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Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
Fotoğraf: 1

Fotoğraf: 2

TÜRK DÜNYASI
BAKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ
AZERBAYCAN / BAKÜ

* Fakültemizde eğitim öğretimin
yanı sıra sosyal etkinliklerimiz de aksamadan devam etmektedir.
* 22 Kasım 2017 günü, Vakfımızın
kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Turan
Yazgan Hocamızı vefatının 5. yıldönümü vesilesiyle andık. (Fotoğraf: 1)
Proğramın açılış konuşmasını yapan
kıymetli dekanımız Doç. Dr. Ferruh
Tuzcuoğlu (Fotoğraf: 2) Turan hocamızın Türk Dünyasına hizmetlerini
ana başlıklar halinde özetledi. Daha
sonra kürsüye çıkan T.C. Azerbaycan
Büyükelçiliği Eğitim Ataşemiz Sayın
Abdulgaffur Büyükfırat (Fotoğraf: 3),
Turan hocamızın Türk coğrafyasında
başlatmış olduğu projelere kesinlikle
sahip çıkılması ve şiddetle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda üzerlerine düşen her türlü desteği yapmaya hazır olduklarını ifade
etti.Turan Yazgan belgeselinin izlenmesinin ardından söz alan Genel Baş-
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kanımız Közhan Yazgan (Fotoğraf: 4)
da Turan Hocamızın tüm başlattıklarını büyük azimle yaşatmaya, Türk
Dünyasına hizmetimizi yürütmeye
devam edeceğimizi ifade etti. Vakfımızın öğretmenlerinden olan Hayri
Ataş (Fotoğraf: 6) hocamızın, öğrencilerle, daha doğrusu insanla olan ve
baba şefkatini esirgemediği ilgisini
anlattı. Program sonunda öğrencilerimizden, Süreyya ve Orhan’ın söylediği, Sarı Gelin türküsü ile son buldu.
Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.
* Azerbaycan’ın Bayrak Günü
münasebetiyle Türk Dünyası İşletme
Fakültesi’nin öğrencileri ve yöneticileri İstiklal Müzesi’ne giderek günün
anlam ve önemini bir kez daha idrak
ettiler. (Fotoğraf: 6)
* 12 Kasım 1995’te Azerbaycan
Anayasası’nın kabulu dolayısıyla dekanımız Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu
başkanlığında bir proğram düzenlendi ve her yıl fakültemizde Anayasa
kutlaması yapılmasına karar verildi.
(Fotoğraf: 7)
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* 17 Kasım Milli Uyanış Günü münasebetiyle öğretmenlerimizden Araz
Küçük bir konferansla dinleyicileri
bilgilendirdi. (Fotoğraf: 8)
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Fotoğraf: 9

Fotoğraf: 11
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Fotoğraf: 13

CALAL-ABAD ULUSLARARASI
ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI KIRGIZTÜRK PROF. DR. TURAN
YAZGAN SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
KIRGIZISTAN / CELALABAD

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
Enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren tüm bölümlerimizin katılımıyla
kutladık. Kutlama programına, üniversite rektörlüğünü temsilen Doç.
Dr. Anvar Coldoşbaev katıldı. (Fotoğraf: 9-10) Günün anlam ve önemini
belirten açılış konuşmasını Uluslararası Kırgız-Türk Meslek Yüksekokulu müdiresi Öğr. Gör. Sacide Yılmazel (Fotoğraf: 11) yaptı. Kültür
merkezimiz tarafından hazırlanan
Türk Dünyası halk oyunları ekiplerimiz gösterileriyle büyük beğeni topladı.(Fotoğraf: 12)
* Enstitümüz bünyesinde faaliyet
gösteren bölümlerimizde ara sınavlar
gerçekleştirildi. (Fotoğraf:13)
* 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü vesilesiyle düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Abdilbaet

Fotoğraf: 14

Fotoğraf: 16

Mamasıdıkov (Fotoğraf: 14), Rektör
yardımcımız Doç. Dr. Aycamal Kantöröeva ve üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakültelerin dekanları
ile öğrenciler katıldı. (Fotoğraf:15)
Açılış konuşmasını Öğr. Gör. Sacide Yılmazel’in yaptığı törende, Öğr.
Gör. Halil Şengül “Atatürk ve Türk
Dünyası” konulu bir konuşma yaptı.
(Fotoğraf: 16)
*17 Kasım Öğrenciler Günü kutlamasında fakülteler ve meslek yüksekokulu öğrencilerimiz için eğlence
programı düzenledik.
* Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı vefatının 5. yıldönümünde üniversitemizin konferans salonunda düzenlediğimiz bir törenle andık. Törene
Rektörümüz Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov, rektör yardımcımız Doç.

Dr. Aycamal Kantöröeva ve fakülte
dekanları ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan enstitü
müdürümüz Öğr. Gör. Çağrı Ergezer (Fotoğraf: 17)
Prof. Dr. Turan
Yazgan’ın Türk
Dünyası’na
hizmetleri ve
kısa özgeçmişini anlattı.
Fotoğraf: 17
Rektörümüz
Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov’da
konuşmasında, Prof. Dr. Turan
Yazgan’ın emaneti olan kurumların
sonsuza dek yaşatılması gerektiğinin
altını çizdi.
BAKÜ ATATÜRK LİSESİ
AZERBAYCAN / BAKÜ

Başarı ile yürüttüğümüz eğitim
öğretim programımızla birlikte sosyal
etkinlerimizde hızla devam ediyor.
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı törenlerle kutladık. (Fotoğraf:
18-21) Törende iki ülke milli marşlarımızın okunmasının ardından Müdür Yardımcımız Eylem Gültekin
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Fotoğraf: 18

Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 19

(Fotoğraf: 22) katılımcıları selamla- ğı konuşmasında; “Yaşamını milletine
yarak başladığı konuşmasında özetle adayan, bir imparatorluğun küllerinTürkiye Cumhuriyeti Devleti,
den yepyeni ve güçlü bir devlet yaBüyük Önder Mustafa Kemal
ratan eşsiz bir lider, mümtaz bir
Atatürk’ün çizdiği yolda
devlet adamı, büyük bir kotaviz vermeksizin ilerlemutan ve dâhi olan Atatürk,
mektedir. Buna hiç bir güç
hem milli mücadele, hem de
engel olamayacak ve TürCumhuriyeti inşa sürecinde
kiye Cumhuriyeti sonsuza
daima ileriye bakmış, ilekadar yaşayacaktır.” dedi.
riye yürümüştür. Gelecekte
Programda I-A Sınıfı
ülkenin
yönetimini devralacak,
Fotoğraf: 22
Cumhuriyet Çocukları, 2-A Sıgeleceğimizi yönlendirecek, uygar
nıfı Ayyıldız Gösterisi, III-B Cumhu- ve saygın bir ulus olma bilincini daha
riyet Şarkısı, III-C Cumhuriyet Oro- da pekiştirecek gençler, Ulu Önder
toryosu, IV. Sınıf Öğrencileri Atatürk Atatürk’ün İlke ve Devrimlerinin ışıÇocukları gösterilerini canlandırdılar. ğında ilerlemelidir.” dedi.
I-B Sınıfı’ndan Atilla Zurufçu İstiklal
I-B sınıfı öğrencileri Yusuf Kerim,
Marşımızı, III-A Sınıfından Selman Büşra Nebiyeva, Leyla Memmedli; sıHaydar “Türkiye Cumhuriyeti”, IV-A nıf öğretmenleri; Yunus Yağız’ın yazdıSınıfından Nergiz Kerimli “29 Ekim” ğı Bin Kasım, III-A sınıfı öğrencisi Rıza
şiirlerini okudular.
Samedli Mustafa Kemali Düşünüyorum
* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü IV-B sınıfı öğrencisi Aysu Sofuzade Bir
aramızdan ayrılışının 79. yılı münase- tutkudur Mustafa Kemal, IV- sınıfından
betiyle, düzenlediğimiz törenle andık. Murad Memmedov 10 Kasım şiirlerini
Müdür Yardımcımız Eylem Gültekin okudular. II. ve III. sınıf öğrencileri Yikonuşmasında “Atatürk’ün ölümsüz- ğidim Aslanım Burda Yatıyor şarkısını
lüğe uğurlandığı günün yıldönümün- söylediler. Programın sunuculuğunu
de bizlere düşen en büyük görevin; IV-A sınıfından Nergiz Kerimli yaptı.
Atatürk’ü ve en büyük eseri cumhuri- Bizler Türk Dünyası Bakü Atatürk Liyeti anlamak, cumhuriyetin değerle- sesi olarak her gün daha da güçlenerek
rini her koşulda korumak, Atatürkçü onun yolunda yürümeye devam edecedüşünceyi benimsemek, Türkiye’yi ğiz. (Fotoğraf: 23-24)
aydınlık yarınlara taşımaktır.” dedi.
* Lisemiz olarak T.C. Bakü BüÖğretmenlerimizden Ali Mesu- yükelçiliği’nin düzenlediği Atatürk’ü
toğlu da, Atatürk’ün kişiliğini anlattı- Anma törenine katıldık.

Fotoğraf: 21
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Fotoğraf: 24

Fotoğraf: 23

* 9 Kasım Azerbaycan Devleti’nin
“Bayrak Günü”nü lisemizde düzenlendiğimiz bir törenle kutladık.

Fotoğraf: 25

Fotoğraf: 27

Fotoğraf: 26

Fotoğraf: 28

Törende okulumuz Tarih öğretmeni Elmar Hasanov, Azerbaycan
topraklarındaki Türk Devletlerini ve

FAALİYETLERİMİZ

Fotoğraf: 30

Fotoğraf: 29

bayraklarını tanıttı. (Fotoğraf: 25)
Caffar Cabbarlı’nın Bayrağım şiirini 8-A sınıfından Humay Memmedli (Fotoğraf: 26), Ahmed Cevad’ın
Bayrak şiirini 9-A sınıfından Fuzuli
İsmayılbeyli (Fotoğraf: 27), Bahtiyar
Vahapzade’nin Bayrak şiirini 6-A
sınıfından Niyaz Teymurlu okudu.
Çırpınırdı Karadeniz türküsünü 8-A
sınıfından Oğuzhan Penahlı (Fotoğraf: 28) okudu. Programın sunuculuğunu 8-A sınıfından Ayan Cemal ve
Elvira Memmedli yaptı. Tarih boyunca Azerbaycan’da hüküm süren Türk
Devletlerinin bayraklarının sunumu,
törenimize ayrı bir anlam kattı. (Fotoğraf: 29)
* Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızı vefatının beşinci yılında, lisemizde
düzenlendiğimiz törenle andık. Anma
törenine vakıf başkanımız Közhan
Yazgan, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fadıl
Hoca, Doç. Dr. Hasan Oktay, Sayın
Doç. Dr. Abdulmecit Nurettin, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve gönül dostlarımız katıldılar.
Saygı duruşu ve Milli marşlarımızın
okunmasının ardından okul müdürümüz Hüseyin Demirel “Hadi oğlum
gidin, yolunuz açık olsun” dedi. Gittik, kısıtlı imkanlarla elimizden geleni
yapmaya çalıştık. O’nun güvenini zedelememek için gayret ettik. Bize her
zaman değer verdi. Kolunun uzanmadığı yer yoktu. Türkiye’den çok uzakta, Asya steplerinin ortasında, onun
koruyucu elini hissederdik üzerimizde. Amansız hastalığın pençesinde
iken bile, bizim her derdimizle ilgilenmiştir. “Oğlum” derdi, onun oğlu
olduğunuzu, “Kızım” derdi, onun kızı
olduğunuzu hissederdiniz. O, bir vefa
abidesiydi. Dostlarını ve yol arkadaşlarını hiç terketmedi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda, Türk
Dünyası’ndan misafirler eksik olmaz-

dı. Gelenlerin dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilenir, mutlaka çözüm bulurdu.
Ettiği yardımları hiç kimse bilmezdi.
Gelen insanlar vakfı, kendi evleri gibi
hisseder huzur bulurlardı. Her öğlen
yemek çıkardı. Ne kadar misafir olsa
da herkes doyar, hiç kimse aç kalmazdı. Türk ülkelerinde binlerce öğrencinin ilk ve ortaöğretim kurumlarında
parasız okumasını, üniversite tahsili
yapmalarını sağladı. Türkiye içinde
ve Türk Dünyası’nda binlerce akademisyen onun sayesinde akademisyen
oldu. Görmediğim ülkeleri görmemi, tanımadığım insanları tanımamı,
Türk Milleti’ne hizmet edebilmemi
sağlayan güzel insan; Allahın rahmeti üzerinden eksik olmasın. Mekanın
cennet olsun.” diyerek konuşmasını
bitirdi.
Vakıf başkanımız Közhan Yazgan da konuşmasında (Fotoğraf: 30)
“Turan Yazgan’ı böyle bir mekanda, bundan tam 25 yıl önce ve Türk
Dünyasında bir ilk olan ve o günün
şartlarında imkansızı başararak açtığı bu kurumda, Türk Dünyası Bakü
Atatürk Lisesi’nde anmak ayrı bir
heyecan ayrı bir mutluluk. Evet Hocamız Turan Yazgan bundan tam beş
yıl önce aramızdan ayrıldı. Hayatını
Türklüğe, Türk Dünyasına ve Türk’e
dair ne varsa ona vakfetmiş, Türk ve
dünya tarihi ile ilgili derin bilgiye sahip biriydi. Geçmişi derin bir zekâ ve
yorum süzgecinden geçirip bugünle
ilişkilendirirdi.
Fikirlerini, görüşlerini yalın, fakat
muhteşem bir üslupla aktarırdı. Milletinin değerleriyle bütünleşmiş, dürüst, cömert, yardımsever, hiçbir dünyevi zaafı bulunmayan ve en önemlisi
inançları uğruna her türlü mücadeleyi göze alan, bunu gerçekleştiren bir
yapıdaydı. Hocamız hayatı boyunca
milleti için çalıştı. Ona göre Türk

Milleti, alnı açık, başı dik olmalıydı.
Sömürülmemeliydi… Hür olmalıydı.
Refah içinde yaşamalıydı.
Bu amaçla kurduğu ve tam 32
yıldır başkanlığını yaparak yönettiği Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı onun bize, hepimize bıraktığı en
önemli emaneti… Tıpkı bu fakülte ve
diğer kurumlar gibi. İsmail Gaspıralının “Dilde fikirde İşde birlik” ülküsünü ve Ulu Önder Atatürk’ün “Türk
Birliği’ne İnanıyor ve Onu Görüyorum” sözlerini kendine bayrak edinmiş olan bu kurumlar Hocamızın yokluğunda da yaşamaya devam etmektedir. Artık bu bizim en temel görevimiz
ve yaşam gayemiz olmuştur. Hocamızın bizlere vasiyeti “Atatürk’ün gördüğü Türk Birliğini Dünyadaki Her
Türkün muhakkak görmesidir”.
“Ve inanıyoruz ki Hocamız bugün
olduğu gibi her daim Türk Dünyası
sevdalısı olarak saygı ve özlemle anılacaktır. Böyle büyük bir gönül, akıl
ve dava insanı olan Turan Yazgan
Türklüğün gurur sayfasında ilelebet
bir kutup yıldızı gibi parlayacaktır.”
Makedonya Vizyon Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca da konuşmasında (Fotoğraf: 31) “Bu konuma gelmemi sağlayan Turan Yazgan
benim de hocamdı. Allah ona rahmet
eylesin, mekanı cennet olsun.” dedi.
Turan Yazgan Belgeseli’nin izlenmesinin ardından, 8-A sınıfından
Oğuzhan Penahlı Ben Türküm, 8-B
sınıfından İsrafil Azimli Bizim Türkümüz, 8-B sınıfından Tomris Feyzulla

Fotoğraf: 31
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Bir Gün Dünya Türkün Olacak şiirlerini okudular.
Turan Yazgan Hocamız anısına
düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan 9-B sınıfı öğrencisi Leman Sadıkzade Gönül Müzesi
başlıklı yazısını okumasıyla program
sona erdi. (Fotoğraf: 32)
* Ali Devrim Hocamızı vefatının
birinci yılında düzenlediğimiz törenle andık. Törene Ali Bey’in hanımı
Hatice Devrim, oğlu Gökberk Devrim, Karabağ Futbol Takımının yıldızı Kara Karayev, öğretmenler, öğrenciler, velilerimiz ve gönül dostlarımız katıldı. Okul Müdürümüz yaptığı konuşmasında “Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve Turan Yazgan Hocamızı
da bir Kasım ayında yitirmiştik. Ali
Bey’i de bir Kasım ayı uğurladık. Ali
Bey de aynı çizginin insanıydı. O Türk
milliyetçisiydi, vatan için, millet için,
okul için, öğrenciler için, öğretmenler, veliler için, diğer insanlar için,
Azerbaycan için, Türkiye için, Türk
Dünyası için, insanlık için yapılacak
her iş onu heyecanlandırırdı.
Azerbaycan aşığıydı, Karabağ
sevdalısıydı. İnsanların iyi yönlerini anlatır, kötü yönlerinden hiç bahsetmezdi. Kendisi hakkında haksız
eleştirileri duysa bile sorun etmez,
kin tutmazdı. Yaptıklarını Allah için
yapardı. Sorunları kimseye belli etmez, insanları üzmemeye özen gösterirdi. Kendi üzülse de çevresindeki
insanların mutlu olmalarını arzulardı. Dosttu. Tanıdığı bütün insanlar
için bir sığınaktı, Almadan vermeyi
bilen adamdı, fedakardı, yaptığı iyiliklerden karşılık beklemezdi. Parayı
pulu önemsemezdi. Onun için önemli
olan Vatandı, milletti, öğrencilerdi,
öğretmenlerdi, dostlarıydı, tanıdığı

Fotoğraf: 32
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Fotoğraf: 33

tanımadığı tüm insanlardı. Çocuklara
değer verirdi, severdi, saygı duyardı.
Çünkü o bilirdi ki hür düşünen, kula
kulluk yapmayan, etik değerlere bağlı
gençler, Azerbaycan’ın geleceğini aydınlatabilirdi.” dedi
Turan Yazgan ve Ali Devrim Hocalarımız için hazırladığımız belgesel, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz,
onun dostları, Ali beyle ilgili hatıralarını anlattılar. Programın sonunda Ali
Bey’in oğlu Gökberk Devrim, sevenlerinin gösterdiği bu vefalı davranış
için emeği geçenlere teşekkür etti.
(Foto:33)
* Bakü’de Nesimi İcra Hakimiyeti’nin düzenlediği “İslam Ülkeleri
İşbirliği ve Dostluğu” konulu etkinlikte T.C. Bakü Büyükelçiliğini ve
kardeş ülke Kazakistan’ı lisemiz temsil etti.
* Çocuklarımızın kendi ayakları
üstünde durmalarını sağlamak amacıyla açtığımız “İzcilik Kulübü” çalışmalarına başladı.
* Cumartesi söyleşilerimizin konuğu Sayın Ekber Necef idi. Oğuzlar, Karahanlılar, Türkmenler ki-

taplarının da yazarı olan Necef, Türk
Tarihçiliği nasıl olmalıdır? konusunu işledi.
* Azerbaycan’da “Füyuzat” ve
“Işık” dergilerinin yayıncısı “Milli
Irsi Medeni ve Tarihi Araştırmaları Vakfı” yetkilileri Kenan Şabiyev,
Mübariz Yunusov, Ased Aslanoğlu ve
Deyanet Aliyev okulumuzu ziyaret ettiler. Kültür ve sanat alanlarında işbirliği imkanlarını görüştük. Vakıf yetkililerine teşekkür ederiz. (Fotoğraf: 34)
* Azerbaycan’ın Anayasa Günü
dolayısıyla, Azerbaycan Bisiklet
Federasyonu’nun desteğiyle Türk
Dünyası Bakü Atatürk Lisesi öğrencileri arasında Bisiklet Yarışması düzenledik. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz madalya ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi. Azerbaycan
Vergiler Nazırı ve Bisiklet Federasyonu Başkanı sayın Fazıl Memmeov’a,
Federasyon Başkatibi sayın Ferhat
Aliyev’e, Sosyal İşler görevlisi sayın
Faik Kurbanov’a, Hakem sayın Ebulfez Memmedov’a velilerimiz Rövşen
Memmedov ve Nadir İsmailov başta
olmak üzere tüm velilerimize teşekkür ederiz. (Fotoğraf: 35)

Fotoğraf: 34
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Fotoğraf: 35

* 10-B sınıfı öğrencimiz Fidan
Dergahlı, BM’nin Almanya’nın
Bonn şehrinde 140 ülkenin katıldığı
İklim Konferansı’nda Azerbaycan’ı
temsil etti.
TÜRK DÜNYASI
REŞAT ANADOLU LİSESİ
AFGANİSTAN / MEZARIŞERİF

* Kasım ayı içinde, eğitim ve öğretimle birlikte sosyal etkinliklerinde devam ettiği Türk Dünyası Reşat
Anadolu Lisemizde, Afganistan Öğretmenler Günü talebeler ve öğretmenlerle birlikte kutlandı.
* Yeni binamızın iç düzenlemeleri eksiklikleri giderildi. (Fotoğraf:
36) Kasım ayının ikinci haftasından
itibaren yeni binamıza taşınmaya
başladık. Türkiye’den gönderilen kitaplarımız okulumuza ulaştı.
* Okulumuzun açılışı öğrencilerimizin ve personelimizin katılımı ile
geleneklere uygun bir şekilde kurban
kesilerek ve Kur’an okunarak gerçekleştirildi.
* 26 Kasım’da başlayan finallerimiz bir ay sürecek. Sonrasında iki
aylık tatile gireceğiz.
TURAN KÜLTÜR MERKEZİ
SÜLEYMAN KÜRSÜSÜ

Vakfımız tarafından 28 yıldır
düzenlenen“Süleymaniye Konferansları çerçevesinde, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü düzenlenen toplantıda
“Cezayir’de Unuttuğumuz Türkler”
konusu ele alındı. Açılış konuşmasını Yard. Doç. Dr. Muhsin Kadıoğlu yaptı. Konuşmacılardan Prof. Dr.
Kamal el Korso özetle “Türkler,
Cezayir’e sömürgeci olarak gelme-

diler. Türkleri Cezayir’e, Cezayir
halkı davet etti. Barbaros Kardeşler
döneminde Cezayir başta olmak üzere hemen bütün Kuzey Afrika kıyıları
İspanyol işgali altında idi. İspanyol
zulmünden bıkan Müslümanlar, Barbaros Kardeşlere mektup yazarak;
Cezayir’e gelmelerini ve kendilerini
İspanyol zulmünden kurtarmalarını
istediler. Bu mektup arşivlerde mevcuttur ve birkaç ilmi araştırmaya da
konu olmuştur. Cezayir’e gelen Türk
askerleri kıyı şehirlerinde yerleştiler. Günümüzde de Cezayir Türkleri,
Cezayir’in kıyı şehirlerinde yaşamaktadırlar. O dönemde Cezayir’e
gelen askerler “Padişah’ın kulu”
manasında “kul” olarak adlandırılıyordu. Günümüzde de Cezayir’deki
Türkler kendilerini “Kuloğlu” olarak
adlandırmaktadır. Cezayir’de “Ben
Kuloğluyum demek, ben Türk’üm demektir.” Cezayir’e gelen Türk askerlerinin yerli halktan kadınlarla evlenerek yeni bir nesil oluşturduğunu ve
bu nesle de “Kuloğlu” adının verildiğini belirten Korso, Cezayir’deki
Kuloğlulları’nın yani Türk kökenlilerin sayısı % 10’dan az değildir” dedi.
Cezayir halkı, kendi isteği ile

Fotoğraf: 36

Türk idaresini kabul ettiği için Cezayir, Osmanlı döneminde her zaman
“yarı bağımsız” olarak kalmıştır.
Cezayir 2 Üniversitesi Doğu ve
Slav Dilleri Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Chakip Benafri ise konuşmasında Cezayir’deki Türk arşivlerine,
Cezayir’deki korsanlık faaliyetlerine ve korsanlık faaliyetlerinin Batı
devletlerinin terminolojilerinde nasıl
adlandırıldığına dikkati çekti. Prof.
Dr. Chakip Benafri “Cezayir’e gelen
Türk askerleri saçı, kaşı, bedeni durumu, boyu, belirgin fiziksel özellikleri, köyü ve sancağı gibi detaylarla
kayda geçirilmiştir. Cezayir’e gelen
Türk askerleri tamamen “gönüllü”ler
arasından seçilmiştir. Osmanlı Türkleri döneminden kalan 14 kilometre
uzunluğundaki arşiv belgeleri araştırmacılarını beklemektedir” dedi.
(Fotoğraf: 37)
Benafri; “Günümüzde olduğu
gibi, o dönemde de “korsan”ların
sadece düşmanlarına karşı, “haydut”ların ise herkesle savaştığını; bu
ayırımın iyi kavranması gerektiğini;
Cezayir’deki esirler arasında İspanyolların ünlü yazarı Servantes başta
olmak üzere pek çok kişi olduğunu
Fotoğraf: 37
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Fotoğraf: 38

ve bunların bedellerini ödedikleri
zaman hürriyetlerine kavuştuklarını” belirtti. Devamla, “Günümüzde
Ceza-ir’de Türkçe bilenlerin sayısı
parmakla gösterilecek kadar azdır.
Bunun sebebi, Osmanlı Türklerinin
sömürgecilik ruhu taşımamış olmalarıdır. Cezayir’de pek çok tarihçi,
tarih araştırmalarını Fransız ve İspanyol kaynakları üzerinden yapıyor.
Böyle olunca da, olayları Fransız
veya İspanyol gözünden değerlendiriyor. Biz, millȋ tarihimizi millȋ gözle
değerlendirmeliyiz” dedi.
Toplantı sonunda Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı
Közhan Yazgan tarafından Prof. Dr.
Chakip Benafri ve Prof. Dr. Kamal
el Korso’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.
* Vakfımız Gençlik Kolları; 11
Kasım 2017 Cumartesi günü 14.00’te,
Süleymaniye Kürsümüzde, üyelerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Burcu Rabia Çakı,
Marmara Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kürşat Yavan ve Gazi Üniversitesi öğrencisi Cansu Dıramalı’nın
konuşmacı olduğu “Atatürk ve Türk
Gençliği” başlıklı bir konferans düzenledi. (Fotoğraf: 38)
* 18 Kasım 2017 Cumartesi İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Kürşat Yıldırım “Eski Türkler
ve Medeniyet” başlıklı bir konferans
verdi. (Fotoğraf: 39)
Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, konferansına Batı başta olmak üzere çağdaş dünyanın gelişmiş ülkelerinde
eski milletlerin medeniyet tarihinin
ele alındığı eserlerde Türklerden
bahsedilmediği, bilinçli bir şekilde
Türklerin medeniyet dairesinin dışına itildiğini ifade ederek başladı. Son
yüzyılın en çok kullanılan terimi olan
medeniyetin, dünyadaki ve bizdeki
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anlamını karşılaştıran Kürşat Yıldırım, özellikle Batı’nın “medeniyet”i
şehir kurma ve şehircilik bağlamında
kullandığını belirterek, her nasılsa
biz Türkleri de şehir kurmadığımıza ve tarihimiz boyunca göçebe yaşadığımıza inandırdığını söyledi ve
şehirlerin Türkler tarafından binlerce yıldır oluşturulduğunun tarihî ve
arkeolojik kayıtlarla sabit olduğunu
örnekleriyle ortaya koydu.

Fotoğraf: 39

Atı, ilk evcilleştiren ve buna bağlı olarak geliştirdikleri araçlarla hızlı
bir şekilde, hayvan yetiştiriciliği gereği ve devlet kurma ve egemenlik
tutkularıyla büyük göçler gerçekleştiren Türkleri, sadece bu özelliklerine
bakarak “göçebe” bir millet olarak
kabul etmenin, eksik ve bilim dışı bir
tanımlama olacağını belirten Kürşat
Yıldırım, eski Türklerin eş zamanlı
olarak şehirlerde, ormanlarda ve bozkırlarda yaşadıklarına dikkat çekti.
Kürşat Yıldırım, bilimsel ahlakla
yapılacak arkeolojik kazılar ve buna
bağlı olarak oluşan bilimsel gelişmelerin Türk milletinin binlerce yıllık medeniyetinin temellerini daha
da sağlamlaştıracağını; ama mevcut
verilerin bile Türklerin eskiden beri
medeni bir millet olduğunu ispatladığını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
* 25 Kasım 2017 Cumartesi günü Tataristanlı yazar, devlet
adamı Rinat Muhammediyev ile

İ.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas
Topsakal’ın konuşmacı oldukları
“Ekim Devrimi’nin 100 Yılı ve Sultan
Galiyev” başlıklı bir konferans düzenledik. (Fotoğraf: 40)
Doç. Dr. İlyas Topsakal, Rusya’da
veya Türk Dünyası’nın başka yerlerinde yaşayan Türklerin boy, dil, kültür ve benzeri yönlerden oluşum ve
yapılanmalarını Rus Çarlığı dönemi
çerçevesinde ana çizgileriyle değerlendirdi ve bugünkü Türk Dünyası’ndaki dil, kültür ve siyasî alanlardaki ayrılıkları ve problemleri sadece
Sovyet dönemine bağlamanın doğru
olmayacağını belirtti.
Dünya Türklüğünün 16. yüzyıla
kadar ki doğal süreçlerinde Hakaniye
Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi olarak
geliştirdikleri iki büyük edebî, ilmî
lehçeyle iki parçalı bir dil birliği sağladıklarını belirten Topsakal, bunun
Kazan Hanlığı’nın işgaliyle başlayan
Rus egemenliği sonrasında uygulanan dil, eğitim ve kültür politikalarıyla tersine çevrildiğini, özellikle
Rusya’daki Türklerin değişik alfabe,
terim ve adlandırmalarla ayrıştırılıp
farklılaştırıldığını söyledi.
Bugün gelinen durumun birçoklarınca endişeyle dile getirildiğini,
fakat bugünün internet ve iletişim
çağında Türk Dünyası’nda eskiden
yakalanan doğal dil birliği sürecinin
yakalanmasının ve hayata geçirilmesinin zor olmadığını vurgulayan
Topsakal, bunu sağlamanın yolunun
mutlaka akıllı bir sisteme oturtulacak
“alfabe birliği”nden geçtiğini, bu konuda Prof. Dr. Turan Yazgan’ın akılcı
öngörülerinin yol gösterici olacağının
altını çizdi.
Ayrıca, Mirseyit Sultan Galiyev’in
sosyalizm, milliyetçilik bakış açılarından son yüzyıl boyunca Türk
Dünyası’nda çok tartışıldığı ve eleştirilere uğrayıp çıkmazlara sokulmak
istendiğini belirten Topsakal, Sultan
Galiyev’in İdil-Ural Türklüğü başta
olmak üzere Türklüğün, Müslümanlığın, Sosyalizmin Türk Dünyasına
getiri ve götürülerini yaşadığı süreçte
çok iyi okuyan ve değerlendiren büyük bir Türk aydını ve önderi olduğunu ve Rusya’daki ve Türkistan’daki
Türklerin Galiyev’in hakkını inkâr
edemeyeceklerini belirtti. Tataristanlı konuk yazar ve devlet adamı
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Fotoğraf: 40

Rinat Muhammediyev konuşmasını
bir Sovyet vatandaşı, bir Tataristan
Türkü, bir Rusya vatandaşı ve Sultan
Galiyev’le aynı soydan gelmenin ve
aynı coğrafya ve kültürü paylaşmanın
sağladığı birikimin ışığında yaptı.
Sovyet döneminde aldıkları eğitimde Türklerin büyük düşman olarak
gösterildiğini, yine aynı dönem Tataristan’ında Sultan Galiyev’in büyük
bir millet düşmanı olarak tanındığı
ve kendilerine böyle öğretildiğini
belirten Rinat Muhammediyev, 70’li
yıllarda “Sultan Galiyev neden bizim
düşmanımız oluyor?” sorusunun hep
kafasını meşgul ettiğini, sorunun cevabını bulmak için yaptığı girişimlerin, kendisine tehlikeli bir yola girdiğinin ve başına bela saracağı şeklindeki uyarılarla veya cevapsızlıklarla
karşılandığını söyledi.
Muhammediyev, İlerleyen zamanda Tataristan Yazarlar Birliği
Başkanlığı, Sovyetler Birliği Kültür
Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve
en önemlisi bir Sovyet milletvekili
olmasının Sultan Galiyev gerçeğine
ulaşmak konusunda kendisine büyük bir şans oluşturduğunu ve Sultan Galiyev hakkında 43 cilt bilginin
saklandığı Moskova’daki Sovyet arşivlerine Boris Yeltsin’in özel izniyle
girip 15 gün boyunca yaptığı araştırmalarla Sultan Galiyev gerçeğine
ulaştığını söyledi.
Araştırmalarını bir roman halinde yazma konusundaki büyük arzusunun, yakın zamanda Fransa’da
yaşayan Keniza Murat adlı bir hanımefendi tarafından Sultan Galiyev’in
yazdığını, tekrardan yazmanın hiçbir
gereği olmadığı şeklinde bir yaklaşımla söndürülmeye başladığı bir

zamanda, Turan Yazgan’la karşılaşmasının bir lütuf olduğunu belirten
Muhammediyev, Turan Hoca’nın
“Sen bu romanı mutlaka yazmalısın, bu senin vazifendir” şeklindeki teşvikiyle tekrar canlandığını
ve Sultan Galiyev romanını büyük
ölçüde Moskova-Kazan arasındaki
uçak yolculuklarında yazdığını söyledi. Muhammediyev, Rusya’da /
Tataristanda yayınlanıp büyük ilgi
gören, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı tarafından da Türkiye Türkçesiyle İstanbul’da yayımlanan birinci
ve ikinci baskılarıyla Türkiye’de de
çok ilgi görmeye devam eden Sırat
Köprüsü-Sultan Galiyev romanının
tamamen arşiv gerçeklerine dayandığını, bu zamana kadar bu imkanı
kendisinden başka hiçbir yazarın elde
edemediğini söyledi.
Sultan Galiyev gibi ömrünü milleti uğruna harcamış büyük aydın ve
önderin, Sovyetler döneminde yasaklığının, itibarsızlaştırma çalışmalarının korkusunun, bugünkü Rusya, hatta öz ülkesi Tataristan’da, birçok çevre ve makamlarca devam ettirildiğini
belirten Muhammediyev, bu durumu
doğru okuyanların, onun büyüklüğünü daha iyi anlayacaklarını söyledi.
Rinat Muhammediyev, Sovyet
varisi bağımsız, özerk Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, diğer
halkların cumhuriyetlerinin de millî
ve uluslararası yasal varlıkları ve
kimliklerinde Lenin, Troçki, Stalin
gibi Sovyet elitlerinin yanında bulunup, ciddi birikimi ve dehasıyla zamanı iyi okuyup gerekli yönlendirme
ve yasal tedbirleri alma yolundaki
yılmayan, efsanevi mücadelesiyle
hayatını ortaya koyan ve tüm ya-

kınlarını bu yolda feda eden, büyük
acılar çeken, zulümlere maruz kalan
Sultan Galiyev’in çok büyük payı olduğunu söyledi.
Dinleyicilerin soruları ve katkılarıyla genişleyen konferansta, Sultan
Galiyevle ilgili soruları cevaplayan
Muhammediyev; Galiyev’in Turancılığının, o zamanın gereği olarak
Türk halklarının da Sovyetler içerisinde eşit konumda olması gereği
ve gerçeği mücadelesi çerçevesinde
anlaşılması gerektiğini söylerken,
fırsatı gelmişken, kontrolündeki İdilUral Türklüğünün 100 binden fazla
bir güce sahip olan ordusuyla bölgesinde niçin bir devlet oluşturmadığı
yolundaki suçlayıcı iddiaların da o
günün gerçeklerine bakılınca Türk
soylu halklara fayda getirecek akılcı
bir yaklaşım olmadığını belirterek
konferansını tamamladı.

Fotoğraf: 41

Konferansın ardından Rinat Muhammediyev okuyucularına Sırat
Köprüsü - Mirseyit Sultan Galiyev;
Göz Açtırmayan Boran / Turan Doç.
Dr. İlyas Topsakal da Sibirya Tarihi
adlı kitaplarını imzaladı. (Fotoğraf:
41)
KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURIYETIMIZIN
KURULUŞUNUN 34.
YILDÖNÜMÜNÜ

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu,15 Kasım 2017 Çarşamba günü İstanbul Taksim Atatürk Anıtı önünde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
34. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle bir tören gerçekleştirdi. Vakıf olarak bizimde katıldığımız törende birçok askerî ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri hazır bulundu. Saygı duruşu ve askerî bando eşliğinde İstiklal
Marşı’mızın okunmasının ardından
söz alan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer konuşmasına Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü
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Fotoğraf: 42

saygı ve rahmetle anarak başladı ve
günün anlam ve önemini anlatarak
sürdürdüğü konuşmasını “Unutulmamalıdır ki devlete ve geleceğe
olan bu güvenini teminatı Anavatan
Türkiye’nin hiçbir zaman esirgemediği maddî ve manevî desteğidir. Bu
vesileyle Anavatan Türkiye’ye mücadelemizin her aşamasında yanımızda
olduğu için şükranlarımızı sunarım”
sözleriyle bitirdi. (Fotoğraf: 42)

Fotoğraf: 44

Fotoğraf: 46

ZIYARETÇIMIZ
* Türk Dünyası Bakü Atatürk
Lisemizin çok çalışkan resim öğretmeni minyatür sanatçısı Peri Askerzade, lisemizin merhum müdürü Ali
Devrim’in oğlu Gökberk Devrim’le
birlikte vakfımızı ziyaret edip Vakıf
Genel Başkanımız Közhan Yazgan’a
özel olarak yaptığı tabloları takdim
etti. (Fotoğraf: 44)

TURAN YAZGAN HOCAMIZI
KABRI BAŞINDA ANDIK

Vakfımızın kurucusu ve ömrünü
Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde
İşte Birliği” sevdası yolunda harcayan Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızı, vefatının beşinci yıldönümü olan
22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat
11:00’de Eski Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla andık.
(Fotoğraf: 43) Turan Yazgan Hocamızın sevgili eşleri Gülen Yazgan
Hanımefendi başta olmak üzere aile
fertleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite hocaları ve çok
sayıda Türk Dünyası sevdalısı gönül
dostumuzun katıldığı anmada Turan
Hocamızın kişiliğini Türk Dünyasına
hizmetlerini vurgulayan konuşmalar
yapıldı, dualar edildi.

Fotoğraf: 43
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Fotoğraf: 45

* Türk Eğitim-Sen’in 3. Olağan
Genel Kurul Toplantısına Genel
Başkanımız Közhan Bey’in yurtdışında bulunması sebebiyle temsilen
koordinatörlerimizden Cahit Saraylı
bey katıldı. Türk Eğitim-Sen Genel
Kurulu’nun milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.(Fotoğraf: 45)
* Makedonya’dan can dostumuz
Erdoğan Saraç vakfımıza bir nezaket
ziyaretinden bulundular. Kendilerine
bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. (Fotoğraf: 46)

ÖDÜL TÖRENİ

Milli Düşünce Merkezi, Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk
Edebiyatı Vakfı, Panama Yayınları
ve İLESAM tarafından düzenlenen
Rauf Denktaş temalı roman, Türk
Milleti’nin yaşadığı göç, kırgın ve
sürgün temalı belgesel senaryo ve
serbest hikâye dallarında yapılan
yarışmada kazananlar belli oldu ve
ödüller, 16 Kasım 2017 tarihinde
14:00’te Türk Tarih Kurumu salonunda düzenlenen törenle sahiplerine
takdim edildi.
Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Milli Düşünce Merkezi
Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu
şunları söyledi: “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı hepimiz çok iyi
tanıyoruz. Çünkü onun hürriyet ve
istiklâl mücadelesinin bir parçasıyız. O mücahitti, diplomattı, devlet
adamıydı, çetin bir müzakereciydi;
gençliğinden ölümüne kadar, Kıbrıs
Türklüğü için nefes aldı.
... Denktaşlarımız çoktur. Örneklerini; Kırım’da, Sibirya zindanlarından Sovyetleri sarsan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Doğu
Türkistan’da Stalin ve Mao’nun ittifakıyla yıkılan Şarki Türkistan İslam

Fotoğraf: 47
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Devleti’nin kahramanları Osman
Batur ve İsa Yusuf Alptekin, Azerbaycanlılara Türklüğünü hatırlatan
Ebulfeyz Elçibey, Türkiye’de yedi
düveli yenen Mustafa Kemal Atatürk
ve Türk devlet ve milletini şuurla savunacak nesiller yetiştiren Alparslan
Türkeş olarak sayabiliriz. Nur içinde
yatsınlar, Allah onlardan razı olsun.”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

GENÇLİK KOLLARI

Fotoğraf: 48

Daha sonra Türk Edebiyatı Vakfı
adına Vakıf Başkanı Serhat Kabaklı,
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
adına Ankara Temsilcisi Yavuz Gürler ödül töreni ve kuruluşlarının görev ve etkinlikleri hakkında bilgiler
verdiler.
Roman dalında Mehmet Necati
Demircan ikinci, Gazi Karabulut
üçüncü; Senaryo dalında Nesrin
Bardakçı ikinci, Pınar Kaya üçüncü; Hikâye dalında Mehmet Akif
Erbaş birinci, Cevriye Oymak
ikinci, Mehmet Kütükçüoğlu üçüncü oldu. Turan Umut Ersan ve Suna
Taşdemir’in eserleri ise mansiyona
layık görüldü. Tüm yarışmacıları
tebrik ediyor başarılarının devamını
diliyoruz. (Fotoğraf: 47-48)

Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Gençlik Kolları’nın oluşturduğu kortejle beraber İstanbul Valiliğimiz tarafından Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen
Cumhuriyet Bayramı’nın 94.yılı
kutlamalarına katıldık. Yoğun bir
katılımla icra edilen kutlamalara
bando takımları, mehter takımı ve
öğrencilerin oluşturduğu kortejler
büyük bir renk kattı. Vakfımızın
gençlik kolları üyeleri ise Türk ülkelerinin giyimleri ile donanıp Türk
ülkelerimizin bayraklarıyla yürüdü.
Yürüyüş sırasında oluşturduğumuz
renkli ve gurur verici görüntü halk
tarafından coşkuyla karşılandı, sevgi gösterisi gördü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever’in
kutlamalara katılanları selamlaması
ile tören başladı. Kortejleri tek tek
gezerek bayramlarını kutlayan devlet erkanı, daha sonra protokoldeki
yerlerini aldı. Vakfımızın korteji
geçtiği sırada tüm protokol ayağa
kalkıp selam durarak kortejimizin
önemini halka gösterdi. Törenden
sonra, bayram mutluluklarını Turan
Yazgan Hocamızın kabrine taşıyan
geçlerimiz, duada bulunup Hocamızın ruhunu şâd ettiler.

* 5 Kasım Pazar günü Burcu
Rabia Çakı “Kazan Hanlığı” adlı
sunumunu gerçekleştirdi.
* 8 Kasım Çarşamba günü Metin Yazarlığı Atölyesinin ilk dersi
yapıldı.
* 11 Kasım Cumartesi günü
Gençlik Kolları tarafından TDAV
Konferansı düzenlendi. Burcu R.
Çakı, M. Kürşad Yavan ve Cansu
Dramalı’nın anlatımı ile “Atatürk
ve Türk Gençliği” sunumu gerçekleşti.
Açılış konuşmasını TDAV
Gençlik Kolları Başkanı ve
MSGSÜ yüksek lisans öğrencisi Ali Onur Kara yaptı. Mehmet
Kürşat Yavan; Atatürk bağlamındaki tarihimizi genel açıdan değerlendirirken, Burcu Rabia Çakı; Atatürk dönemi Osmanlı Türkiyesi ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadî
durumu ve atılımlarını ortaya koydu. Cansu Dramalı ise Atatürk
Dönemi eğitimimiz ve Atatürk’ün
akılcı ve çağdaş eğitim konusundaki gayretlerini ve başarılarını ortaya
koymanın yanı sıra Atatürk’ten sonraki millîlikten ve akılcılıktan uzak
eğitim politikaları ve uygulamalarının, bugün Türkiye’yi işaret edilen
hedeflerin çok gerisinde bıraktığına
özellikle dikkat çekti.
* 12 Kasım Pazar günü Kaan
Karaman “Kırım Sürgünü” adlı
sunumunu gerçekleştirdi.
* 17 Kasım Cuma günü Sinema
Günleri kapsamında “Keşanlı Ali
Destanı” filminin gösterimi yapıldı.
* 19 Kasım Pazar günü Furkan
Alparslan “Tarihi Oyunlar” adlı
sunumunu gerçekleştirdi.
* 20 Kasım Pazartesi günü
Uluslarası İlişkiler Atölyesi ilk dersini yaptı.
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