
Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızın heyecanı 
ve coşkusu içimizi kapladı. Bu heyecan ve coşku vakfımızın 
eğitim kurumları aracılığıyla dalga dalga tüm Türk Dünya-
sı’na ulaşırken, başlayan eğitim döneminde biz de birçok 
yeni başlangıca imza attık.

Çağdaş ve uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı, ye-
nilikçi öğretim kadrosu ve her aşamada mezun ve mensupla-
rına sunduğu imkanlarla adeta, Azerbaycan’ın ve Türk Dün-
yası’nın ihtiyacı olan beyinleri üreten bir fabrikası gibi çalışan 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, çeyrek asrı aşkın bir 
sürenin ardından artık kabına sığmaz hale geldi. Bağımsızlı-
ğından itibaren Azerbaycan’ın eğitim çıtasını belirleyen oku-
lumuza 27 yıldır ev sahipliği yapan, Nerimanov’daki ilk yer-
leşkemizdeki anlayışı, şuuru ve görev bilincini Dernegül’deki 
yeni yerleşkemize taşımak suretiyle genişletmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın “gözbe-
beğim” diyerek 27 yıl önce açtığı ve bugün Azerbaycan’ın en 
önemli eğitim kurumlarından biri haline gelen Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi’nin Dernegül’deki yeni yerleşkesinde ilk 
ders zili 15 Eylül günü çaldı. Düzenlediğimiz açılış töreninde 
çağdaş eğitim anlayışının tüm gerekliliklerini yerine getiren 
altyapısıyla Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi Dernegül Yer-
leşkesi, Azerbaycan basınının da ilgisine mazhar oldu. Neri-
manov ve Dernegül’deki iki yerleşkesiyle Türk Dünyası Bakü 
Atatürk Lisesi, Azerbaycan’ın ve Türk Dünyası’nın geleceği 
olan gençleri yetiştirmeye devam edecek. 

Vakfımızın yükseköğretim kurumları da bu ay içinde 
eğitime başladı. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’ne 
bağlı Türk Dünyası İşletme Fakültesi; İşletme, İktisat, Ma-

liye, Pazarlama ve Muhasebe olmak üzere beş bölümde top-
lam 180 öğrenci kabul etti. Geçtiğimiz yıla oranla yerleşme 
puanını %10 oranında artırmayı da başaran TÜDİFAK, 13 
Eylül tarihinde öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyo-
nun ardından eğitime başladı. Vakfımızın Kırgızistan Cela-
labat’taki Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üniversitesi’ne 
bağlı Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü de genişleyen 
eğitim kadrosuyla eğitime başladı.

Örgün eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra yaygın eğitim fa-
aliyetlerimizden olan “Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları” da 
yılın ilk konuğunu ağırladı. Prof. Dr. Turan Yazgan hocamı-
zın dostu, kardeş Azerbaycan’ın çağdaş büyük şair, yazar ve 
devlet adamı Sabir Rüstemhanlı’nın “Sabir Rüstemhanlı’nın 
Gözünden Türk Dünyası” başlıklı konferansı büyük ilgi gördü.

Tüm bu faaliyetlerimizi Vakfımızın sınırlı imkanları ile 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Siz değerli dostlarımızı, der-
gilerimize abone olmak, abone bulmak, yayınlarımızı satın 
almak, satışına katkıda bulunmak veya herhangi bir şekilde 
Vakfımıza destek olmaya davet ediyoruz. 32 yıllık ömrü ile 
Türkiye’nin en uzun soluklu tarih dergisi olma özelliğini 
koruyan Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 40 yıldır Türk 
Dünyası’nın akademik hafızasını tutan Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi ve birbirinden değerli kitapları bulabilece-
ğiniz tdavyayinlari.com adresinden vereceğiniz her sipariş, 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin teminatı olacak, gerçekleş-
tireceklerimiz için ihtiyaç duyduğumuz gücü sağlayacak.

 Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan 
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Sevgili Okuyucular,

Her seviyesindeki okullarımızda millî değer lerin benimsetilmesi ve düşünme, konuşma, tar-
tışma alışkanlı ğının kazandırılması esas alınmaktadır. 40 yıldır yazıp söyledi ğim gibi okulların 
işi bilgi vermek değil, millî değerleri benim setmek ve bilgiyi vasıta kılarak çocuklarımızı düşünen, 
soran, arayan, konuşan, tartışan, tahlil yapan ve senteze ulaşan insan lar hâline getirmektir.

Bilgiyi kafaya yazmak ile sırtta yük taşımak artık çağ dışıdır. Her iki görevi de çok üstün 
makineler almıştır. Artık yükü nasıl makineye taşıtıyorsak, bilgiyi de makineye taşıtıyoruz.

Günümüzde bilgiye ulaşmak çok hızlı ve kolay olmuştur. Onun için çağımıza “bilgi çağı” 
değil, “bilgiye ulaşma çağı” de mek daha doğru olur.

 
Tanrı Türk’ü Korusun!
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