6 Ekim “Kırgızistan Girişim-
ciler Günü” üniversitemizde çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Üniversite-
miz bünyesindeki fakülte ve yüksek 
okulların öğrencileri arasında dü-
zenlenen girişimcilik yarışmasında, 

Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal 
Bilimler Enstitüsü öğrencileri tara-
fından sunumu yapılan girişimcilik 
modeli yarışmanın birincisi ve en 
iyi girişimcilik fikri olarak seçildi. 
Kırgızistan Turizm Girişimciliği ana 
teması etrafında şekillenen ve yerli 
ve yabancı turistlere Kırgızistan’ın 
Turizm Potansiyeli’ni en etkin şekil-
de tanıtmayı amaçlayan “Wonder-
land Kyrgyzstan (Harikalar Diyarı 
Kırgızistan)” adlı Tur Operatörlü-
ğü Girişimi örneği, yarışmaya katı-
lan jüri üyelerinin tamamından tam 
not almayı başardı. Yarışmada jüri 
üyeliği yapan Celalabad kentinin 
başarılı girişimcileri, “Wonderland 
Kyrgyzstan” adlı girişimcilik fikrini 
gerçeğe dönüştürmek için enstitü-
müz öğrencilerine her türlü destekte 
bulunacaklarını belirtti. Öğrenci-
lerimizi, girişimcilik yarışmasında 
birinci olmaları vesilesiyle kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
(Fotoğraf: 16)

* 15 Ekim 2017 tarihinde Kır-
gız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri gerçekleştirildi. Toplam 
11 adayın katıldığı seçimlerde, üni-
versitemizin merhum kurucusu ve 
rektörü Prof. Dr. Kantöre Şaripoviç 
Toktomamatov’un öz kardeşi Soo-
ronbay Şaripoviç Ceenbekov %54 
oy ile, Kırgızistan’ın yeni cumhur-
başkanı olarak seçildi. Yeni el baş-
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çımızın Kırgızistan ve Türk Dünyası 
için hayırlı olmasını diliyoruz. (Fo-
toğraf: 17)

* Her yıl Ekim ayında üniver-
sitemiz bünyesindeki tüm fakülte 
ve yüksekokulların katılımıyla ger-
çekleşen spor turnuvaları, bu yıl da 
16 Ekim tarihinde başladı. Futbol, 
Basketbol, Voleybol, Satranç ve 
Kırgızların geleneksel zeka oyunu 
olan “Toguz Korgol” dallarında dü-
zenlenen turnuvalarda Türk Dünyası 
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Ens-
titüsü ve Meslek Yüksekokulu’nun 
öğrencileri büyük başarı gösterdi. 
Kızlar arasında düzenlenen futbol 
turnuvasında birincilik, kızlar To-
guz Korgol oyunlarında birincilik, 
kızlar arası satranç oyunlarında ikin-
cilik ve erkekler arası basketbol kar-
şılaşmalarında üçüncülük kazanan 
öğrencilerimiz; genel klasmanda 
3.’lük elde ettiler. Öğrencilerimizi, 
turnuvalarda göstermiş oldukları ba-
şarılarından dolayı kutluyoruz. (Fo-
toğraf: 18)

* Enstitümüz öğrencileri tarafın-
dan kurulan ve Kırgızistan Turizm 
Potansiyeli’ni tanıtmayı amaçla-
yan “Wonderland Kyrgyzstan” adlı 
girişimcilik örneği, üniversitemiz 
bünyesindeki öğrencilerin de katılı-
mıyla ilk tur programını gerçekleş-

tirdi. Celalabad ve Oş bölgelerinde-
ki turistik yerlerin profesyonel bir 
şekilde tanıtılmasına imkan verecek 
olan girişimimiz, Karahanlıların ta-
rihi başkenti Özgen’de bulunan tari-
hi eserleri ve Oş kentindeki turistik 
bölgelerin tanıtımını gerçekleştirdi 
ve ilk turda büyük ilgi gördü. 

“Wonderland Kyrgyzstan”ın ku-
rucusu ve yönetim kurulu başkanı 
Turizm İşletmeciliği ikinci sınıf öğ-
rencimiz Dastanbek Hamdamov ve 
ekibini başarılarından dolayı kutlu-
yor, gelecekte Kırgızistan’ın önemli 
girişimcileri arasında görmeyi arzu 
ettiğimizi bildiriyoruz. (Fotoğraf: 
19)

* Kırgızistan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 6 Ekim 2017 tarih ve 
090 sayılı yazısına istinaden, Kırgı-
zistan Celalabad Uluslararası Üni-
versitesi bünyesinde İktisat, Finans-
Muhasebe ile Maliye alanlarında 
doktora savunma komisyonu kurula-
rak faaliyetlerine başladı. Celalabad 
Uluslararası Üniversitesi, Oş Devlet 
Üniversitesi ve Tacikistan Devlet 
Üniversitesi tarafından ortaklaşa ku-
rulan ve uluslararası statüye sahip 
doktora komisyonumuzun Kırgızis-
tan ilim ve bilim dünyası için hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Türk Dünyası 
Mezar-ı Şerif 
Reşat Anadolu Lisesi
* Afganistan’daki eğitim-öğre-

tim takviminin farklılığı dolayısıy-
la, lisemiz ikinci dönem eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine hızla devam 
ediyor.

* Elim bir trafik kazasında ve-
fat eden ağabeyinin cenazesi için 
Türkiye’ye gelen lise müdürümüz 
Enis Aksüt, Afganistan’a dönerek 
görevine başladı. Müdürümüzün ağa-
beyine Allah’tan rahmet diliyoruz.

* Lisemize gösterilen yoğun ilgi 
ve talep sebebiyle mevcut binamızın 
ihtiyacı karşılayamaması üzerine, 
her bakımdan daha donanımlı ve ge-
niş kapasiteli yeni binamıza geçme 
çalışmalarımız devam ediyor. Bütün 
çabamız, öğrencilerimize en kısa za-
manda, en güzel ortamda, en kaliteli 
eğitimi vermek içindir. 

* Okul Müdürümüz Enis Ak-
süt, öğretmenlerimiz Kenan Yavan, 
Selahattin Çamsoy ve Mustafa Ka-
radağ, Belh Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ve büyük önem arz eden  
milletimizin akılcı bilgeleri “Hoca 
Ahmet Yesevî ile Yunus Emre’yi 
Anma Töreni”ne katıldılar. Bu vefa-
lı hizmetten dolayı emeği geçenleri 
kutluyoruz. (Fotoğraf: 20)
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Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İşletmesi 
Bakü / Azerbaycan 
* Dekanımız Sayın Doç. Dr. Fer-

ruh Tuzcuoğlu, bu yıl fakültemizin 
5 bölümünde (İşletme, Uluslararası 
İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Mali-
ye ve İktisat) okumaya hak kazanan 
öğrencilerimizle ayrı ayrı toplantılar 
yaparak, kurucu Genel Başkanımız 
cennet mekan Turan Yazgan Hoca-
mızı, vakfımızı, vakfımızın vizyo-
nunu, misyonunu ve fakültemizi ta-
nıttı. Yeni öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz. (Fotoğraf: 21)

* Vakfımızın Genel Başkanı 
Közhan Yazgan Bey, öğretim gö-
revlilerimizle bir araya gelerek fa-
kültemizin geleceğe yönelik prog-
ramı üzerine fikir alışverişinde bu-
lundu. Fakülte kurulunun sorularını 
cevapladı. (Fotoğraf: 22)

Ziyaretçilerimiz
* 2017-2018 öğretim yılında, 

Kırgızistan-Celalabad Uluslarara-
sı Üniversitesi bünyesindeki Türk 
Dünyası Celalabad Fakültelerimiz 

ve Meslek Yüksekokulumuzda gö-
rev yapacak hocalarımız; Aydın 
Volkan Bozkurt, Raziya Bozkurt, 
Eyüp Çikolar, Ozan Ulaş Sayman, 
Zarnigor Sayman, Halil Şengül ve 
Seyfettin Gelekçi’yi Kırgızistan’a 
uğurladık. (Fotoğraf: 23)

* Türk Dünyası Celalabad İşletme 
Fakültemizin öğretim görevlilerin-
den Sacide Yılmazel’i Kırgızistan’a 
uğurladık. (Fotoğraf: 24)

* Gaspıralı İsmail’in torunu Kı-
rım Tatar ve Şark Filoloji Fakültesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gül-
nara Yusufkızı Seitvani vakfımızı 
ziyaret etti. (Fotoğraf: 25)

* Turan Hocamızın Kırım Türkü 
dostlarından Konya Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Haydar Bulgak vakfımızı 
ziyaret ettiler. Bu nazik ziyaretle-
ri için kendilerine teşekkür ederiz. 
(Fotoğraf: 26)

* Özbekistanlı büyük ozan, sa-
natçı ve dava adamı Dedehan Hasan, 
oğlu Karabük Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nadirhan Hasan vak-
fımız hocalarından YTÜ Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan’la 
vakfımızı ziyaret edip Türk Dünyası 
faaliyetlerimiz üzerine sohbet etti-
ler. (Faaliyet: 27)
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* Kazakistanlı kadirsinas dos-
tumuz Prof. Dr. Bolat Mirzaliyev, 
vakfımıza her zamanki vefasını gös-
terdi. (Fotoğraf: 28)

* Afganistanlı Özbek Türkü 
dostlarımız şair Muhammed Kazım 
Emini ile Prof. Abdulreşad Raşid 
vakfımızı ziyaret ettiler.

* Vakfımızın yayınladığı Kaf-
kaslardaki Kıyım ve Sürgünler kita-
bının yazarı Azerbaycanlı dostumuz 
Sevil Abbasoğlu İrevanlı’yla Türk 
Dünyası üzerine sohbet ettik.

Türk Dünyası’nın Meseleleri
* Genel Başkanımız Közhan 

Yazgan, Türk Edebiyatı Vakfı’nın 
düzenlemiş olduğu, Azerbaycanlı 
dostumuz şair-yazar ve devlet ada-
mı Sabir Rüstemhanlı’nın verdiği 
“Türk Dünyası’nın Meseleleri” 
başlıklı konferansa katılarak Sayın 
Rüstemhanlı’ya hediyeler takdim 
etti. (Fotoğraf: 29)

Ziyaretimiz
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsüsü konferanslarımızı 
salonunda yürüttüğümüz İstanbul 
Üniversitesi Farabi Avrasya Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah 

Kızılcık’ı ziyaret edip işbirliği im-
kanlarımız üzerine fikir alışverişin-
de bulunduk. (Fotoğraf: 30)

2. Haliç Konferansı
Avrasya Bir Vakfı’nın girişim-

leri ve Vakfımızın da içinde yer 
aldığı bir kısım sivil toplum kurulu-
şunun desteğiyle düzenlenen 2. Ha-
liç Konferansı, 23 Eylül 2017 Cu-
martesi günü İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlki 19 Mayıs 1924’te Haliç’teki 
Bahriye Nezareti’nde Musul mese-
lemizi çözüm amacıyla gerçekleş-
tirilen konferansın, maalesef çöze-
mediği bu konferanstan neredeyse 
bir yüzyıl sonra gerçekleştirilen 2. 
Haliç Konferansı, o günden bugüne 
bilgilerimizi tazeleyerek, Türk ka-
muoyuna ve yöneticilerine, kapımı-
za “Barzani Referandumu”yla da-
yanan Musul Meselesi’ni halletme 
yolunda ışık tutma amacıyla yapıldı.

Eski Bakan Doç. Dr. Yüksel 
Yalova’nın yönetiminde konunun 
uzmanları olan Prof. Dr. Zekeri-
ya Kurşun, Prof. Dr. Mehmet Akif 
Okur, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 
hukukçu Habib Hürmüzlü ve Mu-
rat Güztoklusu’nun konuşmacı ol-
dukları sabah ve öğleden sonra iki 
oturumda gerçekleşen konferansta, 

konuşmacılar Musul meselemizi de-
ğişik açılardan dile getirerek çözüm 
yolları önerdiler.

Başta Irak ve Suriye Türklerini 
temsil eden sivil toplum kuruluşla-
rı olmak üzere diğer bazı katılımcı 
yöneticilerin katkı ve sorularıyla ge-
nişleyen konferansta, binlerce yıllık 
Türk yurdu olan Irak’ın kuzeyindeki 
Musul Meselesi’ne, Türkiye’nin cid-
di yaklaşımı, Türklerin birlik içinde 
hareketi ve Türklerle birlikte yaşa-
yan halkların akılcı yaklaşımlarının 
çözüm getireceğinin altı çizildi.

Muhammed Kazım Emini’ye
Saygı Günü
29 Eylül 2017 Cuma günü Vak-

fımızın Afganistanlı eğitim girişim-
cisi Reşad Eğitim Kurumları sahibi 
Prof. Abdul Reşad Raşid’le ortak 
düzenlediği ve Türkiye’deki Afga-
nistanlı Özbek, Kazak ve Türkmen-
lerin derneklerince de desteklenen 
ve Afganistan Türklüğü misyonun-
dan hatırı sayılır kişilerin yer aldığı 
program Özbek Türklerinin tanın-
mış şair, yazar ve dil uzmanı Kazım 
Emini’ye saygı günü büyük bir katı-
lımla gerçekleşti.

Program’da Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Rıdvan Öztürk başta olmak 
üzere değişik açılardan Muhammed 
Kazım Emini’nin yarım asırlık öm-
rünü bugün bile Afganistan Türklü-
ğü başta olmak üzere Afgan halkının 
özgürlük ve insan hakları mücadele-
sine nasıl harcadığı ve bunu edebi ve 
kültürel sahada nasıl sürdürdüğünü 
ifade eden konuşmalar yapıldı.

Fotoğraf: 27 Fotoğraf: 28

Fotoğraf: 29
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Muhammed Kazım Emini’nin 
mücadelesine vurgu yaptığı alçakgö-
nüllü konuşmasının ardından Vakıf 
Başkanımız Közhan Yazgan ve Prof. 
Dr. Abdulreşad Raşid tarafından Sa-
yın Emini’ye plaket ve teşekkür bel-
gesi takdim edildi. (Fotoğraf: 31)

Program Afganistanlı Özbek sa-
natçı Hayır Muhammed Çavuş’un 
coşkulu konseriyle taçlandı.

Doğumunun 100. Yılında
Dr. Baymirza Hayit 
Sempozyumu
Türk Dünyası’nın Özbekistan 

asıllı önemli fikir ve devlet adamı, 
Dr. Baymirza Hayit doğumunun 
100. yılı dolayısıyla düzenlenen bir 
sempozyumla anıldı.

Program, İstanbul Üniversite-
si Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
Türkiye’den ve Türk Dünyası’nın 
değişik ülkelerinden çok sayıda bi-
lim adamı, sivil toplum kuruluşu 

temsilcileri ve üniversite öğrencile-
rinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta, Türk Ocağı İstanbul 
Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, 
Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Ab-
dulhamit Avşar, İstanbul Üniversi-
tesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü-
sü Başkanı Prof. Dr. Fikret Turan, 
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Salih Aynural, İstanbul Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sedat Murat ve MSGSÜ Tarih 
Bölümü’den Prof. Dr. Abdulvahap 
Kara; Dr. Baymirza Hayit’in kişili-
ğinin önemini vurgulayan birer ko-
nuşma yaptılar.

Ardından Prof. Dr. Abdulkadir 
Donuk başkanlığında gerçekleşti-
rilen özel oturumda Prof. Dr. Ahad 
Andican, Prof. Dr. Salih Aynural ve 
Pakistan’dan katılan konuşmacı Bi-
lal Oğuz, Baymirza Hayit’in millî-
uluslararası kimliği ve mücadelesi 
hakkında aydınlatıcı konuşmalar yap-
tılar. Sayın Aynural ve Donuk hocala-
rımızın, Baymirza Hayit’in mücadele-
sine Prof. Dr. Turan Yazgan hocamı-
zın desteğini vurgulamaları güzel bir 
kadirşinaslık örneğiydi. (Fotoğraf: 32)

Turan Kültür Merkezi 
Süleymaniye Kürsüsü 
Konuşmaları
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsüsü 2017-2018 dönemi 
faaliyetlerimize, 14 Ekim 2017 Cu-
martesi günü 14.00’te, kardeş Azer-
baycan Cumhuriyeti milletvekili 
Sayın Ganire Paşayeva’nın verdiği 
“Türklüğün Orta Doğu’daki Sıcak 
Gündemi” başlıklı konferansımızla 
başladık. (Fotoğraf: 33-35)

Ganire Paşayeva konferansı-
na Orta Doğu’da, özellikle Irak’ta 
Türkler nerelerde yaşıyor, neden bu 
bölgeler önemli ve neden bu bölge-
leri bizden aldılar? gibi sorularını 
cevaplayarak başladı. Paşayeva bu 
bölgelerin Türk Milleti için önemi-
ni, öncelikle binlerce yıldır yaşa-
makta olduğumuz bir yurt toprağı 
olması gerçeği, daha sonra da dün-
yanın en önemli petrol ve doğalgaz 
yataklarına sahip olması bağlamın-
da değerlendirdi. Paşayeva, Birinci 
Dünya Savaşı’ndan çıkan ve Türki-
ye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk’ün 
başında olduğu iradenin, buradaki 
varlığımızı kurtarmak için Lozan 
öncesi ve sonrasında büyük müca-
deleler verdiklerini, fakat maalesef 
buralara göz diken emperyalistlerin, 
iç ve dış oyunlarla ve güç kullanarak 
bu bölgeleri bizim egemenliğimiz 
dışına çıkardıklarını ifade etti.

Paşayeva, Türklerin egemenliği-
miz dışında kalmasının, emperyalist 
güçlerin, BAAS Rejimi’nin ve Ku-
zey Irak’ta yapılanmakta olan Barza-
ni ailesinin Türklere olan düşmanlık-
larını bitirmediğini, onlarca yıldır bu-
ralardaki yaşayan Türkleri azaltma, 
ayrıştırma, katletme politikalarını hız 
kesmeden devam ettiğini, özellikle 
aydın kesime büyük zulümler yap-
tıklarını öldürüp sürdüklerini ifade 
etti. Son otuz yılda Körfez Savaşı, 
Kimyasal Silahlar, PKK/PYD, IŞİD 
ve daha birçok yapılanmalarla devam 
eden ABD odaklı hareket ve gelişme-
lerin Irak ve Suriye’deki Türk varlı-
ğını paramparça edip zulüm ve baskı 
altında tuttuğunu, yok ettiğini çok 
güzel açıklayan Paşayeva, bu durum-

Fotoğraf: 31

Fotoğraf: 32

Fotoğraf: 33
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da Türk Dünyası olarak ne yapmamız 
gerektiği hususunda da önemli tespit-
ler ve yönlendirmelerde bulundu.

Uzak ve yakın tarihimize bakınca 
başkalarından yani dünyaya yön ve-
ren emperyalist güçlerden ve onların 
kurmuş oldukları kuruluşlardan ada-
let beklemenin boş bir hayal olduğu-
nu defalarca gördüğümüzü belirten 
Paşayeva, Türklüğün kendisine, Türk 
Dünyası’nın birbirine sahip çıkma-
sından başka çare olmadığını söyle-
di. Paşayeva, her ne kadar ülkeleri-
mizi yöneten idarecilerimizden doğal 
olarak bu yönde akıllı, somut adımlar 
atmasını, siyaset yapmasını beklesek 
de asıl büyük görevin aydınlarımıza 
ve onların yöneltip yetiştirecekleri 
halklarımız ve özellikle gençlerimize 
düştüğünü belirtti. Paşayeva, birlikte 
güç doğacağının bilinciyle, düşman-
larımızın bizi parçalamak için kulla-
nacakları boy, din, mezhep ayrılıkları 
tuzaklarına düşmeden, milli kültürü-
müze sahip çıkarak kültür emperya-
lizminin bizi etkisizleştirmesine fır-
sat vermeyerek, akılcı eğitimle dona-
nıp gücümüzü artırarak, bilişim tek-

nolojilerini ve sosyal medyayı da bu 
yönde sonuna kadar kullanıp Irak’ta, 
Suriye’de, Doğu Türkistan’da, 
Karabağ’da, Kırım’daki davalarımızı 
savunmamız gerektiğini vurgulaya-
rak konuşmasını tamamladı.

* Turan Kültür Merkezi Süley-
maniye Kürsüsü 2017-2018 dönemi 
faaliyetlerimize, 21 Ekim 2017 Cu-
martesi günü 14.00’te, Kırımlı yazar 
ve Kırım’da yayımlanan Yeni Dünya 
gazetesinin başyazarı Zera Bekirova 
ile Zafer Karatay’ın verdikleri “Ey 
Güzel Kırım / Kırım Kadınları ve 
Kahramanları” başlıklı konferansı-
mızla devam ettik. (Fotoğraf: 36) 

Konuk konferansçımız Zera Be-
kirova, Kırım kadınlarını 20. yüzyılın 
başından günümüze kadar toplum ha-
yatındaki yerleri ve mücadeleleriyle 
tanıtıp değerlendirdi.

Bekirova, Şefika Gaspıralı’nın 
Bahçesaray’da 1904’lerde çıkardığı 
Âlem-i Nisvan Dergisi’yle başlayan 
bu süreci, İsmail Gaspıralı’nın Cedit 
Mektepleri’yle yetişen bilinçli Kırım 
kadınlarının, Sovyet Devrimi önce-
sinde toplumsal aydınlanma ve kadın 
haklarının temini yolunda, Devrim’in 

geçiş döneminde, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Almanlara karşı vatan 
savunmasında, asılsız suçlamalarla 
vatanları Kırım’dan Sibirya, Özbekis-
tan, Tacikistan, Kırgızistan’a sürül-
melerinde, sürgünde yaşanan acılarda, 
Kırım’a dönme bilincinin aşılanması 
ve mücadelesinde, Sovyetler’in yıkı-
lışıyla Kırım’a dönüş ve yurdunu yurt 
edinme dramında, sonunda Kırım’ın 
Rusya tarafından ilhakıyla başlayan 
kimliğine ve öz haklarına sahip çıkma 
mücadelesinde hep ön saflarda devam 
ettirdiklerini belirtti.

1917’de Kırım’ın Kırım kadınları-
nın tarihinde önemli bir dönüm nokta-
sı olduğunu belirten Bekirova; bu yıl 
yapılan 1. Kırım-Tatar Kurultayı’nda 
ön sıralarda yer alan Kırım kadınları-
nın, aynı yıl açılan ve müdiresi Şefi-
ka Gaspıralı olan Darülmuallimat’ta 
önemli bir konum sağladıklarını ve 
burada elleriyle yazdıkları Nenkecan 
adlı kadın dergisini yayımladıklarını 
ifade etti. Bekirova, Kırım kadınları-
nın o yıllardan aldıkları feyzi birbiri-
ne aktararak, Kırım başta olmak üzere 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, 
öz haklarını ve millî değerlerini koru-
ma ve toplumlarını yüceltme mücade-
lesine devam ettiklerini söyledi.

Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer 
Karatay da konuşmasına, Ruslar tara-
fından 1783’te ilhakından sonraki 100 
yılın Kırım için karanlık bir dönem 
olduğunu belirterek başladı. Karatay, 
Kırım Türklüğü başta olmak üzere 
Türk Dünyası’nın, Kırım’da tek bir 
eser bile çıkmayan bu karanlık dö-
nemden, Türklüğün ve Müslümanların 
en büyük düşmanın cehalet olduğunu 
gören ve açtığı Cedit Mektepleri’yle 
aydınlanmayı sağlayan Gaspıralı’nın 
ortaya çıkışıyla kurtulduğunu, doğal 

Fotoğraf: 34
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olarak Kırım kadınlarının da bu ay-
dınlanmadan nasibini aldığını söyledi.

Kırım Türklüğü’nün kimliğinin 
ve haklarının savunucusu bir Kı-
rımlı, bir aydın, bir gazeteci olarak 
Kırım Türklüğü’yle ilgili okudukla-
rını da, dinlediklerinde, yaşadıkla-
rında Kırım-Tatar kadınlarının Kırım 
Türklüğü’nün varlığı ve dirliğinin 
temel taşları, lokomotifleri, gerçek 
kahramanları olduğunu gördüğünü 
belirten Karatay, sözlerinin devamın-
da Şefika Gaspıralı, Safiye Nezetli, 
Zamfira Asanova gibi adı bilinsin 
veya bilinmesin tüm Kırım kadınları-
nın şahsında Kırım davasının bu gün-
lere nasıl taşındığını ortaya koydu.

1989’dan başlayarak defalarca 
gittiği, röportajlar yaptığı, hakkında 
filmler çektiği Kırım’ın varlık mü-
cadelesinde tanık olduğu trajik öykü-
yü usta anlatımıyla özetleyip gözler 
önüne seren Karatay, birazcık nefes 
almaya başlayan Kırım Türkleri’nin, 
son birkaç yıldır tekrar bir buhranlı 
döneme girdiğinin altını çizip, Kırım-
lı olsun olmasın Türk Dünyası’nın 
Kırım Türkleri’nin binlerce yıllık 
vatanlarında var olma ve insanca ya-
şama mücadelesine her türlü alanda 
destek olması gereğini ve önemini 
vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Konferansımız, Kırımlı kadınları-
mızdan Gaspıralı’nın kütüphanecisi İs-
mail Otar’ın kızı Bilge Otar, Gaspıralı 
neslinden bir akademisyen Kırım Filolo-
ji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül-
nara Yusufkızı, ikinci vatanı Amerika’da 
Kırım Türklüğü’nün bayrağını dalga-
landıran ve bu konferansın yapılmasına 
girişimci olan İnci Bowman’ın tamam-
layıcı konuşmalarıyla sona erdi.

Gençlik Kolları 
Tanışma Kahvaltısı

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI 
GENÇLİK KOLLARI 
* Türk Dünyası’na birleştirici unsur olarak hizmet veren Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları, yeni döneme tanışma 
kahvaltısıyla “merhaba” dedi. Yoğun bir katılımla düzenlediğimiz, 
geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kahvaltımızda aramıza yeni ka-
tılan arkadaşları görmekten büyük sevinç duyduk. (8 Ekim Pazar)

* Bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Gençlik Kahvaltımız, 15 
Ekim Pazar günü Göktuğ Erol’un “Anadolu’nun Türkleşmesinde Ta-
savvuf ve Mutasavvıf Etkisi” adlı sunumu ile başladı.

* 22 Ekim Pazar günü Mehmet Kürşad Yavan “İttihat ve Terakki’nin 
Doğuşu, Gelişimi ve Türk Tarihi’ne Etkisi” adlı sunumunu gerçekleş-
tirdi.

* Farklı üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden olu-
şan tarih kolumuz, Furkan Alpaslan yönetiminde dönemin ilk istişare 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının konusu ilkokul öğrencileri için 
tasarlanan, “İslamiyet Öncesi Türk Tarihi” konulu kitapçık projesi ve 
üniversite öğrencileri için düzenlenecek olan “Tarih Akademisi” oldu. 


