


Prof.Dr. Osman Horata

Değerli Okuyucular,

Ata yurttaki Türk Topluluklarının, bir günün bir asra 
bedel olacak kadar uzadığı,  kan ve göz yaşıyla dolu 
yıllardan sonra makus talihlerini yenmelerinin üzerinden 
yirmi yıl geçti. İçinde bulunduğumuz 2011 yılında,  
doğusuyla batısıyla Türk Dünyası olarak, beş yeni 
Türk Cumhuriyetinin bağımsızlıklarının yirminci yılının 
coşkusunu yaşıyoruz.  Bu yirmi yıllık bağımsızlıkları inşa 
süreci, bütün boyutlarıyla değerlendirmesi gereken, son 
derece önemli bir süreçtir. Üniversite olarak,  bilimsel 
toplantılar ve raporlarla, bu anlamlı yılda üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getirebilmeyi amaçladık.  
Bu sayıda, bu konudaki çalışmalarımızdan bir kısmını 
sizlerle paylaşacağız.  

2011 yılı başında, Mütevelli Heyet üyelerimiz arasında, 
asli görevlerindeki değişiklikler sebebiyle bayrak değişimi 
gerçekleşti. Prof. Dr. Janseyit Tüymebayev’in yerine 
Prof. Dr. Bakıtcan Jumagulov, Muhit Turisbekov’un 
yerine Darhan Mınbay; Hakan Fidan’ın yerine Doç. Dr. 
İbrahim Kalın  bayrağı devraldılar. Önceki üyelerimize, 
Üniversitemize ve Türk-Kazak dostluğuna yaptıkları 
değerli katkılar için teşekkür ediyor, aramıza yeni katılan 
üyelerimize başarılı bir hizmet dönemi diliyoruz. 

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip de, ata yurda 
olan vefa borcunu tamamlayarak, başarılı bir hizmet 
döneminden sonra asli görevine döndü. Kendilerine, 
değerli hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyor, 
1 Ağustos’tan itibaren bayrağı devralacak Prof. Dr. 
Salih Aynural’a da aramıza hoş geldiniz diyor ve 
başarılar diliyorum.
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AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti üyeliklerine atamalar

Birinci Üniversitelerarası Türkçe Olimpiyatı’nda 
öğrencilerimize ödül yağmuru

Kazakistan Dil Olimpiyatlarında 
üçüncülük ödülü Üniversitemize

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan konferanslar serisi

Türk Dünyası Şiir Dinletisi

Üniversitemizden engellilere katkı

Tıp Fakültesi Hastanesinde laparoskopi 
operasyonlarına başlandı

Üniversitemiz projelerine Astana’da büyük ilgi
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UNESCO tarafından 1950 yılında Paris’te 
kurulan Dünya Üniversiteler Birliği, hâlen 

dünyanın en büyük üniversite organizasyonu-
na sahip bulunmaktadır. Dünyadaki önemli üni-
versiteleri biraraya getirmek, yüksek öğretim ve 
araştırma konularında anahtar konuları tartışma-
ya açmak ve bu konulardada gelişimi sağlamak 
üzere kurulan birliğe üye kabul edilebilmek için 
başvurular oldukça uzun bir ölçme ve değerlen-
dirme aşamalarından geçmektedir. 120 ülkeden 
600’ü aşkın üyesi bulunan birliğe, belirlenen kri-
terlere uyan üniversiteler kabul edilmektedir.

İki yıl süren yazışmalar ve görüşmeler neticesin-
de Üniversitemiz de Dünya Üniversiteler Birliği-
ne (International Association of Universities) üye 
olarak kabul edildi.  

Üniversitemiz, Mayıs 2011’den itibaren birliğin 
http://www.iau-aiu.net/content/institutions in-
ternet adresindeki sitesinde yer almaya başladı. 

Üyelik belgesi, 16-18 Kasım 2011 tarihlerin-

de Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Kenyatta 
Üniversitesi’nde düzenlenecek olan uluslararası 
konferans programı çerçevesinde yapılacak tö-
renle Üniversitemiz Rektörüne takdim edilecektir.

Türkiye’den, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ak-
deniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Boğaziçi Üni-
versitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya Üniversi-
tesi, Uludağ Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversite-
si birliğin üyesidir.

Önemli bir akademik başarı olarak kabul edi-
len bu üyelikle birlikte Üniversitemiz, Batılı üni-
versitelerin akademik özgürlük, kurumsal özerk-
lik, eğitimde eşitlik vs. gibi temel sorumlulukları 
üstlenirken, öğrencilerimizin diplomalarının Dün-
ya’da kabul görmesine de büyük katkı sağlaya-
caktır. 

Üniversitemiz 

Dünya Üniversiteler Birliği üyesi oldu

120 ülkeden 600’ü 
aşkın üyesi bulunan 
birliğe üyelikle birlikte 
Üniversitemiz, akademik 
özgürlük, kurumsal 
özerklik, eğitimde eşitlik vs. 
gibi temel sorumlulukları 
üstlenirken, öğrencilerimizin 
diplomalarının Dünyada 
kabul görmesine de büyük 
katkı sağlayacaktır. 
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Kazakistan’ın bağımsızlığının 20. yıldönümü 

vesilesiyle Üniversitemiz evsahipliğinde K.C. 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, K.C. Kültür Bakanlı-

ğı Din İşleri Komitesi Uluslararası Dinler ve Me-

deniyetler Merkezi ve Güney Kazakistan Eyaleti 

Valiliği işbirliğinde 07-08 Nisan 2011 tarihlerinde 

"Hoca Ahmet Yesevi Öğretisi ve Kazakistan’da 

Din Eğitimi" adlı uluslararası bir sempozyum ger-

çekleştirildi.

Kazakistan halkı tarafından dinin daha iyi bir şe-

kilde öğrenilmesine ve dinî eğitim ve kültür se-

viyesinin yükselmesine katkıda bulunmak ama-

cıyla düzenlenen Sempozyum, Kazakistan’da 

din eğitiminin tarihi, bugünü ve farklı ülkelerde-

ki tecrübeler; temel eğitimde dintanu (din bilgisi) 

dersinin okutulması ve Ahmet Yesevi öğretisi ol-

mak üzere üç ana başlık altında yapıldı. Dört ül-

keden sekseni aşkın katılımcının bildiri sunduğu 

sempozyuma Türkiye’den 4, Kırgızistan’dan 4, 

Rusya’dan 1ve Kazakistan’dan 61 bilim adamı 

ile Kazakistan’ın çeşitli şehirlerinden 30 civarın-

da da Din Bilgisi dersini okutan öğretmen katıldı.

Sempozyumun açılışında Güney Kazakistan Vali 
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“Hoca Ahmet Yesevi Öğretisi ve Kazakistan’da 
Din Eğitimi” Sempozyumu

«Қожа Ахмет Ясауи тағылымы және Қазақстандағы діни 
білім беру мәселесі» симпозиумы

Kazakistan'ın bağımsızlığının 20. yılı etkinlikleri
Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған іс-шаралар

Sempozyum, 
Kazakistan’da 
din eğitiminin 

tarihi, bugünü ve 
farklı ülkelerdeki 

tecrübeler; 
temel eğitimde 

dintanu (din 
bilgisi) dersinin 
okutulması ve 
Ahmet Yesevi 
öğretisi olmak 
üzere üç ana 
başlık altında 

yapıldı.

Симпозиум 
«Қазақстандағы 

діни білім 
берудің тарихы, 
қазіргі жағдайы 
және шет елдер 

тәжирібесі», 
«Орта 

мектептерде 
дінтану пәнін 
оқыту» және 

«Ахмет Ясауи 
тағылымы» 

атты үш негізгі 
секция бойынша 

өткізілді.

Университетімізде Қазақстан тәуелсіздігінің 
20- жылдығына арналған ҚР Білім және 

ғылым министрлігі, ҚР Мәдениет министрлігі 
Діни істер комитеті Халықаралық діндер және 
мәдениеттер орталығы және Оңтүстік Қазақстан 
облысы әкімдігінің ортақ ұйымдастыруымен 
2011 жылының 07-08 сәуір күндері «Қожа Ах-
мет Ясауи тағылымы және Қазақстандағы діни 
білім беру мәселесі» атты  халықаралық симпо-
зиум өткізілді.
Қазақстан халқының дінің одан да жақсы 
үйренуіне, діни білім беру және мәдениет 
деңгейінің көтерілуіне үлес қосу мақсатында 
ұйымдастырылған осы симпозиум 
«Қазақстандағы діни білім берудің тарихы, 
қазіргі жағдайы және шет елдер тәжирібесі», 
«Орта мектептерде дінтану пәнін оқыту» және 
«Ахмет Ясауи тағылымы» атты үш негізгі сек-
ция бойынша жұмыс істеді. Төрт мемлекеттен 
сексеннен астам қатысушының баяндама жасаған 
симпозиумға Түркиядан 4, Қырғызстаннан 4, 
Ресейден 1 және Қазақстаннан 61 ғалым мен 
Қазақстанның түрлі қалаларыннан 30-ға жуық 
дінтану пәнінің мұғалімі қатысты.
Симпозиумның ашылуында Оңтүстік Қазақстан 
облысының әкім орынбасары Әділ Бектаев, 
Түркістан қаласының әкім орынбасары Жан-
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Oturumların 
birincisinde 
Kazakistan’da 
din eğitiminin 
geçmişi, bugünü 
ve geleceği, genel 
eğitim sistemi ve 
din eğitiminin genel 
eğitim içindeki 
yeri, din eğitiminin 
sorunları, din eğitimi 
veren kurumlar 
ve bu kurumların 
programları 
ile yeniden 
yapılandırılması, din 
eğitimine yönelik 
teorik ve pratik 
öneriler ele alındı. 

Бірінші отырыста 
Қазақстандағы 
діни білім берудің 
өткені, бүгіні және 
келешегі, жалпы 
білім беру жүйесі 
және діни білім 
берудің жалпы білім 
берудің ішіндегі орны, 
діни білім берудің 
проблемалары, 
діни білім беретін 
мекемелер және 
осы мекемелердің 
бағдарламаларымен 
бірге жаңадан 
құрылуы, діни білім 
беруге байланысты 
теорикалық және 
практикалық 
ұсыныстар қолға 
алынды.

Vekili Adil Bektayev, Türkistan Vali Vekili Canbo-

lat İbragimov ve Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. 

Dr. Mahir Nakip birer konuşma yaptı.

Açılış oturumunda ilk tebliği sunan Kültür Ba-

kanlığı Din İşleri Komitesi Uluslararası Dinler ve 

Medeniyetler Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydar 

Abuvov, Kazakistan’daki genel dinî problemle-

болат Ибрагимов және университетіміздің рек-
тор өкілі профессор доктор Махир Накип сөз 
сөйледі.

      Ашылу отырысында бірінші болып баянда-
ма жасаған ҚР Мәдениет министрлігі Діни 
істер комитеті Халықаралық діндер және 
мәдениеттер орталығының директоры, профес-
сор доктор Айдар Абуов Қазақстандағы жал-

re değindi. Ardından Prof. Dr. Muhammed Şev-

ki Aydın, Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu (Tür-

kiye), Doç. Dr. Robert Şangereyev (Rusya) ve  

Marat İmankulov (Kırgızistan) kendi ülkelerinde-

ki din eğitimi faaliyetlerini anlattı. Prof. Dr. Şem-

seddin Kerim ise Kazakistan’da genel olarak din 

eğitimi ve özel olarak da imamların yetiştirilmesi-

ni ele aldı. Bu bölümün son tebliğini sunan Prof. 

Dr. İsmail Çalışkan, Kazakistan’daki din eğitimi-

nin avantajları ve dezavantajlarını anlattı.

Öğleden sonra yapılan oturumların birincisinde 

Kazakistan’da din eğitiminin geçmişi, bugünü ve 

geleceği, genel eğitim sistemi ve din eğitiminin 

genel eğitim içindeki yeri, din eğitiminin sorunları, 

din eğitimi veren kurumlar ve bu kurumların prog-

ramları ile yeniden yapılandırılması, din eğitimine 

yönelik teorik ve pratik öneriler ele alındı. Ahmet 

Yesevi Öğretisi’nin konu edildiği ikinci oturum-

da ise Ahmet Yesevi ve diğer Kazak düşünürle-

rinin düşünce dünyaları ile din eğitimi ve öğreti-

mine katkılarının neler olabileceği tartışıldı. Sem-

pozyumun en hararetli oturumu ise okullarda 

okutulmakta olan Dintanu (Din Bilgisi) dersinin 

пы діни проблемаларға шолу жасады. Одан 
кейін  профессор доктор Мұхаммед Шевки Ай-
дын, профессор доктор Невзат Яшар Ашықоглу 
(Түркия), доцент, доктор Роберт Шангереев 
(Ресей) және Марат Иманқұлов (Қырғызстан) 
мемлекеттеріндегі діни білім беру жұмыстары 
туралы баяндады. Профессор Шемсеттин Керім 
болса Қазақстандағы  жалпы діни білім және 
имамдардың жетілдірілуі мәселелеріне тоқталды. 
Осы бөлімнің соңғы баяндамасын жасаған про-
фессор доктор Исмаил Чалышкан Қазақстандағы 
діни білім берудің тиімділіктері мен кемшіліктері 
туралы айтты.
Түстен кейінгі бірінші отырыста Қазақстандағы 
діни білім берудің өткені, бүгіні және келешегі, 
жалпы білім беру жүйесі және діни білім берудің 
жалпы білім берудің ішіндегі орны, діни білім 
берудің проблемалары, діни білім беретін мекеме-
лер және осы мекемелердің бағдарламаларымен 
бірге жаңадан құрылуы, діни білім беруге байла-
нысты теорикалық және практикалық ұсыныстар 
қолға алынды. Ахмет Ясауи тағылымы атты 
екінші отырыста Ахмет Ясауи және басқа қазақ 
ойшылдарының ой-пікірлері мен діни білім беру-
ге қосатын үлестері талқыланды. Симпозиумның 
ең қызу өткен отырысы мектептерде оқытылатын 
дінтану сабағының мазмұнын, оқушы-мұғалім 
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içeriği, öğrenci-öğretmen ilişkileri ile derse iliş-

kin diğer problemlerin tartışıldığı üçüncü otu-
rum oldu. 

Bilim adamlarının sunduğu tebliğlerden sonra, 
doğrudan dersi okutan öğretmenlerin tecrübe-
lerini ve görüşlerini ifade etmeleri, zaman zaman 
uzun tartışmalar hâlinde devam etti.

Sempozyumun ikinci günü öğleden sonra yapı-
lan Çalıştayda üç oturumun sonuçları görüşül-
dü, sorular, cevaplar, değerlendirmeler, teklif-
ler ve eleştiriler dile getirildi. Son olarak kapanış 
oturumuna geçildi ve sonuç bildirgesi imzalandı.

Sempozyumun düzenlenmesi ve yürütülmesi 
aşamalarında büyük emeği geçen Üniversitemiz 
İlahiyat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail 
Çalışkan, yaptığı değerlendirme konuşmasında, 
sadece üniversitemizde değil, Kazakistan’da 
bu konuda ve bu çapta ilk defa düzenlenen bu 
sempozyumun genel manada Kazakistan milli 
eğitimine ve özellikle de din eğitimine büyük kat-
kılar sağlayacağına inandığını dile getirdi ve bu 

bilgi şöleninin gerçekleştirilmesine destek veren 

herkese teşekkür etti.

қатынастары мен сабаққа байланысты басқа да 
проблемаларды пікір таласқа салған үшінші оты-
рыс болды. Ғалымдардың баяндамаларыннан кейін 
мектептерде осы  сабақты оқытатын мұғалімдер 
тәжирібелерімен бөлісіп, көз-қарастарын білдірді, 
кей кезде ұзақ дискуссиялар ретінде жалғасты.

     Симпозиумның екінші күні түстен кейінгі 
уақытта отырыстардың қорытындылары 
қарастырылды, сұрақтар, жауаптар, шолу-
лар, ұсыныстар мен сындар айтылды. Одан 
кейін қорытынды отырысында симпозиумның 
қорытынды қауылысына қол қойылды.

     Симпозиумның ұйымдастырылуы және
жүргізілуіне үлкен үлес қосқан университе-
тіміздің дінтану кафедрасының профессоры док-
тор Исмаил Чалышкан симпозиум жұмыстарын 
бағалау сөзінде тек университетіміз ғана емес, 
бүкіл Қазақстан бойынша осы мәселеде және 
осы денгейде бірінші рет ұйымдастырылып 
отырған осы симпозиумның жалпы мағынада 
Қазақстанның ұлттық білім беру жүйесіне және 
әсіресе діни білім беруге үлкен үлес қосатынына 
сенетінін және осы симпозиумның жүзеге асы-
рылуында қолдау көрсеткен барлығына алғысын 
білдірді.
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Sonuç Bildirgesi: Қорытынды қауылысы:
1.  Kazakistan’da din eğitimi ile ilgili bütün kurum-

ları ve okulların bir sistemin parçaları olarak or-
tak hareket etmesi,

2.  Din eğitimi sisteminde Hoca Ahmet Yesevi öğ-
retisi ile hikmetlerine yer verilmesi,

3.  Din eğitiminde farklı ülkelerin tecrübelerinden 
yararlanılması,

4.  Orta öğrenimde verilen din eğitimi ile yüksek 
öğretimde verilen din eğitiminin program ve 
içeriğinin birbiri ile uyumlu hâle getirilmesi,

5.  Orta öğrenimdeki öğretmenlerin bilgi seviye-
lerinin yükseltilmesi için ders kitapları ve diğer 
araç gereçlerle desteklenmesi,

6.  Orta öğretimde Dintanu (Din Bilgisi) dersinin 
okutulması konusunda, sempozyuma katılan 
bilim adamları, uzmanlar ve öğretmenlerin fikir-
leri doğrultusunda Prof. Dr. Dosay Kencetay’ın 
yazmış olduğu ders kitabının okutulması öneri-
sinin KC Eğitim ve Bilim Bakanlığına sunulma-
sı,

7.  Dintanu dersinin zorunlu ders olarak okutul-
ması,

8.  Üniversitelerde din alanında yayınlanan ders ki-
tapları ile diğer yardımcı kitapların karşılıklı ola-
rak diğer üniversitelere gönderilmesi,

9.  Din eğitimi programlarında ülke güvenliği, hu-
zur, barış, hoşgörü ve diyalog konularına da 
yer verilmesi,

10.  Dintanu ve Teoloji Bölümlerinde okuyan öğren-
cilerin mezun olduktan sonra uzmanlık alan-
larında (Mekteplerde Dintanu dersi okutmak, 
KC Kültür Bakanlığı Din İşleri Kurulu, yaşlı ba-
kım evlerinde, hapishanelerde, ruh hastalıkları 
ve bağımlıların tedavi gördüğü kurumlarda vs.) 
çalışabilmelerine imkân tanınması,

11.  Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde açılan Teolo-
ji Bölümü’nün her açıdan güçlendirilmesi,

12.  Kazakistan’da din eğitimi ile ilgili uzmanlara yö-
nelik sosyal bir birliğin kurulması,

13.  Dintanu alanında özel araştırma, okutma ve 
planlama konularını ele alan bir pedagojik Din-
tanu dergisinin çıkartılması,

14.  Din eğitimi sempozyumunun gelenek hâline 
getirilerek her iki yılda bir düzenlenmesi.

1. Қазақстандағы діни білім беруге байланысты 
барлық мекемелер мен мектептердің бір жүйе 
ретінде бірге әрекет ету,

2. Діни білім беру жүйесінде Қожа Ахмет Ясауи 
тағылымы мен хикметтеріне тиісті орнын беру,

3. Діни білім беруде басқа елдердің тәжирібелеріннен 
де пайдалану,

4. Орта мектепте оқытылатын діни білім беру мен 
жоғары оқу орнында оқытылатын діни білім 
беру бағдарламасы мен мазмұнының бір біріне 
сәйкестендіру,

5. Орта мектептегі мұғалімдердің білім деңгейлерін 
көтеру үшін оқулықтар мен т.б. қажетті құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету,

6. Орта мектепте дінтану пәнінің оқытылуы жөнінде 
симпозиумға қатысқан ғалымдар, мамандар және 
мұғалімдердің пікірлері бойынша профессор 
доктор Досай Кенжетайдың жазған оқулық 
бойынша оқыту ұсынысын ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне жіберу,

7. Дінтану пәнін міндетті пән ретінде оқыту,

8. Университеттерде діни салаларда жарияланған 
оқулықтар мен басқа да көмекші оқу құралдармен 
өзара алмасу,

9. Діни білім беру бағдарламаларында мемлекет 
қауіпсіздігі, тұрақтылық, бейбітшілік, шыдамдылық 
және диалог тақырыптарына да орын беру,

10. Дінтану және теология мамандықтарында оқитын 
студенттердің бітіргеннен кейін  мамандық 
салаларында (мектептерде дінтану сабағын оқыту, ҚР 
Мәдениет министрлігі Діни істер комитеті, қарттар 
үйінде, түрмелерде, психиатрикалық ауруханаларда 
және бағыныштыларды емдейтін мекемелерде т.б.) 
жұмыс істеулеріне мүмкіндік беру,

11. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінде ашылған теология бөлімін 
күшейту,

12. Қазақстандағы діни білім беруге байланысты 
мамандардың әлеуметтік бірлігін құру,

13. Дінтану саласында ерекше зерттеу, оқыту 
және жоспарлау тақырыптарын қолға алатын 
педагогикалық Дінтану журналының жариялау,

14. Діни білім беру симпозиумын дәстүрге 
айналдырып, екі жылда бір рет  ұйымдастыру.
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Üniversitemiz tarafından 2002 yılında baş-
latılan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştiri-

len Uluslararası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 
2011 tarihlerinde Türkistan’da yapıldı. Bu yılki 
kongrenin Kazakistan'ın bağımsızlığının 20. yılı 
etkinlikleriyle birleşmesi, toplantıya faklı bir an-
lam kazandırdı.

Kongreye, Türkiye, Kazakistan, İngiltere, Çin, 
Moğolistan, Macaristan, İran, Rusya, Ukrayna, 
Bulgaristan ve Türk Cumhuriyetleri ile akraba 
topluluklarından 132 Türkolog katıldı.

Kongre katılımcıları, 12 Mayıs 2011 tarihinde 
Sirderya, Otrar Müzesi, Otrar Tepe ve Arslan 

Kazakistan'ın bağımsızlığının 20. yılı etkinlikleri
Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған іс-шаралар

IV. Türkoloji Kongresi Türkistan’da yapıldı

I. Uluslararası Türkoloji Kongresi’ne 
9-12 Ekim 2002, II. Uluslararası 
Türkoloji Kongresi’ne 6-9 Ekim 2004, III. 
Uluslararası Türkoloji Kongresi’ne 18-20 
Mayıs 2009 tarihleri arasında evsahipliği 
yapan Üniversitemiz, IV. Uluslararası 
Türkoloji Kongresi'ni 13-14 Mayıs 2011 
tarihleri arasında gerçekleştirdi.

I Халықаралық Түркология конгресін 2002 
жылы 9-12 қазан күндері, II Халықаралық 
Түркология конгресін 2004 жылы 6-9 
қазан аралығында, III Халықаралық 
Түркология конгресін 2009 жылы 
18-20 мамыр күндері ұйымдастырған 
университетіміз IV Халықаралық 
Түркология конгресін 2011 жылы 13-14 
мамыр күндері өткізді.

IV Түркология конгресі Түркістанда өткізілді

Университетіміз тарапынан 2002 жылында 
бастатылған және биыл кезекті төртіншісі  

ұйымдастырылған Халықаралық Түркология 
конгресі 2011 жылы 13-14 мамыр күндері 
Түркістанда өткізілді. Биылғы конгрестің 
Қазақстан тәуелсіздігінің 20- жылдығына 
арналған іс-шараларымен қатар өткізілуі бұл 
жиналысқа ерекше мән берді.

Конгреске Түркия, Қазақстан, Англия, Қытай, 
Моңғолия, Румыния, Иран, Ресей, Украи-
на, Болгария және түркі мемлекеттері мен 
қауымдастықтардан 132 түрколог ғалым 
қатысты.

Kongreye, Türkiye, 
Kazakistan, 

İngiltere, Çin, 
Moğolistan, 

Macaristan, İran, 
Rusya, Ukrayna, 

Bulgaristan ve Türk 
Cumhuriyetleri 

ile akraba 
topluluklarından 

132 Türkolog 
katıldı.

Конгреске Түркия, 
Қазақстан, Англия, 
Қытай, Моңғолия, 

Румыния, Иран, Ре-
сей, Украина, Бол-

гария және түркі 
мемлекеттері мен 

қауымдастықтардан 
132 түрколог 

ғалым қатысты.
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Конгресс қатысушылары 2011 жылы 12 мамыр 
күні Сырдария, Отырар мұражайы, Отырартөбе 
және Арыстан Баб пен Ахмет Ясауи кесенелерін 
зиярат етті. Сонымен қатар, ашылу салтанаты-
нан бұрын Мәдениет орталығында орналасқан 
суретті Түркі дүниесі тарих мұражайын және 
Қол өнер көрмесін тамашалап, университетімізді 
жақыннан тану мүмкіндігіне ие болды.
Конгресс 2011 жылы 13 мамыр жұма күні сағат 
10:00-да ұлттық ән ұрандарының орындалу-
ымен басталды. Университетіміздің ректоры, 
профессор доктор Лесбек Ташимов конгресті 
ашу сөзінде Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
құрылған күнінен бастап түркі халықтарының 
ортақ рухани мұраларын кешенді зерттеуді 
негізгі мақсаты ретінде ұстанғанын, мәдениеті, 
әдебиеті, тарихы, тілі, дүние көзқарастары және 
түркі өркениетінің деректерін жүелі түрде 
зерттеу үшін университет құрамында Ғылым 
орталығының құрылғанын айтып, сөзін былай 
аяқтады:

«Қазіргі таңда түркология ғылымының 
өзекті мәселелері мен міндеттерін 
бірлесе отырып талқылау мен түркі 
халықтарының рухани мұраларын 
бірге игеру, түркі дүниесінің рухани 
мұраларын зерттейтін түркологтарды 
басын біріктіру үшін екі жылда бір рет 
Түркология конгресін ұйымдастырамыз. 
Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығына 
орай университетімізде ұйымдастырылып 
отырған дәстүрлі IV Халықаралық 
Түркология конгресі түбірі бір түркі 
халықтарының нығаюы жолындағы игі 
бастамаларына серпінді үлесін қосады. 
Биылғы төртінші ұйымдастырылып 
отырған конгрестің мақсатына жетуін 
және барлық қатысушыларға табыстар 
тілеймін».

YÖK Бақылау Кеңесінің төрағасы, профессор 
доктор Ильяс Доған былай деді:

Baba ve Ahmet Yesevi’nin türbelerini ziyaret et-
tiler. Açılış öncesi Kültür Merkezi içerisinde yer 
alan Resimli Türk Dünyası Tarih Müzesi ve El Sa-
natları Sergisini gezdiler ve üniversitemizi yakın-
dan tanıma fırsatı buldular.

Kongre, 13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 
10.00’da saygı duruşu ve millî marşların okun-
masıyla başladı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Lesbek Taşimov, açılışta yaptığı konuşmada, 
Ahmet Yesevi Üniversitesinin, kurulduğu gün-
den itibaren Türk Halklarının ortak manevi miras-
larını etraflıca araştırmayı amaç edindiğini, kül-
türü, edebiyatı, tarihi, dili, dünya görüşü ve Türk 
uygarlığının kaynaklarını sistemli bir şekilde in-
celeme maksadıyla Üniversite bünyesinde İlim 
Merkezi kurulduğunu belirterek, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Günümüzde Türkolojinin güncel mese-
leleri ile görevlerini ortaklaşa görüşmek 
ve Türk Halklarının manevî miraslarından 
hep beraber yararlanmak,  Türk Dünya-
sının manevî mirasları üzerinde araştır-
malar yapan Türkologları bir araya ge-
tirmek üzere iki yılda bir Türkoloji Kong-
resi düzenliyoruz. Kazakistan Cumhu-
riyetinin Bağımsızlığının 20. yıldönümü 
münasebetiyle üniversitemizde gerçek-
leştirilmekte olan IV. Türkoloji Kongre-
si de kökü bir Türk Halklarının kalkınma-
sı yolunda yeni adımların atılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu yıl dördüncüsünü dü-
zenlediğimiz Kongrenin amacına ulaş-
masını diliyor, bütün katılımcılara başarı-
lar diliyorum.” 

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas 
Doğan, konuşmasında şunları söyledi: 
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Kazakistan 
Cumhuriyetinin 
Bağımsızlığının 
20. yıldönümü 
münasebetiyle 
üniversitemizde 
gerçekleştirilmekte 
olan IV. Türkoloji 
Kongresi de kökü 
bir Türk Halklarının 
kalkınması yolunda 
yeni adımların 
atılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Қазақстан 
тәуелсіздігінің 
20-жылдығына орай 
университетімізде 
ұйымдастырылып 
отырған дәстүрлі 
IV Халықаралық 
Түркология 
конгресі түбірі 
бір түркі 
халықтарының 
нығаюы жолындағы 
игі бастамалары-
на серпінді үлесін 
қосады.
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“Bugün küreselleşen bir dünyadan söz 
ediliyor. Bu bakımdan küreselleşmenin 
getirmiş olduğu avantajları Türk dünya-
sının bilim adamları iyi kullanmak duru-
mundadırlar. Küreselleşme bir bakıma 
zaman ve mekân kavramını değiştirmiş, 
artık birbirinden uzak olmanın anlamı ve 
önemi çok fazla kalmamıştır. Bizim bu 
yeni dünya düzeninde bütün Türk halk-
larını daha yüksek düzeye ulaştırmak için 
aydınlar, bilim insanları olarak üzerimize 
düşeni yapmamız gerekir. Türk dünyası 
bilim insanları, bütün Türk halkları arasın-
da ortak bir köprü kurmak, ortak bir Türk 
kültürü oluşturulmasına katkıda bulun-
mak anlamında görevini yerine getirme-
lidir. Bu açıdan baktığımızda Ahmet Ye-
sevi Üniversitesinin büyük bir çaba içeri-
sinde olduğu görülmektedir. Bütün Türk 
dünyasından gelen öğrencileri aynı çatı 
altında buluşturmaktadır ve bu durum 
bizim için, gelecek açısından büyük bir 
şanstır.”

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Prof. Dr. Ma-
hir Nakip, Ahmet Yesevi Üniversitesinin kuruldu-
ğu günden bu yana birçok uluslararası kongreye 
ev sahipliği yaptığını belirtti. Nakip, konuşmasın-
da özetle şöyle dedi:

“IV. Türkoloji Kongresi’ne Türk kökenli ol-
mayan ya da Türk coğrafyası dışında ya-
şayan ülkelerden de Türkologların katılı-
mını teşvik etmeye çalıştık. Bunun sonu-
cunda da Çin, Moğolistan, Macaristan, 
İran, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve 
İngiltere’den katılımcılarımız oldu. 

Türkolojiyi sadece Türk bilim adamlarına 
hasretmeyerek başka ülke ve milletle-
rin Türkologlarını da kongreye çağırmak, 
Türkolojinin âlemşümulluğunu sağlaya-
caktır. Bugün dünyanın bazı yerinde Tür-
koloji, şarkiyat biliminin içinde yer almak-
tadır. Beş Türk Cumhuriyeti inkişaf ettik-
ten ve Türk kökenli Türkologlar bir araya 
gelebildikten sonra dünyada Türkolojinin 
müstakil bir bilim alanı olarak ele alınma-
sını sağlamalıyız. Kuşkusuz ki, Türkolo-
ji, bunu çoktan hak etmiş zengin bir mi-
rasa sahiptir. 

Bütün makalelerimiz, bildirilerimiz ve ki-
taplarımız dünya standartlarında bilimsel, 

«Бүгін жаһандану үдерісіндегі дүниеден 
сөз етіледі. Бұл жағынан жаһанданудың 
әкелген тиімділіктерін түркі дүниесінің 
ғалымдары жақсы пайдаланулары ке-
рек. Жаһандану бір жағынан уақыт 
және мекен ұғымын өзгертті, бір бірінен 
ұзақ болуының мағынасы да, маңызы да 
қалмады. Біз осы жаңа дүние тәртібінде 
бүкіл түркі халықтарын одан да 
жоғары деңгейге көтеру үшін зиялы-
лар, ғалымдар болып қызмет етуміз ке-
рек. Түркі дүниесінің ғалымдары, бүкіл 
түркі халықтарының арасында ортақ 
көпір құру мен ортақ түркі мәдениетін 
қалыптастыруына үлес қосу жолында 
қызмет атқаруға міндетті. Бұл жағынан 
қарағанымызда, Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті қолыннан келгенше қызмет 
етуде. Бүкіл түркі елдерден келген 
студенттерді бір шаңырақтың астында 
жинау біздің болашағымыз үшін үлкен 
бір мүмкіндік болып табылады». 

Университетіміздің ректор өкілі, профессор док-
тор Махир Накип Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
құрылған күнінен бастап көптеген халықаралық 
конгресм ұйымдастырғанын айтты. Махир На-
кип қысқаша былай деді:

«IV Халықаралық Түркология 
конгресіне тегі түркі болмаған неме-
се түркілер мекендеген территориядан 
тыс елдерден келген түркологтардың 
да қатысуын ынталандыруға тырыстық. 
Бұның нәтижесінде Қытай, Моңғолия, 
Румыния, Иран, Ресей, Украина, Болга-
рия және Англиядан ғалымдар қатысты.
Түркологияда тек түркі ғалымдарымен 
ғана шектелмей, басқа елдер мен 
ұлттардың түркологтарын да конгреске 
шақыру түркологияның халықаралық 
абыройын арттырады. Бүгін дүниенің 

Türk dünyası bilim 

insanları, bütün 

Türk halkları 

arasında ortak bir 

köprü kurmak, 

ortak bir  

Türk kültürü 

oluşturulmasına 

katkıda bulunmak 

anlamında görevini 

yerine getirmelidir. 
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ғалымдары, бүкіл 
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түркі мәдениетін 
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міндетті. 
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objektif ve sistematik olmalıdır. Duygu-
sallıktan, kaynaksız bilgilerden ve tekrar-
dan ciddiyetle kaçınmalıyız. Daha mü-
tecessis, sorgulayıcı ve yenilikçi olma-
ya çalışmalıyız. İşte o zaman bilim ola-
rak Türkoloji bir taraftan dünya literatü-
ründe hak ettiği yerini alır; bundan müte-
vellit Türk dünyası da dünya milletlerinin 
ön sıralarında yer almaya başlar." 

Prof. Dr. Osman Horata,

“20. yüzyılın ayakta kalan son 
İmparatorluğunun dağılması ve on 
beş yeni devletin ortaya çıkması, 
şüphesiz dünya tarihi açısından 
beklenmedik bir anda gerçekleşen, 
son derece önemli bir olaydır.”

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Osman Horata, Kazakistan’ın bağımsızlığının 20. 
yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, 2011 
yılının sadece Kazakistan’ın değil, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın da 
bağımsızlıkların yirminci yılını kutladığımız önem-
li bir yıl olduğunu söyledi. Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi olarak, bu vesileyle 2011 yılı başından bu 
yana bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belir-
ten Horata; Türkoloji Kongresi’nin bu çerçevede 
gerçekleştirdikleri ikinci uluslararası toplantı ol-
duğunu belirtti. Horata, 16 Aralık 1991 tarihinin, 
Kazak halkı için iki buçuk asırdır gönüllerinde hiç 
sönmeyen özgürlük ateşinin yeniden yandığı bir 
tarih olduğunu, bu ateşin kıvılcımının, 1986 yılın-
da Jeltoksan Meydanında ortaya çıktığını ve her 

кейбір елдерінде түркология шығыстану 
ғылымына жатады. Бес түркі 
мемлекеттің құрылуынан кейін және 
түркі түркологтар басын біріктіргеннен 
кейін әлемде түркологияның жеке білім 
саласы ретінде дамуын қамтамасыз 
етуіміз керек. Әрине өте бай мұрасы бар 
түркология көптен бері осыған лайық.
Бүкіл мақалаларымыз, баяндамалары-
мыз және кітаптарымыз дүние стан-
дартарына сай ғылыми, объективті 
және жүйелі болуы міндетті. 
Сезімділіктен, дерексіз мәліметтен 
және қайталаудан қашуымыз керек. 
Одан да жауапкершілікті, ізденуші 
және жаңашыл болуға тырысуымыз 
керек. Міне сол кезде ғылым ретінде 
түркология әлем әдебиетінде де өз ор-
нын табады, түркі дүниесі де әлем 
ұлттарының алдыңғы кезегінде орын 
алуға бастайды».

Университетіміздің Өкілетті Кеңес төрағасы, 
профессор доктор Осман Хората, Қазақстан 
тәуелсіздігінің 20-жылдығын құттықтаумен 
бастаған сөзінде 2011 жылы тек Қазақстан үшін 
емес, Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан 
және Әзірбайжан үшін де тәуелсіздіктерінің 
20-жылдығын құттықтайтын маңызды жыл 
болғанын баса айтты. Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті ретінде осыған байланысты 2011 
жылының басыннан бастап бірқатар іс-шаралар 
жүзеге асырылғандығын айтқан Осман Хората 
Түркология конгресі осы іс-шаралар шеңберінде 
ұйымдастырылып отырған екінші халықаралық 
жиналыс болғанын мәлімдеді. Хората, 1991 
жылы 16-шы желтоқсан күні қазақ халқы үшін 
екі жарым ғасырдан бері жүректерінде еш 
сөнбеген азаттық жалынының қайтадан лаулаған 
күні екендігін, бұл жалынның ұшқыны 1986 
жылы Желтоқсан алаңында пайда болып, өткен 
күн сайын үлкейіп, бүкіл Қазақстанды қамтып, 
Қазақстанды 1991 жылы 16 желтоқсанына 
дейін апарғанын айта келе, Қазақстан үшін бұл 
күн бәрінен бұрын қан және көз жасына толы 
кезеңнің аяқталуын көрсетеді деп айтты. 
Одан кейін баяндамасын былай жалғастырды: 

«20-шы ғасырда қалған соңғы 
империяның ыдырауы мен онбес жаңа 
мемлекеттің пайда болуы күмәнсіз 
дүниежүзі тарихы жағынан күтілмеген 
маңызды оқиға болып табылады. Батып 
бара жатқан кемеден соңғы қадаммен 
жағаға шыққан бұл мемлекеттердің 
әр бірі, ортақ қан айналымын 

Профессор 
доктор 
Осман Хората:
"20-шы ғасырда 
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империяның 
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мемлекеттің пайда 
болуы күмәнсіз 
дүниежүзі 
тарихы жағынан 
күтілмеген 
маңызды оқиға 
болып табылады."
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geçen gün büyüyerek bütün Kazakistan’ı sardı-
ğını ve Kazakistan’ı 16 Aralık 1991’e taşıdığını 
belirterek, Kazakistan için, bu tarihin, her şey-
den önce kan ve gözyaşlarıyla dolu bir dönemin 
sona ermesini ifade ettiğini söyledi.

Horata, konuşmasına şöyle devam etti:

“20. yüzyılın ayakta kalan son İmparator-
luğunun dağılması ve on beş yeni devle-
tin ortaya çıkması, şüphesiz dünya tarihi 
açısından beklenmedik bir anda gerçek-
leşen, son derece önemli bir olaydı. Bat-
makta olan gemiden son bir hamle ile 
kendilerini kıyıya atan veya atılan bu ül-
kelerin her biri, ortak kan dolaşımını bes-
leyen damarları kesilince, ayakta kalma 
mücadelesi veren birer ülke konumu-
na düştü. Önlerinde sadece iki seçenek 
vardı. Ya yaşanan büyük depremin en-
kazı altında kalmak ya da bu enkazın al-
tından yeniden ayağa kalkabilmek." 

Horata, Kazakistan'ın bu süreci en iyi değerlen-
diren ülke olduğunu belirterek, bu başarı öykü-
sünün ardında yatan temel dinamiğin; Sovyetler 
Birliği içerisinde de son derece önemli bir devlet 
adamı olan bir lidere, ikincisi de o lidere ve ba-
ğımsızlığa yürekten inanmış, bu yolda her türlü 
fedakârlığa hazır bir halka sahip olduğunu söyledi.

Kazakistan’ın bu başarısının, Orta Asya’daki di-
ğer Türk soylu devletler için de bir ümit ışığı oldu-
ğunu söyleyen Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Osman Horata, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman bir günün, bir asra bedel 
olacak kadar uzadığı bu yirmi yıllık tec-
rübenin, siyasi ve ekonomik yönü kadar, 
sosyal ve kültürel boyutu da üzerinde 

көректендіретін тамырлары кесіліп 
өмірде қалу үшін күрескен мемлекет 
күйіне түсті. Алдарында тек екі ғана 
таңдауы болатын: бастан өткен үлкен 
жер сілкінісінен кейін үйінділердің 
астында қалу немесе олардың астынан 
қайтадан аяққа тұру». 

Хората бұл үдерісті барлық қиындықтарға 
қарамастан ең жақсы пайдаланған мемлекет 
Қазақстан болғанын, бұл жетістіктің негізі де 
екі маңызды негізгі динамикада екенін: Кеңестер 
Одағында да өте маңызды рөл атқарған мем-
лекет қайраткерінің көшбасшы болуы мен сол 
көшбасшыға және туәелсіздікке шын жүректен 
сенген, осы жолда әртүрлі жанкештілікке дайын 
халықтың болуы деп айтты.
Қазақстанның бұл жетістігі Орта Азиядағы 
басқа түркі мемлекеттер үшін де үміт жарығы 
болғанын айтқан Өкілетті Кеңес төрағасы, про-
фессор Осман Хората сөздерін былай аяқтады: 

«Кей кезде бір күнінің бір ғасырға 
тең болатындай ұзаған бұл жиыр-
ма жылдық тәжірибенің саяси және 
экономикалық жөнімен қатар әлеуметтік 
және мәдени жағы да қарастырылуға 
тиіс маңызды мәселе болып табыла-
ды. Ұйымдастырылып отырған осы 
жиналыстардың бұл мәселе бойынша 
білім әлемінің ой қозғауына себеп бо-
луы тілегімен Қазақстан және басқа 
бауырлас түркі республикаларының 
тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен 
шын жүректен құттықтай отырып, 
университетіміздің абыройын арттырған 
Сіз қымбатты конгрес қатысышуларына 
табыстар тілеймін».

Ашылу сөздерінен кейін жалпы отырыстар ба-
сталды. Профессор доктор Рахманқұл Бердібай, 
профессор доктор Мертол Тулум, профессор 
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önemle durulması gereken bir husustur. 
Düzenlediğimiz bu toplantıların, bu konu 
üzerinde bilim dünyasının düşünmesine 
vesile olması dileğiyle; Kazakistan ve di-
ğer kardeş Türk Cumhuriyetlerinin ba-
ğımsızlıklarının yirminci yılını en içten di-
leklerimizle tebrik ediyor, üniversitemizi 
onurlandıran siz değerli kongre katılım-
cılarına başarılar diliyorum.”  

Konuşmaların ardından genel oturumlara geçil-

di. Prof. Dr. Rahmankul Berdibay, Prof. Dr. Mer-

tol Tulum, Prof. Dr. Janos Sipos, Prof. Dr. Vahit 

Şalekenov, Tsend Battulga ve Dosay Kenjetay 

bildirilerini sundu. 

Öğle arasından sonra beş ayrı salonda oturum 

çalışmalarına devam edildi. Türk Dil Bilimi; Türk 

Dünyası Edebiyatı, Türk Tarihi; Türk Arkeolojisi ve 

Türk Etnolojisi; Türk Düşünce ve İnanç Tarihi ile 

Türk Sanatı oturumlarında bildiriler sunuldu. 

Kongre, ikinci gün yapılan oturumlar ve değer-

lendirme konuşmalarının ardından emeği ge-

çenlere teşekkür edildi ve iki yıl sonra tekrar bu-

luşmak üzere kongreye son verildi.

Bildiriler, önceden kitap olarak basılarak kongre 

sırasında katılımcılara dağıtıldı. Katılımcılara ay-

rıca üniversitemiz yayınlarından Türkoloji Dergi-

sinin yeni sayıları ile Mütevelli Heyet Başkanlığı-

mızca çıkarılan bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilim-

ler Dergisi’nin son sayıları hediye edildi.

Türk Müziği Topluluğu konseri
İlk gün çalışmalarının ardından Gazi Üniversite-
si Türk Müziği Topluluğu tarafından “Yesevi Hik-
metleri” konseri verildi. Şef Muzaffer Şenduran 
yönetiminde gerçekleştirilen konserde Ahmet 
Yesevi’nin hikmetleri seslendirildi. Konserin ar-
dından Muzaffer Şenduran’a Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Lesbek Taşimov ve Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından hediyeler verildi. 

Kongrenin kapanışının ardından, Üniversitemiz 
“Biy Sultan” sanat topluluğunun müzik ve dans 
gösterilerini takiben Devlet Sanatçısı Aşık Şeref 
Taşlıova, aşıklık geleneğinin değişik türlerinden 
örnekler sundu. Konserin ardından Aşık Şeref 
Taşlıova’ya Üniversitemiz Rektörü tarafından ça-
pan giydirildi. Şeref Taşlıova da Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Osman Horata’ya kendi kitap-
larını takdim etti.

Түрік музыкасы тобының концерті
Симпозиумның бірінші күні отырыстардан кейін 
Гази университетінің түрік музыкасы тобы 
«Ясауи хикметтері» атты концерт берді. Шеф 
Музаффер Шендуранның басқаруында өткізілген 
концертте Ахмет Ясауидің хикметтері орындалды. 
Концерттен кейін университетіміздің ректоры, 
профессор Лесбек Ташимов және ректор өкілі, 
профессор Махир Накип Музаффер Шендуранға 
сыйлықтар тапсырды.

Конгрестің аяқталуынан кейін университетіміздің 
«Би Султан» өнер тобының ән және би 
көрсетілімдерінен кейін мемлекеттік өнер 
қайраткері Шереф Ташлыова ашык дәстүрінің 
түрлі туындыларын орындады. Концерттен кейін 
университетіміздің ректоры, профессор Лесбек 
Ташимов Шереф Ташлыоваға шапан жапты. Шереф 
Ташлыова да Өкілетті Кеңес төрағасы, профессор 
Осман Хоратаға өз кітаптарын тапсырды.

доктор Янош Сипос, профессор доктор Вахит 
Шалекенов, Тсенд Баттулга және Досай Кенже-
тай баяндамалар жасады.
Түстен кейін бес бөлек залда отырыстардың 
жұмыстары жалғасты. Түрік тіл білімі, түркі 
дүниесінің әдебиеті, түркі тарихы, түркі архе-
ологиясы және этнологиясы, түркі философия 
және өнер отырыстарында баяндамалар жасалды.

Конгресс екінші күні отырыстар және бағалау 
баяндамаларының артынан аяқталды. Еңбегі 
сіңгендерге алғыстар жарияланғаннан кейін екі 
жылдан кейін қайтадан кездесу тілегімен кон-
гресс жұмыстары аяқталды.

Баяндамалар кітап ретінде басылып, кон-
гресс барысында қатысушыларға таратылды. 
Қатысушыларға университетіміздің Түркология 
журналы мен Өкілетті Кеңес тарапынан 
шығарылатын Біліг журналы да сыйлыққа тар-
тылды.

İlk gün 
çalışmalarının 
ardından Gazi 
Üniversitesi Türk 
Müziği Topluluğu 
tarafından “Yesevi 
Hikmetleri” 
konseri verildi. Şef 
Muzaffer Şenduran 
yönetiminde 
gerçekleştirilen 
konserde Ahmet 
Yesevi’nin hikmetleri 
seslendirildi. 

Симпозиумның 
бірінші күні 
отырыстар-
дан кейін Гази 
университетінің 
түрік музыка-
сы тобы «Яса-
уи хикметтері» 
атты концерт 
берді. Шеф Музаф-
фер Шендуранның 
басқаруында 
өткізілген концерт-
те Ахмет Ясауидің 
хикметтері орын-
далды.
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Temeli Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkan-
larının Nahçıvan buluşmasında atılan ve 

maksadı Türkoloji alanında bilimsel çalışmala-
rı uluslararası düzeyde yürüterek, Türk Dünya-
sındaki ilişkileri ileriye götürmek, dünyada ve 
Kazakistan'da Türkoloji çalışmalarının geleceği-
ni yönlendirmek, Türk Dünyasının manevi birli-
ğini geliştirme yollarını araştırmak olarak belirle-
nen Türk Akademisi’nin ilk konferansı, Kazakis-
tan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı deste-
ğiyle 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde Astana’da 
düzenlendi. Türk Akademisi tarafından düzenle-
nen ilk uluslararası toplantıya birçok ülkeden çok 
sayıda bilim adamı katıldı.

Türk Akademisinin açılışı, 2008 yılında 
Nahçıvan’da yapılan Türk Cumhuriyetleri Devlet 
Başkanları Zirvesi’nde alınan karar neticesinde, 
25 Mayıs 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in katılımıyla gerçekleştirilmişti. 

Türk Akademisinin bu ilk uluslararası konferan-
sına, sosyal bilimler alanında ortak bilimsel araş-
tırmalar yapmakta olan 100’den fazla bilim ada-
mı katıldı. Katılımcılar arasında Tarih, Arkeolo-
ji, Etnoloji, Kültür, Sanat, Felsefe, Dilbilimi, Ede-
biyat, Halkbilimi alanlarında başarılı ve önde 

Негізі түркі Республикаларының Президенттері 
тарапынан Нахчеван кездесуінде қаланған  

және мақсаты түркология саласындағы ғылыми 
жұмыстарды халықаралық деңгейде жүргізіп, 
түркі дүниесі байланыстарын кеңейту, әлемдік 
және қазақстандық түркология зерттеулерінің да-
муын бағамдау, түркі дүниесінің рухани бірлігін 
нығайту жолдарын анықтау болып табылатын Түркі 
академиясының алғашқы конференциясы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
қолдауымен 2011 жылы 20-21 мамыр күндері Аста-
на қаласында өтті. Түркі Академиясы тарапынан 
ұйымдастырылған алғашқы халықаралық жиналысқа 
бірқатар елден көптеген ғалым қатысты. 

2008 жылы Нахчеванда өткен түркі республикалары 
елбасыларының Саммитінде ашылуы туралы шешім 
қабылданған Түркі Академиясының ресми ашылу сал-
танаты 2010 жылы 25 мамыр күні Түркия Президенті 
Абдуллах Гүл және Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен өткізілді. 

Түркі Академиясының осы алғашқы халықаралық 
конференциясына  әлеуметтік салалар бойынша 
ортақ ғылыми зерттеулер жүргізіп жатқан 100 астам 
ғалымдар қатысты. Қатысушылардың арасында тарих, 
археология, этнология, мәдениеттану, өнертану, фи-
лософия, тіл білімі, әдебиет, фольклор салалары бой-
ынша үлкен жетістіктерге қол жеткізген көрнекті 
ғалымдар бар. Конференцияға Познань, Сегед, Ва-
шингтон, Анкара, Ташкент, Нөкіс, Душанбе, Бішкек, 

Türkolojinin kalbi Astana'da attı
Түркологияның орталығы Астана қаласы

Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 20. yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen “Türk Halkları Uygarlığı ve Bağımsız Kazakistan” konulu 
Uluslararası Konferans, geniş bir katılımla Astana’da gerçekleştirildi.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына  орай  «Түркі 
өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық  конференция 
көпшіліктің қатысуымен Астанада өтті.

Доцент доктор Нұрсұлу ЧетинDoç.Dr. Nursulu ÇETİN
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“Türk Akademi-
si, İlmi Araştır-

ma Merkezi ola-
rak Türk Dünyası-
nın manevi birleş-
mesinde öncü ol-

malı, Türklük ve 
dünya uygarlık-
larının gelişmiş 

ilmî, tarihi zengin-
liğini ve mirası-

nı tanıtmaya kat-
kı sağlamalıdır...”       
N.NAZARBAEV

«Түркі 
академиясы 

ғылыми-зерттеу 
орталық ретінде 

түркі әлемінің 
рухани бірігуінің 

артуында 
айрықша 

үлестіруші 
орынға айналуға, 

түркілік, 
сондай-ақ әлемдік 

өркениеттердің 
бай ғылыми және 

тарихи мұрасын 
түсінуге ықпал 

етуі керек...» 
Н.Ә.Назарбаев
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Türk Akademi-
sinin bu ilk 
uluslararası 
konferansına, 
sosyal bilimler 
alanında 
ortak bilimsel 
araştırmalar 
yapmakta olan 
100’den fazla 
bilim adamı 
katıldı. 

Түркі 
Академиясының 
осы алғашқы 
халықаралық 
конференциясы-
на  әлеуметтік 
салалар бой-
ынша ортақ 
ғылыми зертте-
улер жүргізіп 
жатқан 100 
астам ғалымдар 
қатысты. 

gelen bilim adamları bulunmaktaydı. Konferans 
çalışmalarına Poznan, Seged, Washington, An-
kara, Taşkent, Nöküs, Duşanbe, Bişkek, Mos-
kova, Dağlı Altay, Ombı, Kazan, Mahaçkale, Ufa, 
Abakan, Yakutsk (Saha), Astana, Almatı, Kayse-
ri, Türkistan, Uralsk, Karaganda, Çimkent, Kok-
şetav vb. şehirlerden bilim adamları katıldılar.

Konferans çalışmalarına Türkiye’den Üniversi-
temiz Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zaman-
da Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.Dr. Os-
man HORATA, Erciyes Üniversitesi Tarih Bölü-
mü Başkanı Prof.Dr. Abdülkadir YUVALI, Ege 
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN, 
Mimar Sinan Üniversitesi’nden Doç.Dr. Abdu-
vahap KARA, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden 
Doç.Dr. Nursulu ÇETİN, Tataristan’dan Bilim 
Akademisi üyesi M.Z. ZAKİYEV ve Kazan Fe-
deral Üniversitesi'nden Prof.Dr. H.Yu. MİNNE-
GULOV; Rusya’dan Bilim Akademisi üyesi Prof.
Dr. A.B. DIBO, Moskova Asya ve Afrika Dilleri 
Enstitüsü'nden Mihail Meyer; Bilim Akademisi 
Şarkiyat Enstitüsü’nden Prof.Dr. D. D. VASİL-
YEV; Macaristan Bilim Akademisi Etnografya 
Enstitüsü’nden Dr. D. KARA, Kırgızistan Cengiz 
Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nden Prof.
Dr. A.A. AHMATALİYEV, Azerbaycan Milli Aka-
demisi Tarih Enstitüsü’nden Dr. Z.G. GASA-
NOV, Özbekistan A. Nevaî Taşkent Devlet Pe-
degoji Üniversitesi’nden A. ASKAROV, İ.N. UL-
YANOV, Çuvaş Devlet Üniversitesi’nden Prof.
Dr. N.İ. EGOROV, N.F. Katanov Hakas Devlet 
Üniversitesi’nden Prof.Dr. V. BUTANAYEV ka-
tıldılar. 

Konferans sırasında sergiler düzenlendi ve Türk 
Akademisi’nce yayımlanan yeni kitapların ta-
nıtımı yapıldı. Bununla birlikte Türkoloji ve ya-
kın bilim dallarında ilmî araştırmalar yürüten bi-
lim adamlarının makale ve yayınlarını içeren ulus-
lararası Altayistika ve Türkoloji dergisinin (4 dil-
de yayımlanacak) tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda 
Türk Akademisi çalışma programı kapsamında 
yayımlanacak kitapların kataloğu (Türkoloji seri-
si içerisinde yapılan çalışmaların özetli kataloğu) 
dağıtıldı. 

Astana’da Ramada Plaza Otelinde yapılan kon-
feransın açılışında konuşan Kazakistan Eğitim ve 
Bilim Bakanı Bakıtjan Jumagulov, Kazakistan’ın 
bağımsızlığının yirminci yıldönümünde düzen-
lenen bu konferansa ev sahipliği yapmanın gu-
rur verici olduğunu belirtti. Konferansa katılan 

Мәскеу, Таулы-Алтайск, Омбы, Қазан, Махачка-
ла, Уфа, Абакан, Якутск, Астана, Алматы, Қайсери, 
Түркістан, Орал, Қарағанды, Шымкент, Көкшетау т.б. 
қалалардан ғалымдар қатысты.

Конференцияның жұмысына Түркиядан 
университетіміздің Өкілетті Кеңес төрағасы және 
Ататүрік мәдениет орталығының төрағасы, профес-
сор доктор Осман Хората, Эржиес университеті тарих 
кафедрасының меңгерушісі, профессор доктор Абдул-
кадир Ювалы, Эге университетінен профессор доктор 
Фикрет Туркмен, Мимар Синан университетінен до-
цент доктор Абдувахап Кара, Ахмет Ясауи атындағы 
университеттен доцент доктор Нұрсұлу Четин; Татар-
станнан Ғылым академиясының академигі М.З.Закиев 
және Қазан Федералдық университетінен академик 
Х.Ю.Миннегулов, Ресейден Ғылым Академиясының 
мүше-корреспонденті профессор А.В.Дыбо, Мәскеу 
Азия және Африка тілдері институтының директо-
ры, профессор Михаил Мейер, Ғылым Академиясы 
Шығыстану институтының профессоры Д.Д.Васильев, 
Венгрия Ғылым академиясының этнография 
институтының докторы Д.Қара, Қырғызстаннан 
Ш.Айтматов атындағы тіл және әдебиет институты-
нан профессор доктор А.А.Ахматалиев, Әзірбайжан 
Ұлттық академиясы Тарих институтынан доктор 
З.Г.Гасанов, Өзбекстаннан А.Науаи атындағы Таш-
кент мемлекеттік педагогикалық университетінен 
академик А. Аскаров,  И.Н.Ульянов атындағы Чу-
ваш мемлекеттік университетінен профессор Н.И. 
Егоров, Н.Ф.Катанов атындағы Хакас мемлекеттік 
университетінен профессор В.Я. Бутанаев қатысты. 

Конференция барысында көрмелер және Түркі ака-
демиясы тарапынан басылған жаңа кітаптардың таны-
тылуы ұйымдастырылды. Сонымен қатар түркология 
және салалас ғылымдар бойынша ғылыми зертте-
улер жүргізіп жатқан ғалымдардың мақалалары 
мен еңбектерін жариялайтын «Алтаистика және 
түркология» атты халықаралық журналының (4 тілде 
шығады) танытылуы жасалды. Түркі Академиясының 
жұмыс бағдарламасы шеңберінде жарияланатын 
кітаптардың каталогы (түркология сериясы бойын-
ша жасалған еңбектердің аннотациялық каталогы) та-
ратылды. 

Астанадағы Рамада Плаза кешенінде өткізілген рес-
ми ашылу отырысында Қазақстан Білім және ғылым 
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bilim adamları ile Türk Dünyasına ait ortak değer-
lerin bir çatı altında tekrar toplumlara kazandı-
rılmasında Akademinin önemli rol oynayacağı-
nı belirtti. 

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şakir İbrayev, 
konferansı düzenlemedeki amaçlarının, Türko-
loji sahasındaki bilim adamlarını bir araya ge-
tirerek ortak mirasımıza sahip olmak ve ortak 
projeler üretmek olduğunu söyledi. Tarih, Arke-
oloji, Etnografya, Dil bilimi, Edebiyat ve Felse-
fe gibi alanlarda çalışmalar yapan Türkologla-
rın yaptıkları çalışmaları bir merkezde toplaya-
rak daha etkili sonuçlar almak istediklerini belir-
ten İbrayev, Çin, Japonya, Tayvan ve Kore gibi 
ülkelerin kütüphanelerinde bulunan Türk Dün-
yasına ait harita ve tarihi belgelerin kopyalarının 
alınacağını ifade etti. Bu çalışmaların elektronik 
ortama aktarılarak Türk Dünyası Kütüphaneler 
Birliği kurulması için çalışacaklarını dile getiren 
İbrayev, Türk Dünyası Medeniyetleri Müzesinin 
de yakında açılacağını bildirdi. 

Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRK-
SOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk 
halklarının millî değerlerini ve ruhunu canlan-
dırmanın önemine dikkat çekti. Kaseinov, Türk 
Akademisi ile ortak çalışmalar yapacaklarını 
dile getirdi. 

Konferansın açılış oturumunda bir konuşma 
yapan Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı 
ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Os-
man Horata,  Türk Akademisinin kuruluşunun 
Türk Dünyası için çok önemli bir olay olduğu-
nu söyledi ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsız-
lıklarının oluşma sürecinde Türk Akademisinin 
görevleri üzerinde durdu. 

Konferans çalışmaları iki ana oturumda yürütül-
dü. “Dünya Türkolojisinin Bugünü ve Geleceği 
(Tarih, Dil, Edebiyat, Etnografya, Arkeoloji vs.)” 
ile “Türk Halklarının Manevi Birliğinin Oluşması 
ve Gelişmesinde Devletlerin Rolü” konularında 
toplam 150’den fazla bildiri sunuldu.

Değişik ülkelerden gelen bilim adamları, konfe-
ransın Türk Dünyası için çok önemli olduğunu, 
çok verimli geçtiğini ve bu tür toplantıların dü-
zenli olarak yapılması gerektiğini,  ileriye dönük 
yapılması planlanan çalışmaları çok faydalı bul-
duklarını belirttiler. Bununla birlikte, 21. yüzyılın 
insanlığa yeni görevler yüklediğini, bu yüzden 
Türk Akademisi’nin Orta Asya ve dünya milletleri 
arasındaki barışın ve dostluğun geliştirilmesine 

Профессор Шәкір 
Ыбыраев осы 

конференцияның 
мақсаты 

түркология са-
ласы бойынша 

ғалымдарды бір 
шаңырақта жинап, 

ортақ мұрамызға 
ие болу және ортақ 
жобалар жасау бо-
лып табылатынын 

айтты. 

Prof. Dr. Şakir 
İbrayev, konferansı 

düzenlemedeki 
amaçlarının, 

Türkoloji 
sahasındaki bilim 

adamlarını bir 
araya getirerek 

ortak mirasımıza 
sahip olmak ve 

ortak projeler 
üretmek olduğunu 

söyledi. 

министрі Бақытжан Жұмағұлов ең алдымен Қазақстан 
Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
құттықтау хатын оқыды және Елбасының конферен-
ция жұмысына деген табыстар тілектерін жеткізді; 
Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында 
осы конференцияның Астанада өткізілуі абырой-
ын артырғанын, түрколог ғалымдар мен түркі 
халықтарының ортақ құндылықтарын бір шаңырақта 

біріктіріп, қайтадан жұртшылыққа таныстырылуында 
Академияның өте маңызды рөл атқаратынын атап өтті. 

Түркі Академиясының президенті, профессор Шәкір 
Ыбыраев осы конференцияның мақсаты түркология 
саласы бойынша ғалымдарды бір шаңырақта жинап, 
ортақ мұрамызға ие болу және ортақ жобалар жасау 
болып табылатынын айтты. Тарих, археология, этно-
графия, тіл білімі, әдебиет және философия салала-
ры бойынша еңбек етіп келе жатқан түркологтардың 
еңбектерін бір орталықта жинап, одан да мықты 
жетістіктерге қол жеткізгілері келетінін білдірген 
Ш.Ыбыраев Қытай, Жапония, Тайвань және Ко-
рея сияқты елдердің кітапханаларындағы түркі 
дүниесі туралы карталар мен тарихи мәліметтердің 
көшірмелерін жинақтайтынын айтты. Бұл жұмыстар 
электроникалық түрде атқарылатынын мәлімдеген 
Ш.Ыбыраев түркі дүниесі ккітапханалар бірлігін құру 
жұмыстарын жүргізетінін және түркі дүниесінің 
мәдениеттері мұражайының жақында ашылатынын 
жария етті. 

Түркі мәдениет және өнерінің ортақ басқармасының 
(ТҮРКСОЙ) Бас хатшысы Дүйсен Қасеи¬нов түркі 
халықтарының ұлттық құндылықтары мен рухын 
жандандырудың маңызына тоқталып өтті. Д.Қасеинов 
Түркі Академиясымен бірге ортақ жұмыстар 
атқарытынын айтты. 

Конференцияның ашылу мәжілісінде баяндама 
жасаған университетіміздің Өкілетті кеңес төрағасы 
және Ататүрік Мәдениет орталығының төрағасы, про-
фессор доктор Осман Хората Түркі Академиясының 
құрылуы түркі әлемі үшін өте маңызды оқиға 
болғандығын айта келе, түркі республикаларының 
тәуелсіздіктерін қалыптастыру үдерісіндегі Түркі 
Академиясының негізгі міндеттерінде тоқталып өтті. 

Конференция екі негізгі секция бойынша жұмыс істеді. 
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hizmet etmede önemli roller üstleneceği ifade 
edildi. 

Konferansın Kapanış Bildirgesinde Dünya Tür-
kolojisinin gelişmesi için büyük önem taşıyan 
meseleler yer aldı:

Türkoloji meseleleri doğrultusunda: Bugünkü 
sosyal ilişkiler sisteminde Türklere ait etnik ve 
kültürel özelliklerin korunması ve değişikliklerin 
takip edilmesi; Türk diasporalarının dil durumu-
nun araştırılması; Türk dünyasındaki sosyal, de-
mografik süreçlerin incelenmesi; Türk folkloru, 
el sanatları ve yazılı kaynaklarla ilgili malzeme-
lerin toplanması için ilmi araştırma enstitülerinin 
ve merkezlerin ortak çalışma projelerinin ve bir-
leşik çalışma gruplarının oluşturulması; 

Türklük araştırmaları doğrultusunda; eski ve or-
taçağ Türk dillerinin araştırılması ve sözlükleri-
nin hazırlanması, Türk dillerinin Slav, Arap, Fars, 
Moğol, Tungus, Çin, Tibet, Fin-Ugor dilleriy-
le olan tarihi ve bugünkü ilişkileri ve etkileşimi-
nin araştırılması; değişik coğrafyalarda yaşayan 
Türklerin ana dilinin yaşaması ve gelişmesi için 
sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, 

Türk Edebiyatı içinde Türk Halkları edebiyatla-
rının yeniden sınıflandırılması; Türk edebiyatının 
dönemlerinin yeniden belirlenmesi ve eski dö-
nemden bugüne kadar Türk Halkları Edebiyatı-
nı kapsayan “Türk Halklarının Edebiyatı” ansik-
lopedisinin, “Türk Halklarının Edebi Mirası” seri-
siyle 100 ciltlik olarak hazırlanması; Türk Halk-
ların ortak folklor miraslarını toplayarak, “Türk 
Halklarının Ortak Folklor Mirası” olarak yayım-
lanması;

Tarih ve Etnoloji konusunda; Türk Halklarının or-
tak tarihi dönemleri tespit edilerek, bütün Türk 
etnologların katılımıyla “Genel Türk Şeceresi”,  
“Tarihi Atlas” ve “Türklerin Şehir Medeniyeti” an-
siklopedilerinin hazırlanması; ortaçağdan kalan 
Türk şehirlerine geziler düzenlemek için turizm 
programlarının geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Әлемдік түркологияның қазіргі ахуалы мен болашағы 
(тарих, тіл, әдебиеттану, этнография, археология тб.) 
және түркі халықтарының тарихи-рухани бірлігінің 
қалыптасуы мен бекуіндегі мемлекеттің рөлі секцияла-
рында 150-ден астам баяндама жасалды. 

Әртүрлі елдерден келген ғалымдар бұл 
конференцияның түркі әлемі үшін өте маңызды 
екенін, өте жоғары деңгейде өткенін және осы сияқты 
іс-шаралардың жүйелі түрде ұйымдастырылып 
тұру керектігін, келешекте жасалуы жоспарланған 
жұмыстардың өте пайдалы болатынын білдірді. Со-
нымен қатар, 21 ғасыр адамзатқа жаңа маңызды 
міндеттер жүктегендіктен Орталық Азия мен әлем 
халықтары арасындағы бейбітшілік пен достықтың 
нығаюына қызмет етуде Түркі Академиясы маңызды 
рөл атқаратынын баса айтты. 

Конференцияның қорытынды қауылысында әлемдік 
түркологияның заманауи мәселелері қамтылды: 

Түркология мәселелері бойынша: қазіргі заманғы 
қоғамдық әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесіндегі 
түркілік этномәдени ерекшеліктердің сақталуы мен 
өзгеріс деңгейлерін айқындау; түркі диаспораларының 
тілдік жағдаятын зерттеу, түркі әлеміндегі әлеуметтік, 
демографиялық үдерістерді зерттеу; түркі фолькло-
рына, қол өнеріне және жазба мұраларына қатысты ма-
териалдарды жинау мақсатында ғылыми зерттеу ин-
ституттары мен орталықтарының ортақ жобаларын 
қолдау және бірлескен жұмыс топтарының құру;

Түркітану зерттеулері бойынша: көне түркі және 
ортағасыр түркі тілдерін зерттеу мен дербес сөздіктерін 
дайындау; түркі тілдерінің  славян, араб, парсы, монғол, 
тұңғыс, қытай, тибет, фин-угор тілдермен тарихи және 
қазіргі қарым-қатынасы мен өзара ықпалдастығын 
зерттеу; әлемнің төрт түкпірінде өмір сүріп отырған 
түркілердің ана тілдерінің сақталуы мен дамуы үшін 
әлеуметтік шаралар ұйымдастыру; 

Түркі халықтарының әдебиетінде: түркі халықтар 
әдебиетін жаңаша дәуірлеу; түркі әдебиеті тарихының 
кезеңдерін жаңадан жүйелеу және көне дәуірден ба-
стап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтар әдебиетін 
қамтитын «Түркі халықтарының әдебиеті» атты эн-
циклопедия, «Түркі халықтарының әдеби мұрасы» се-
риясымен 100 томдықты әзірлеу; түркі халықтарына 
ортақ фольклорлық мұраларды жинақтап, «Түркі 
халықтарының ортақ фольклор мұрасы» атты еңбек 
ретінде шығару;

Тарих және этнология мәселелерінде: түркі 
халықтарының ортақ тарихи кезеңдерін анықтап, 
барлық түркі мемлекеттерінің этнологтарының 
қатысуымен «Жалпы түрік шежіресін», «Тарихи ат-
ласын» және  «Түркілердің қалалық өркениеті» эн-
циклопедияларын құрастыру; ортағасырлық түркі 
қалаларына туристік экспедициялар ұйымдастыру 
үшін туризм бағдарламасын жасау туралы шешім 
қабылданды.
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Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ba-
ğımsızlıklarının yirminci yılını kutla-

makta olduğumuz bir yılda, Türk Akade-
misinin ilk toplantısının gerçekleştirilmesi, 
şüphesiz bu yılda yapılabilecek en anlam-
lı faaliyettir. Öncelikle, 3 Ekim 2009 tarih-
li Nahçıvan Zirvesinde, Türk Akademisi-
nin kurulmasını kararlaştıran, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına 
ve Akademiyi kısa sürede hayata geçiren 
Kazakistan Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaş-
kanı sayın Nursultan NAZARBAYEV’in 
şahsında, Türkoloji dünyası adına şükran-
larımızı arz ediyoruz. 

Konuşmamda, Türk Cumhuriyetleri-
nin bağımsızlıklarını inşa sürecinde Türk 
Akademisinin temel işlevi üzerinde dur-
maya çalışacağım. 

Bilindiği gibi 1991, Orta Asya’daki Türk 
topluluklarının iki buçuk asırdır gönülle-
rinde hiç söndürmedikleri özgürlük ate-
şini yeniden yaktıkları; kan ve gözyaşla-
rıyla dolu bir dönemi geride bıraktıkla-
rı bir tarihtir. Tarihleri ata yurdu savun-
manın ve korumanın tarihiyle özdeşle-
şen Orta Asya Türkleri, 18. yüzyıldan iti-
baren kendilerini yeni bir özgürlük mü-
cadelesi içinde bulurlar. Asırlar süren bu 
mücadelede, Türk toplulukları milyon-
larca evladını kaybeder. İşte 1991, hür-
riyete susamış, kahraman bir milletin, 
kanlarıyla yoğurduğu vatanlarında ma-
kus talihlerini yendikleri çok önemli bir 
tarihtir. 

Орта Азиядағы түркі тілдес 
республикалар тәуелсіздіктерінің 

20-шы жылын құттықтап отырған осы 
жылы Түркі Академиясының алғашқы 
жиналысының өткізілуі, осы жылда 
өткізілетін ең маңызды іс-шара болып 
табылады. Ең алдымен 2009 жылдың 3-ші 
қазанында Нахчиван Саммитінде Түркі 
Академиясын құру туралы шешімін 
қабылдаған Қазақстан, Қырғызстан, 
Түрікменстан, Әзірбайжан және 
Түркия Республикалары Елбасыларына 
және Академияны тез уақытта жүзеге 
асырған Қазақстан Республикасына және 
құрметті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевке 
түркология дүниесі атынан алғысымызды 
білдіреміз.
Баяндамамда түркі республикаларының 
тәуелсіздіктерін қалыптастыру үдері-
сінде Түркі Академиясының негізгі 
қызметтерінде тоқталамын.
Баршамызға мәлім болғандай, 1991
жылы Орта Азиядағы түркі халық-
тарының екі жарым ғасыр бойы жүрегінде 
еш сөнбеген азаттық жалынын қайта 
жанған және қан мен көз жасына толы 
дәуірді артта қалдырған белес болып 
табылады. Бүкіл тарихы атажұртын 
қорғау және қауіпсіздігін сақтаумен 
өткен Орта Азия түркілері 18-ші 
ғасырдан бастап жаңа азаттық күресті 
бастатты. Ғасырлар бойы жалғасып 
келген бұл күресте түркі халықтары 
миллиондаған перзенттерінен айрылып 
қалды. Міне 1991 жыл егемендікке 
сусаған қаһарман ұлттың қанымен 
қорғанған отандарында жеңіске 
қол жеткізілген өте маңызды тарих 
болып табылады.

* “Türk Halkları 
Uygarlığı ve 

Bağımsız 
Kazakistan” 

konulu Uluslararası 
toplantının 

açılışında yapılan 
konuşmadır.

Astana, 21 Mayıs 2011

Prof. Dr. Osman HORATA 
Ahmet Yesevi Üniversitesi  

Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Проф.Док. Осман ХОРАТА
Ахмет Ясауи атындағы университеті 
Өкілетті Кеңес төрағасы және 
Ататүрік мәдениет орталығының төрағасы
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* «Түркі өркениеті 
және тәуелсіз 
Қазақстан» атты 
конференцияның 
ашылу 
отырысында 
жасалған 
баяндама.  
Aстаиа 
21 мамыр 2011 

20. yüzyılın ayakta kalan son imparator-
luğunun dağılması ve on beş yeni devle-
tin ortaya çıkması, sadece bölge halkla-
rı için değil, şüphesiz dünya tarihi açısın-
dan da son derece önemli bir olaydı. Bat-
makta olan gemiden son bir hamle ile kı-
yıya atılan bu ülkelerin her biri, ortak kan 
dolaşımını besleyen damarları kesilince, 
ayakta kalma mücadelesi veren birer ülke 
konumuna düştüler. Önlerinde sadece iki 

seçenek vardı. Ya yaşanan büyük dep-
remin enkazı altında kalmak ya da bu 
enkazın altından yeniden ayağa kal-
kabilmek. 

Bilhassa Kazakistan, bu ülkeler için-
de geniş toprakları, nükleer silahla-
rı, petrol ve doğal gaz rezervleriyle, 
en kritik ülkelerden biri olarak görü-
lüyordu. Stratejistler, Türk Cumhuri-
yetleri için ömür bile biçmekte güç-
lük çekiyor; bu ülkelerin ekonomik ve 

sosyal çöküntü sebebiyle kısa sürede 
dağılıp gideceklerini düşünüyorlardı. Ni-

tekim kısa sürede ticari ve mali faaliyet-
ler âdeta durdu. Yöneticiler ise çaresizdi. 
Elde devleti taşıyabilecek kadrolar yoktu. 
Kısacası bu yıllar, Aytmatov’un deyişiyle 
Türk halkları için bir günün bir asra bedel 
olacak kadar uzadığı yıllardı. 

Aradan geçen yirmi yılda, bu toplum-
lar bütün beklentileri boşa çıkarıp, büyük 
sorunları aşarak kendi ayakları üzerinde 
kalmayı başardılar. Şüphesiz bunun ar-
dındaki en büyük faktör, özgürlüğe has-
ret, bağımsızlık için her türlü fedakârlığa 
hazır bir halka sahip olmalarıydı. Bu sü-
reci bütün olumsuzluklara rağmen en 
iyi değerlendiren ülke Kazakistan oldu. 
Kazakistan’ın bu başarısı, gerek bölge-
sel barış ve istikrar için, gerekse Orta 
Asya’daki diğer Türk soylu devletler için 
de bir ümit ışığı olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti de, bağımsızlık-
larının ilk günlerinden itibaren, or-

tak tarihî ve kültürel bağlar se-
bebiyle, kardeş ülkelerin 

20-шы ғасырда қалған соңғы империяның 
ыдырауы мен 15 жаңа мемлекеттің пайда 
болуы тек осы аймақ үшін ғана емес, 
дүние тарихы жағынан да өте маңызды 
оқиға болып табылады. Батып бара жатқан 
кемеден соңғы қадаммен жағаға шыққан 
бұл мемлекеттердің әр бірі, ортақ қан 
айналымын көректендіретін тамырлары 
кесіліп  өмірде қалу үшін күрескен 
мемлекет күйіне түсті. Алдарында тек 
екі ғана таңдауы болатын: бастан өткен 
үлкен жер сілкінісінен кейін үйінділердің 
астында қалу немесе олардың астынан 
қайтадан аяққа тұру. 
Әсіресе Қазақстан бұл мемлекеттер 
арасында кең байтақ жері, ядролық қарулары, 
мұнай және табиғи газ резервлерімен ең 
қысылтаяң мемлекеттерден бірі болды. 
Стратегтер түркі мемлекеттерінің өмірін 
белгілеуде қиналды. Бұл мемлекеттердің 
экономикалық және әлеуметтік шөгуі 
себебімен тез арада ыдырап кететіндігін 
ойлады. Расында да қысқа мерзім ішінде 
нарықтық және қоғамдық іс-әрекеттер 
толығымен тоқтап қалды. Басқарушылар 
болса амалсыз еді. Мемлекетті басқара 
алатын маман жоқ еді. Қысқашасы осы 
жылдар Айтматовтың айтуы бойынша, 
түркі елдер үшін бір күннің бір ғасырдай 
ұзаған жылдары болды.
Өткен жиырма жыл ішінде осы елдер 
бүкіл күтілгендерді жоққа шығарып, 
үлкен проблемаларды шешіп, тіршілігін 
жалғастыру жеңісіне қол жеткізді. Әріне 
бұның ең негізгі факторы - азаттыққа 
қасірет шеккен, егемендік үшін әр түрлі 
жанкештілікке дайын халықтың  болуы. 
Бұл үдерісті барлық қиындықтарға 
қарамастан ең жақсы пайдаланған мемлекет 
Қазақстан болды. Қазақстанның бұл жеңісі, 
аймақтық достық пен тұрақтылық үшін де, 
Орта Азиядағы басқа түркі мемлекеттер 
үшін де үміт жарығы болды.
Түркия Республикасы да тәуелсіздіктерінің 
бірінші күндерінен бастап ортақ тарихи 
және мәдени байланыстар себебімен 
бауыр мемлекеттердің тәуелсіздіктерін 
нығайту және халықаралық ұжыммен 
тұтастығы жолында әр түрлі қолдау 
көрсетті. Түркі тілдес мемлекеттер мен 
қауымдастықтар арасындағы ортақ тарихи 
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Türk topluluklarının 
yaşadığı bölge, 

Ahmet Yesevi’nin 
Yesi şehrinde 

yaktığı ve Türklerin 
gittiği her yeri ışıl 
ışıl aydınlatmaya 

devam eden, insan 
sevgisi, hoşgörü 
ve barışa dayalı 
inanç sisteminin 

doğduğu, ismi 
sevgi ve hoşgörü 

ile özdeşleşmiş bir 
yerdir. 

Түркі елдердің 
мекендеген 

аймағы, Ахмет 
Ясауидің Яссы 

қаласында жаққан 
және түркілердің 
барған әр жерінде 

жарық шашуды 
жалғастырған, адам 

сүйіспеншілігі, 
төзімділік пен 
бейбітшілікке 

негізделген сенім 
жүйесінің  

пайда болған, аты 
сүйіспеншілік 

және төзімділікпен 
теңдестірілген  

территория болып 
табылады

bağımsızlıklarını güçlendirmeleri ve ulusla-
rarası toplumla bütünleşebilmeleri konu-
sunda her türlü çabayı sarf etmiştir. Türk 
Dili konuşan Devlet ve Toplulukları ara-
sındaki, ortak tarihî ve kültürel bağlardan 
kaynaklanan yakın ilişkilerin Türk Konseyi 
çatısı altında kurumsallaşması, geçen yir-
mi yılın siyasi ilişkiler açısından son dere-
ce iyi değerlendirildiğinin bir göstergesidir 

Bu yirmi yıllık tecrübenin, siyasi ve ekono-
mik yönü kadar, sosyal ve kültürel boyutu 
da üzerinde önemle durulması gereken bir 
husustur. Bu yirmi yıl, Türk Cumhuriyetleri-
nin bir taraftan bağımsızlıklarını inşa eder-
lerken bir taraftan da kimliklerini yeniden 
inşa etmeye çalıştıkları bir süreç olmuştur. 

Çünkü başta Kazakistan’ın uçsuz bucak-
sız toprakları olmak üzere Türk halklarının 
yaşadığı bölgeler, bilinçli bir şekilde yürütü-
len toplum ve kimlik mühendisliğinin âdeta 
bir laboratuvarı olmuştur. Farklı kimlikler-
den binlerce insan, kimlikleri, sınırları yeni-
den inşa sürecinde yerlerinden yurtlarından 
edilmiştir. Bağımsızlıkların inşa sürecinde en 
önemli handikaplardan biri olan bu yapı, ne 
yazık ki bazı ülkelerde büyük insanlık trajedi-
lerinin yaşanmasına sebep olmuştur. 

 Hâlbuki Türk topluluklarının yaşadığı böl-
ge, Ahmet Yesevi’nin Yesi şehrinde yaktığı 
ve Türklerin gittiği her yeri ışıl ışıl aydınlat-
maya devam eden, insan sevgisi, hoşgö-
rü ve barışa dayalı inanç sisteminin doğ-
duğu, ismi sevgi ve hoşgörü ile özdeşleş-
miş bir yerdir. Bu tarihî miras, Kazakistan’ı 
bugün dünya dinler arası diyalogun mer-
kezi hâline getirmiş ve Kazakistan’ın her 
türlü etnik ve dinî grubu “yaşa ve yaşat” 
politikasında simgeleşmiştir. Farklı dil ve 
inançları bir arada yaşatabilmenin yolu, 
Ahmet Yesevi düşüncesini yaşamaktan 
ve yaşatmaktan geçmektedir. Türk Aka-
demisine düşen en önemli görevlerden 
biri de bu olmalı ve bölgesel barışa kat-
kı sağlayan devlet adamları, düşünürler ve 
sanatkârlar için Ahmet Yesevi Barış ödülü 
ihdas etmelidir. 

және мәдени байланыстардан бастау 
алған тығыз қатынастардың Түркі Кеңесі 
шаңырағында ұйымдастырылуы, өткен 
жиырма жылдағы саяси байланыстардың 
өте жақсы сарапталғанының көрсеткіші 
болып табылады.
Бұл жиырма жылдық тәжірибенің 
саяси және экономикалық жөнімен 
қатар әлеуметтік және мәдени жағы 
қарастырылуға тиіс маңызды мәселе 
болып табылады. Бұл жиырма жыл 
түркі мемлекеттерінің бір жағынан 
тәуелсіздіктерін қалыптастыру кезеңі 
болса, екінші жағынан ұлттық куәліктерін 
қайтадан құру үдерісі болды.
Өйткені баста Қазақстанның кең байтақ 
территориясы болып, түркі халықтарының 
мекендеген аймақтары саналы түрде 
жүргізілген халық және ұлт инженерлігінің 
лабораториясы секілді болды. Әр түрлі 
ұлттардан мыңдаған адамдар, ұлттары мен 
шекаралары жаңадан белгілеу үдерісінде 
мекендеген жерлерінен, атажұртынан 
көшірілді. Тәуелсіздікті қалыптастыру 
үдерісінде ең маңызды кемшіліктердің 
бірі болған бұл құрылым, өкінішке орай 
кейбір мемлекеттерде үлкен адами 
трагедиялардың бастан өтуіне себеп болды.
Дегенмен, түркі елдердің мекендеген 
аймағы, Ахмет Ясауидің Яссы қаласында 
жаққан және түркілердің барған әр 
жерінде жарық шашуды жалғастырған, 
адам сүйіспеншілігі, төзімділік пен 
бейбітшілікке негізделген сенім жүйесінің 
пайда болған, аты сүйіспеншілік және 
төзімділікпен теңдестірілген территория 
болып табылады. Бұл тарихи мұра 
Қазақстанды бүгінгі әлемдегі діндерарасы 
диалогының орталығына айналдырды және 
Қазақстандағы әр түрлі этникалық және 
діни ұжымдардың «жаса және жасат» 
саясатында көрінісін тапты. Түрлі тіл мен 
сенімдерді бір арада жасатудың жолы, 
Ахмет Ясауидің ой-пікірлерімен жасау мен 
жасатудан өтеді. Түркі Академиясының ең 
маңызды қызметтерінен бірі осы мәселе 
болуы керек және аймақтық бейбітшілікке 
үлес қосқан мемлекет қайраткерлеріне, 
ойшыл және өнерпаздарға Ахмет Ясауи 
Бейбітшілік сыйлығы тағайындалуы тиіс.
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 Türk Akademisine düşen ikinci temel gö-
rev de, ulusal kimliklerin inşasında bilim 
dünyasının üzerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirmede öncü bir kurum olmaktır. 

Bilindiği gibi, geride bıraktığımız 20. asır, 
savaşlarıyla, felaketleriyle, insanlığın âdeta 
dondurulduğu bir dönem olarak bellekle-
re kazınmıştır. Soğuk Savaş döneminde, iki 
kutup arasındaki mücadelede neredeyse 
dünya savaşlarındaki kadar insan hayatı-
nı kaybetmiştir. Bu dönemdeki vahşet, iki 

dünya savaşıyla birleşince 20. asır in-
sanlığın şahit olduğu en dehşet verici asır 

hâline gelmiştir. Bir taraftan kültürel soğuk 
savaş, bir taraftan da ülkelerin kendi top-
lumlarına karşı uyguladığı baskıcı politika-
lar, bu dönemde insanları öncelikle “kendi 
olarak kalma” mücadelesi vermek zorunda 
bırakmıştır. Yetişen kuşaklar, savaşlar, fela-
ketler ve hızlı değişim sebebiyle, geçmişle 
organik ilişkiden yoksun bir zeminde, sü-
rekli “şimdiki zaman” içinde yaşamak zo-
runda kalmıştır. Tarih yani kimlik şuuru bü-
yük bir erozyona uğramış ve “kimlik soru-
nu” çağın sorunu hâline gelmiştir. 

Anadolu ve Orta Asya Türkleri de, 20. 
yüzyılın bu dehşetinden en fazla etkile-
nen toplumlar olmuşlardır. Orta Asya’daki 
Türk toplulukları, yapılan sistemli bir dil ve 
kimlik plânlanmasıyla farklı dil ve topluluk-
lar olma ve daha ötesinde Slavlaşma sü-
recine girmişken; 1990’dan sonra başla-
yan yeni dönemde bunu tersine çevire-
bilecek fırsatlar yakalamışlardır. Bu fırsa-
tın iyi değerlendirilmesi, yetişen kuşakların 
geçmişle yani tarihleriyle ilişkilerini sağlıklı, 
organik bir şekilde tesis etmekle yani tarih 
ve kimlik bilincini güçlendirmekle mümkün 
olacaktır. Bu konuda da, bilim dünyasına 
büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Türk Akademisinin de bu süreçte, önemli 
bir misyon üstlenmesi ve Türk Cumhuriyet-
lerinin sonsuza kadar, hür, haysiyetli, tam 
bağımsız bir devlet olarak, kendi bayrakları 
altında yaşaması dileğiyle; bu tarihî toplan-
tıya katılmak bahtiyarlığına erişen siz de-
ğerli katılımcılara başarılar diliyorum.”

Түркі Академиясына міндеттелген екінші 
негізгі қызмет болса, ұлттық сананың 
қалыптасуында білім дүниесіне жүктелген 
жауапкершілікті орындауда жетекші ұйым 
болуы керек.
Баршамызға мәлім болғандай, артта қалған 
20-шы ғасыр соғыстарымен, апаттарымен 
адамзаттың тарихында қырғиқабақ дәуірі 
ретінде есте қалады. Кирғықабақ соғысы 
кезеңінде екі жүйе арасындағы күресте 
дүниежүзі соғыстарындағыдай адам 
жан берді. Бұл кезеңдегі қорқыныш, 
екі дүниежүзі соғысымен қоса 20-
шы ғасырды адамзаттың күә болған ең 
үрейлі ғасырға айналдырды. Бір жағынан 
мәдени қирғықабақ соғысы, бір жағынан 
мемлекеттердің өз халқына қарсы қолданған 
қысымдық саясаты, бұл кезеңде адамдарды 
ең алдымен өз қалпында қалу үшін 
күрес жүргізуге мәжбүрледі. Соғыстар, 
апаттар және тез арада өзгеру себебімен 
жетілген ұрпақтар өткенімен органикалық 
байланысты жоғалтып, әр дайым «қазіргі 
заманда» өмір сүруге межбүр қалды. 
Тарихи яғни ұлттық сана үлкен эрозияға 
ұшырап, «ұлттық мәселе» сол дәуірдің ең 
үлкен проблемасына айналды.
Анадолы және Орта Азия түркілері 
де 20-шы ғасырдың осы үрейінен ең 
қатты әсерленген қауымдар болды. Орта 
Азиядағы түркі халықтары, оларға 
қолданған жүйелі тіл және сананы өзгерту 
жоспарларымен басқа тіл мен халыққа 
айналу, тіпті одан әрі орыстану үдерісі 
бастағанда, 1990 жылынан кейін басталған 
жаңа дәуірде бұны терісіне аудару 
мүмкіндігіне ие болды. Бұл мүмкіндіктің 
жақсы пайдаланылуы өсіп келе жатқан 
ұрпақтың өткенімен яғни тарихымен 
байланысын күшті, органикалық түрде 
сақтаумен, яғни тарих пен ұлттық сананы 
күшейтумен ғана мүмкін болады. Бұл 
мәселе бойынша да білім дүниесіне үлкен 
жауапкершілік жүктелуде.
Түркі Академиясының да осы үдерісте 
маңызды миссияға ие болуы және түркі 
республикалардың мәнгілікке дейін еркін, 
абыройлы, нағыз тәуелсіз мемлекет ретінде, 
өз тулары астында өмір сүрулері тілегімен 
бұл тарихи жиналысқа қатысу құрметіне 
бөлінген Сіз қымбатты қатысушыларға 
табыстар тілеймін.
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Üniversitemiz ile Türk Dünyası Öğrenci Der-

neğinin işbirliğinde 19 - 20 Mayıs 2011 

tarihlerinde Türk Dünyasının ruhani başkenti 

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde “19 Mayıs Türk 

Dünyası Gençlik Buluşması“ düzenlendi. 

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan 

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akade-

misyenler ile, bağlı bulundukları üniversitelerin 

40 öğrenci temsilcisinin katılımıyla gerçekleştiri-

len programa, çok sayıda yerli ve yabancı basın 

mensubu da katıldı.

Etkinliğin birinci gününde; Çanakkale 

Şehitliği’nden, Kırgızistan Ata Beyit Anıtı’ndan, 

Azerbaycan Hocalı’dan, Kazakistan Ahmet Ye-

sevi Türbesi’nden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti Şehitliği’nden getirilen topraklar Kazakistan’da 

bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Dergâhına bırakıl-

dı. Toprakların bırakıldığı yere “Türk Dünyası Kar-

deşlik Anıtı” dikilmesi için tüm Türk Dünyasına 

çağrıda bulunuldu. 

Panel

Programda, “Beş Türk Yurdundan Beş Gözya-

şı” adlı panel gerçekleştirildi. Üniversitemiz Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde söz 

alan Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip, Gas-

pıralı İsmail’in fikirlerinden bahsederek içinde bu-

lunduğumuz çağda Türk devletlerinin izlemesi 

gereken en akıllı yolun dilde, işte ve fikirde bir-

lik olduğunu söyledi. Üniversitemiz Rektör Yar-

dımcısı ve Panel Başkanı Prof. Dr. Kulbek Ergö-

bek ise konuşmasına, Türkistan şehrinde böyle 

bir birlikteliği görmekten duyduğu mutluluğu be-

lirterek başladı. Ulu önder Atatürk’ün 1934 yılın-

da Orta Asya Türk Devletleri hakkında yapmış ol-

duğu mükemmel tespitin ne kadar takdire şayan 

olduğunu belirterek ‘kardeşlik yolunda yılmadan 

çalışmamız gerekmektedir dedi.

Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Kuzey Kıb-

rıs Türk Cumhuriyetinden gelen akademisyenler 

de Türk Dünyasının sorunlarına değinerek birbi-

rinden değerli çözüm önerileri sundular. 

“Türk Dünyası 
Kardeşlik 

Anıtı”, Hoca 
Ahmet Yesevi 

Türbesinde 
dikilecek.

Beş Türk yurdundan beş gözyaşı 
Ahmet Yesevi Üniversitesinde buluştu

Üniversitemiz “19 Mayıs Türk Dünyası 
Gençlik Buluşması”na evsahipliği yaptı
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Konferans
Programın ikinci gününde ise öğrenci baş-

kanları tarafından “Türk Dünyası Gençleri-

nin Birlikteliğine Yönelik Çözüm Önerileri” adlı 

konferans gerçekleştirildi. Konferansın ardın-

dan buluşmaya katılan ve emeği geçen genç-

lere Üniversitemiz adına birer teşekkür belgesi 

verildi. Konferansın sonunda ise Türk Dünya-

sının beş ayrı devletinde eğitim görmekte olan 

öğrencilerin bildirgelerinin sunumu yapılarak 

sonuç bildirgesi imzalandı.

Sonuç Bildirgesi

1.  “Türk Dünyası Öğrenci Derneği Hoca Ahmet Yesevi Kardeş-
lik Ödülü”nün Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Almaz 
Atambaev’e verilmesine,

2.  2010 yılında Kırgızistan’da gerçekleştirilen “19 Mayıs Türk Dün-
yası Gençlik Buluşması” adlı programda alınan kararlar doğrul-
tusunda birincisi Kırgızistan’da Tanrı Dağları eteklerine dikilmesi 
planlanan “Türk Dünyası Kardeşlik Anıtı”nın ikincisinin Hoca Ah-
met Yesevi Dergâhı’nda dikilmesi ve bu yönde Türk Dünyası ola-
rak gerekli çalışmaların yapılmasına, 

3.  Her yıl bir Türk memleketinde gerçekleştirilmesi geleneksel hale 
gelmiş olan “19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Buluşması” adlı 
programın bundan sonra da yeni katılımlarla devam ettirilmesine, 

4.  Türk Dünyası Devletlerinin Gençlik Bakanlarının bir araya getirile-
rek Türk Dünyası Gençlik Fonu oluşturulması için gerekli çalışma-
ların yapılmasına ve oluşturulacak bu fona Gençlik Bakanlıkları-
nın her yıl belirlenen miktarda para aktarması ve yapılacak olan 
programların finansmanının bu fondan sağlanmasına, 

5.  Bundan sonraki programlarda her bir Türk Devletinin yer aldığı 
“Türk Dünyası Gençlik Olimpiyatları”nın düzenlenmesine,

6.  Türk Dünyası Üniversiteleri arasındaki öğrenci değişim program-
larının geliştirilmesi ve buna Türk Dünyasına uygun bir isim veril-
mesine,

7.  2011-2012 yılı içinde Türk Dünyası Öğrenci Derneği yönetim 
kurulu tarafından belirlenen bir tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nde 
“Türk Dünyası Gençlik Zirvesi” adı altında bir toplantı gerçekleşti-
rilmesi ve stratejik planın belirlenmesine,

8.   Kıbrıs’ta gerçekleştirilen uluslararası bir sempozyumda dünya ül-
kelerinin belirlemiş olduğu 2011 Karabağ Yılının yaygınlaştırılma-
sı için destek verilmesi ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Ulusal 
Öğrenci Konseyi tarafından bir program hazırlanmasına,

        karar verildi.
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Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ve 
eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ser-

senbek Turtabayev, 18-23 Nisan 2011 tarihleri arasın-
da Rusya Federasyonunun Saint Petersburg şehrinde 
bulunan üç büyük üniversiteyi ziyaret etti. Beş gün sü-
ren ziyarette iki anlaşma imzalandı ve çeşitli konularda 
beş konferans verildi.

Prof. Dr. Nakip ve Turtabayev, ilk olarak 1933 yılında 
kurulan Saint Petersburg Devlet Ekonomi ve Finans 
Üniversitesini ziyaret ettiler. 

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Leonid Tarasevich, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye’yi an-
lamaya çalıştıklarını söyleyerek, Türk üniversiteleri ile iş-
birliği yapmak istediklerini vurguladı. Rektör Vekilimiz 

de Türk-Kazak-Rus üniversiteleri ara-
sında ilişkinin hızlı bir şekilde gelişmesi 
gerektiğini ve üç devlet arasında en et-
kin ilişkinin üniversiteler üzerinden kuru-
labileceğini belirtti. Yapılan görüşmelerin 
ardından düzenlenen törenle iki üniver-
site arasında bir anlaşma imzalandı.

Yeni Rusya ekonomisinin önem-
li mimarlarından ve başkanlık görevin-
de iken Putin’nin danışmanlarından biri 
olan Tarasevich, İngilizce ve Arapça’ya 
tercüme edilen iki kitabını üniversitemiz 
kütüphanesine hediye etti.

İkinci ziyaret, 1993 yılında kurulan Sa-
int Petersburg Devlet Servis ve Ekono-
mi Üniversitesi’ne gerçekleştirildi. Nakip 
ve Turtabayev, Üniversiteye gelişlerinde 
Rektör yardımcıları Prof. Dr. Elena Victo-
rova ve Prof. Dr. Evgeniy Lybashev tara-
fından karşılandı. Yapılan görüşmelerin  

Saint Petersburg ve Muğla Üniversitesi ile 
İşbirliği Protokolleri imzalandı

Üniversitemizle Rusya Federasyonuna 
bağlı iki üniversite ve Muğla Üniversitesi 
ile İşbirliği Protokolleri imzalandı.  
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ardından özellikle turizm alanında işbirliği yapıl-
masına dair anlaşma imzalandı.

Son ziyaret ise Rusya’nın en eski ve kök-
lü üniversitesi olan Saint Petersburg Devlet 
Üniversitesi’ne yapıldı. 1788 yılında kurulan bu 
üniversitede heyetimizi, Eğitim İşlerinden So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ekaterina V. 
Malyutina karşıladı. İki üniversite yöneticileri ara-
sındaki görüşmeye T.C. Saint Petersburg Baş-
konsolosu Mehmet Çınar da katıldı. Görüşme-
de, üniversitelerinin tarihinde ilk defa bir Türk ve 
Kazak Üniversitesi yetkilisi ile görüştüğünü belir-
ten Malyutina, iki ülke arasında vizelerin kalkma-
sından sonra, üniversitelerarası ilişkilerin daha 
da artmasını umduklarını söyledi. 

Rektör Vekilimiz ise Türkiye, Kazakistan ve Rus-
ya ülkeleri arasında mevcut ekonomik ilişkile-
re, üniversitelerarası ilişkilerin olumlu ve güçlü 
bir katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı. 
Rektör Vekilimiz tarafından özellikle turizm, iş-
letme, uluslararası ilişkiler ve türkoloji gibi alan-
larda işbirliği yapılabileceği dile getirildi. İki üni-
versite arasında görüşmelerin devam etmesine, 
tarafların, bir anlaşma taslağı üzerinde çalışarak 
bir yıl içerisinde anlaşmanın imzalanmasına ka-
rar verildi.

Muğla Üniversitesi ile 
işbirliği protokolü

Üniversitemizin Gazi, Hacettepe, Erciyes 
ve Akdeniz Üniversiteleri ile yapılan İşbirli-

ği Protokollerine bir yenisi daha eklendi. Üniver-
sitemizle Muğla Üniversitesi arasında 20 Mayıs 
2011 tarihinde eğitim-öğretim, araştırma, öğre-
tim üyesi yetiştirme ve diğer alanlarda uluslara-
rası İşbirliği Protokolü imzalandı.

Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur 
Harmandar, beraberinde Rektör Başdanışmanı 
Prof. Dr. Volkan Coşkun ve öğretim üyesi Doç. 
Dr. Kenan Koç’la birlikte yaptığı Türkistan ziya-
retinde ilk olarak Hoca Ahmet Yesevi’nin türbe-
sini ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov’u makamında ziyaret eden Harmandar 
ve beraberindeki heyete, Rektör Taşimov tara-
fından üniversitemiz ve eğitim-öğretim hakkın-
da bilgi verildi.

İki Üniversite arasındaki eğitim-öğretim, araştır-

ma, öğretim üyesi yetiştirme ve diğer alanlarda 

işbirliğini öngören Protokol, Üniversitemiz Rek-

törü Prof. Dr. Lesbek Taşimov ile Muğla Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ara-

sında Türkistan’da imzalandı. 

Rektör Harmandar, imza töreninin ardından 

yaptığı kısa konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi’nin 

memleketi Türkistan’a gelmekten ve iki kardeş 

ülkenin Türkistan topraklarında birlikte kurdu-

ğu Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni ziyaret etmek-

ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmzala-

nan protokolün iki üniversitenin bilgi, görgü ve 

tecrübelerini birbirlerine aktararak Kazak- Türk 

dostluğunun daha da artmasına katkı sağlaya-

cağını belirterek, kendilerine gösterilen ilgiye te-

şekkür etti.

İmzalanan protokol, iki üniversitenin 
bilgi, görgü ve tecrübelerini birbirlerine 
aktararak Kazak - Türk dostluğunun 
daha da artmasına katkı sağlayacaktır.
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Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 40. toplantısı, 

28 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Kazakis-

tanlı üyelerin katılımıyla, Kazakistan’ın başkenti 

Astana’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Mütevelli Heyet üyelerimizin tamamı 

hazır bulundu.

Toplantıya, üyelerimiz; Prof. Dr. Osman Horata, 

Prof. Dr. Bakıtcan Cumagulov, Prof. Dr. Musta-

fa İsen,  Darhan Minbay, Naci Ağbal, Aida Kur-

mangaliyeva, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. 

Serik Piraliyev, Doç. Dr. İbrahim Kalın ve Prof. Dr. 

Lesbek Taşimov ile Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir 

Nakip ve  diğer idari personel katıldılar. 

Mütevelli Heyet üyelerimiz, toplantıda, üniversi-

temiz açısından önemli kararlara imza attılar.

Prof. Dr. Osman Horata, toplantının başında, gö-

reve başladıkları 8 Mart 2008 tarihinden bu yana 

yapılan çalışmalar hakkında kısa bir sunum yaptı. 

Horata, göreve başladıklarında, altı şehirde ko-

nuşlanmış, 31 bin öğrencisi olan, yönetilmesi 

güç, kaynaklarını zorunlu ihtiyaçlarını karşılama-

ya ayıran, kalite kaygısının geri planda kaldığı bir 

Университет Өкілетті Кеңесінің 40-мәжілісі 
2011 жылы 28 мамыр күні түркиялық 

және қазақстандық мүшелердің қатысуымен 
Қазақстанның бас қаласы Астанада өткізілді. 

Мәжіліске Өкілетті Кеңес мүшелерінің барлығы 
қатысты. Мәжіліске профессор доктор Осман Хо-
рата, профессор доктор Бақытжан Жұмағулов, 
профессор доктор Мұстафа Исен, Дархан Мыңбай, 
Нажи Ағбал, Аида Кұрманғалиева, профессор док-
тор Мұхиддин Шимшек, профессор доктор Серік 
Піралиев, доцент доктор Ибрахим Калын, профес-
сор доктор Лесбек Ташимов және ректор өкілі, про-
фессор доктор Махир Накип пен басқа да әкімшілік 
персонал қатысты. 

Өкілетті Кеңес мүшелеріміз мәжілісте 
университетіміз үшін өте маңызды шешімдерге қол 
қойды. 

Мәжілістің басында Өкілетті Кеңес төрағасы, 
профессор доктор Осман Хората қызметке 
тағайындалған 2008 жылы 8 наурыз күнінен бастап 
осы уақытқа дейін атқарылған іс-шаралар туралы 
қысқаша мәлімет берді. 

Хората, қызметке тағайындалғанда алты қалада 
орналасқан, 31 мың білімгері бар, басқарылуы 

Mütevelli Heyetin 40. Toplantısı 
Astana’da yapıldı

Өкілетті Кеңестің 40-мәжілісі 
Астанада өткізілді

Prof. Dr. 
Osman Horata: 

“Mütevelli Heyeti 
olarak temel 

görevimiz; 
üniversitemizin, 
hukuki, mali, alt 
yapı sorunlarına 

çözüm 
bulmak ve 

üniversitemizin 
kuruluş 

misyonuna 
uygun bir 

şekilde gelişimini 
sağlamaktır.”

Профессор доктор 
Осман Хората: 

«Өкілетті Кеңес 
ретінде біздің 

негізгі міндетіміз – 
университетіміздің 

құқықтық, 
қаржылық, негізгі 
проблемаларының 

шешімін табу және 
университеттің 

құрылу миссиясына 
сай дамуын 

қамтамасыз ету».
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kurum hâline gelen üniversiteyi dağınık yapısın-
dan kurtarmak, daha dinamik ve kaliteli eğitim 
veren bir kurum hâline getirmek amacıyla çalış-
malara başladıklarını bu amaçla gerekli  kararları 
aldıklarını söyleyerek şöyle dedi:

Mütevelli Heyeti olarak, temel görevimiz; üniver-
sitemizin, hukuki, mali, alt yapı sorunlarına çö-
züm bulmak ve üniversitemizin kuruluş misyo-
nuna uygun bir şekilde gelişimini sağlamaktır. 
Görev süremiz içinde, Mütevelli Heyet toplantı-
ları, kurulan dostane ilişkilerle zamanında yapı-
lır hâle gelmiş ve kararlar oybirliğiyle alınmaya 
başlanmıştır diyen Horata, geride kalan üç yıl-
da yaptıkları çalışmalardan bazılarını hatırlatarak; 
Üniversite için ilk defa Kurumsal Kimlik çalışması 
yaptırıldığını, 2009-2013 yıllarını kapsayan Stra-
tejik Planın hazırlandığını ve uygulamaya konul-
duğunu, Türkiye’nin köklü üniversiteleri ile işbirli-
ği protokolleri imzalandığını, Üniversitenin kablo-
suz internet ağına kavuşturulduğunu, Tıp Fakül-
tesi Hastanesinin 4 ay gibi kısa bir sürede hiz-
mete açıldığını belirterek; geçen süre içinde, yıl-
lardır çözülemeyen birçok önemli sorun çözüm-
lendiğini, Üniversitede etkin, verimli bir yönetim 
anlayışının yerleşmesi ve eğitim kalitesinin yük-
seltilmesi için gerekli alt yapının oluşturulduğu-
nu, söyledi.

Horata, sunumunu şöyle tamamladı: 

“Amacımız; kısa sürede üniversitemizin 
alt yapı eksiklerini tamamlamak; gerek 
akademik ve idari yapı, gerekse eğitim-
öğretim yapısı bakımından Ahmet Yese-
vi Üniversitesini Türkiye ve Kazakistan iş-
birliğine yaraşır, uluslararası saygınlıkta 
bir üniversite hâline getirmektir.”  

Sunumun ardından Mütevelli Heyetin 40. top-
lantısını açan Horata, açış konuşmasında şun-
ları söyledi:   

“4 Ekim 2010’daki Astana toplantısından 
sonra Türkiye ve Kazakistan tarafı Müte-
velli Heyet üyeliklerinde değişiklikler oldu. 
2008 yılından bu yana Mütevelli Heyet 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ka-
zakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Ba-
kanı Sayın Janseyit Tüymebayev’in An-
kara Büyükelçiliğine atanmasının ardın-
dan bayrağı yine Eğitim ve Bilim Baka-
nı Sayın Bakıtcan Cumagulov aldı. 2004 

“Amacımız; 
kısa sürede 
üniversitemizin 
alt yapı eksiklerini 
tamamlamak; 
gerek akademik ve 
idari yapı, gerekse 
eğitim-öğretim 
yapısı bakımından 
Ahmet Yesevi 
Üniversitesini Türkiye 
ve Kazakistan'ın 
işbirliğine yaraşır, 
uluslararası 
saygınlıkta bir 
üniversite hâline 
getirmektir.”

«Мақсатымыз - 
қысқа уақытта 
университетіміздің 
негізгі 
кемшіліктерін 
жойып, 
академиялық 
және әкімшілік 
құрылымы, керек 
болса білім беру 
құрылымы жағынан 
Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы 
Халықаралық 
қазақ-түрік 
университетін 
Түркия және 
Қазақстан 
ынтымақтастығына 
жарасарлықтай 
халықаралық 
деңгейдегі 
университетке 
айналдыру».

қиын, кірістерін негізгі қажеттіктерді ғана өтеуге 
аударған, сапа қайғысын артта қалдырған мекемеге 
айналған университетті шашыранқы құрылымнан 
құтқару, динамикалық және сапалы білім беретін 
мекемеге айналдыру мақсатында жұмысқа кіріскені 
және қажетті шешімдердің қабылдағаны туралы 
былай деді: 

«Өкілетті Кеңес ретінде негізгі міндетіміз 
университетіміздің құқықтық, қаржылық, 
негізгі проблемаларының шешімін табу және 
университетіміздің құрылу миссиясына сай дамуын 
қамтамасыз ету болып табылады. Қызметіміз бары-
сында Өкілетті Кеңес мәжілістері құрылған достық 
қатынастардың арқасында уақытында өткізіле ба-
стады және шешімдер бірауыздан қабылдана баста-
ды». Соңғы үш жылда атқарылған жұмыстардан 
кейбіреулерін еске салып, университеттің 
алғашқы рет ұйымдық куәлігі жұмыстарының 
жүргізілгенін, 2009-2013 жылдарға арналған 
Стратегиялық жоспардың дайындалып, іске 
асырыла бастағанын, Түркияның атақты 
университеттерімен ынтымақтастық хаттамалары-
на қол қойылғанын, университет кабельсіз интер-
нет торына қосылғанын, медицина факультетінің 
клиника-диагностикалық орталығының 4 ай сияқты 
қысқа мерзім ішінде қызмет ете бастағанын, өткен 
уақыт ішінде жылдар бойы шешілмей келе жатқан 
көптеген маңызды проблемалардың шешілгенін, 
университетте белсенді өнімді басқару түсінігінің 
орныққанын және білім беру сапасының арттыры-
луы үшін керекті негіздердің орнатылғанын атап өтті. 

Хората сөзін былай аяқтады: 

«Мақсатымыз - қысқа уақытта 
университетіміздің негізгі кемшіліктерін 
жойып, академиялық және әкімшілік 
құрылымы, керек болса білім беру 
құрылымы жағынан Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетін Түркия және Қазақстан 
ынтымақтастығына жарасарлықтай 
халықаралық деңгейдегі университетке ай-
налдыру».

Одан кейін Өкілетті Кеңестің 40-мәжілісін ашық 
деп жариялаған Хората, баяндамасында былай деді:

«2010 жылы 4 қазан күні Астанада өткен 
мәжілістен кейін Түркия және Қазақстан 
тарапынан Өкілетті Қеңес мүшелері 
құрамына өзгерістер енгізілді. 2008 жыл-
дан бері Өкілетті Қеңес төрағасының 
орынбасары қызметін атқарып кел-
ген Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрі құрметті Жансейіт 
Түймебаев Анкарадағы Қазақстан Елшісі 
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yılından bu yana görev yapan Muhit 

Turisbekov’un yerine Kazakistan Cum-

huriyeti Cumhurbaşkanlığı İç Siyaset 

Bölüm Başkanı Sayın Darhan Mınbay 

atandı. Türkiye tarafında da Sayın Dr. Ha-

kan Fidan’ın başka bir göreve atanması 

sebebiyle yerine T.C. Başbakan Başmü-

şaviri Sayın Doç. Dr. İbrahim Kalın atan-

dı. Aramıza yeni katılan üyelerimize Ye-

sevi ailesi adına hoş geldiniz dileklerimizi 

iletiyor, başarılar diliyorum.” 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov 

da, Rektörlük faaliyet raporunu sundu. 

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip ise, Üni-

versitemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ko-

nusunda yapılan çalışmalar hakkında Mütevel-

li Heyeti bilgilendirdi. 

Nakip, ayrıca, Almatı Avrasya Araştırma Ensti-

tüsünün faaliyetleri, Tıp Fakültesi Hastanesinin 

hasta sayısı, kapasite kullanımı ve geleceğe dö-

nük Rektörlük önerileri hakkında Mütevelli Heye-

ti bilgilendirdi.

Mütevelli Heyetin 40. toplantısında bir çok 

önemli kararla birlikte;

•	 Üniversitemiz	 2011-2012	 eğitim-öğretim	 yılı	

öğrenci kontenjanları,

•	 2011-2012	 öğretim	 yılında	 Mütevelli	 Heyet	

Başkanlığınca verilecek lisans-üstü eğitim 

burs kontenjanları ve alanları belirlendi.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Ho-

rata, 22.10.2009 tarihinde Ankara’da imzalanan 

қызметіне тағайындалғаннан кейін бұл 
қызметке Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі құрметті Бақытжан 
Тұрсынұлы Жұмағұлов тағайындалды. 
2004 жылынан бері қызмет еткен Мұхит 
Тұрысбековтың орнына Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Әкімшілігі Ішкі Са-
ясат бөлімінің меңгерушісі құрметті Дар-
хан Қамзабекұлы Мыңбай тағайындалды. 
Түркия тарапынан да құрметті доктор Хакан 
Фиданның басқа қызметке тағайындалуына 
байланысты орнына Түркия Республи-
касы Премьер-министрінің Бас кеңесшісі 
құрметті доцент доктор Ибрахим Калын 
тағайындалды. Арамызға жаңа қосылған 
мүшелерімізге Ясауи жанұясы атынан қош 
келдіңіз дей отырып, табыстар тілеймін».

Университеттің ректоры, профессор доктор Лес-
бек Ташимов ректорат тарапынан атқарылған іс-
шаралар туралы есебін берді. 
Ректор өкілі, профессор доктор Махир Накип 
университетіміздің білім беру сапасын арттыру 
мақсатында жасалған жұмыстар туралы Өкілетті 
Кеңеске мәлімет берді. 
Накип Алматы Еуразия ғылыми зерттеу 
институтының жұмыстары, медицина факультетінің 
клинико-диагностикалық орталығының науқастар 
саны, сыйымдылығы және келешек дамуы туралы 
ректораттың ұсыныстары туралы Өкілетті Кеңеске 
мәлімет берді. 
Өкілетті Кеңестің 40-мәжілісінде бірқатар маңызды 
шешімдермен бірге
• 2011-2012 оқу жылында университетке 

қабылданатын студент контингенті
• 2011-2012 оқу жылында Өкілетті Кеңес тара-

пынан жоғары оқу орнынан кейінгі оқу үшін 
тағайындалатын шәкіртақылардың контингент 
пен мамандықтары белгіленді. 
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ve daha sonra bazı maddeleri değiştirilen 

23.12.2010 tarihli ek Protokolün, taraf ülkelerin 

parlamentolarında onay süreci hakkında üyele-

re bilgi verdi ve Anlaşma konusundaki gecikme-

nin Üniversiteye olumsuz etkileri üzerinde dura-

rak, bu tür kurumların varlığının uluslararası an-

laşmalarla mümkün olduğunu vurguladı ve An-

laşmanın iki ülke parlamentolarında bir an önce 

onaylanması konusunda gerekli girişimlerin ya-

pılması hususunda mutabık kalındı.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Horata, toplan-

tının dilek ve temenniler bölümünde ise, 2010-

2011 Ders Yılı sonu itibariyle, Rektör Vekili Prof. 

Dr. Mahir Nakip’in Türkiye’ye döneceğini söy-

leyerek, kendileriyle görev süresi boyunca çok 

uyumlu ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdik-

lerini belirterek, üniversitemize bir yönetici olarak 

yaptığı önemli katkılar için Mütevelli Heyeti adı-

na teşekkürlerini sundu ve bir plaket takdim etti.  

Prof. Dr. Mahir Nakip de, Üniversitenin iki ülke ve 

Türk halkları arasındaki önemine temas ederek, 

kendisine verilen destek ve duyulan güven için 

başta Mütevelli Heyet üyeleri olmak üzere Rek-

törlük ve Mütevelli Heyet Başkanlığı personeline 

teşekkür etti ve görev süresince yaptığı çalışma-

lar hakkında bilgi verdi.  

Üyeler de, Sayın Prof. Dr. Mahir Nakip’e değer-

li katkıları için teşekkürlerini ve bundan sonraki 

hayatı için iyi dileklerini söyleyerek; gelecek top-

lantının  Anlaşmayla ilgili onay sürecinin tamam-

lanmasını müteakip Türkiye’de toplanması dile-

ğiyle, toplantıyı başarıyla gerçekleştiren Mütevel-

li Heyet Başkanlığı ve Rektörlüğe teşekkürlerini 

sundular.

Өкілетті Кеңес төрағасы, профессор доктор Осман 
Хората 22.10.2009 жылында Анкара қаласында қол 
қойылған Келісім және одан кейін 23.12.2010 жы-
лында қол қойылған қосымша хаттаманың Тарап 
елдер парламенттеріндегі ратификациялау үдерісі 
туралы Өкілетті Кеңес мүшелеріне мәлімет берді 
және Келісім ратификациясының кешігуі универ-
ситетке деген кері әсерлерін айта кетіп, осы сияқты 
мекемелердің қызметі халықаралық келісімдермен 
реттелетінін баса айтты және Келісімнің екі ел 
парламенттерінде тез арада қабылдануы мәселесінде 
қажетті жұмыстардың атқарылуы келісілді. 

Мәжілістің ұсыныстар мен тілектер бөлімінде 
Өкілетті Кеңес төрағасы, профессор доктор Осман 
Хората 2010-2011 оқу жылының соңынан бастап 
І Вице-президент (ректор өкілі), профессор док-
тор Махир Накиптің Түркияға қайтатынын ай-
тып, қызмет мерзімі бойынша өте үйлесімді және 
табысты жұмыс істегенін білдіре отырып, басшы 
ретінде университетке маңызды үлес қосқаны үшін 
Өкілетті Кеңес атынан ризашылығын білдіріп, 
алғыс хатын тапсырды.

Профессор доктор Махир Накип сөйлеген сөзінде 
университеттің екі ел және түркі халықтары 
арасындағы маңызын айта келіп, ең алдымен 
Өкілетті Кеңес мүшелеріне, ректорат пен Өкілетті 
Кеңес басқармасы ұжымына өзіне көрсетілген 
қолдау мен сенімділік үшін рахметін білдірді және 
қызмет мерзімі бойынша атқарған жұмыстары ту-
ралы мәлімет берді. 

Мүшелер де құрметті профессор доктор Махир 
Накипке қымбатты үлесі үшін алғыстарын және 
осыдан кейінгі өмірі үшін ізгі тілектерін білдірді. 
Бұдан кейінгі мәжілісті Келісімнің ратификация-
лау үдерісінің аяқталуынан кейін Түркияда өткізу 
тілегімен осы мәжілісті табысты өткізген Өкілетті 
Кеңес басқармасына және ректоратқа алғыстарын 
білдірді.
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Üniversitemizin Türkiye ve Kazakistan tarafı Mütevelli Heyet üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Bü-

yükelçiliğine atanan Janseyit Tüymebayev’in yerine 4 Mart 2011 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Eği-

tim ve Bilim Bakanı Bakıtcan Cumagulov, Muhit Turisbekov’un yerine de Kazakistan Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanlığı İç Siyaset Bölüm Başkanı Darhan Mınbay atandı.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti üyesi Dr. Hakan Fidan’ın ayrılmasıyla boşalan Türkiye tarafı Mütevelli He-

yeti üyeliğine de, Üniversite Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu’nun 22 Mart 2011 

tarihli kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla Başbakan Başmüşaviri Doç. Dr. İbrahim Kalın atandı. Atama 

kararı, Resmi Gazete’nin 16 Nisan 2011 tarih ve 27907 sayılı nüshasında yayımlandı.

Mütevelli Heyet üyeliğine atanan üyelerimizi tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti üyeliklerine atamalar

1953 yılında Kazakistan’da doğdu. Kirov Kazak Devlet Üniversitesi’nden 
(şimdiki El-Farabi Üniversitesi) mezun oldu. Kariyerine, Kazak Devlet 
Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak başladı. Bölüm Başkanı 
ve Rektör Yardımcılığı (1979-1991) görevlerinde bulundu. 1991 yılında Kaza-
kistan Cumhuriyeti Ulusal Mühendislik Akademisi Başkanlığına atandı.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Birinci Yardımcısı, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanlığı İç Siyaset Bölüm Başkanı, Kazakistan Cumhu-
riyeti Hükümeti Sosyal ve Kültürel Gelişme Bölümü Başkanı (2001-2005) 
olarak çalıştı. Ulusal Emek Partisinin, “Otan” partisi ile birleşmesine kadar 
Parti başkanlığı görevini yürüttü. 2005 yılında Kazakistan Cumhurbaşkan-
lığına aday olan Nursultan Nazarbayev’in Ulusal Seçim Merkezine baş-
kanlık etti. Haziran 2007’de “Nur Otan” Partisi Birinci Başkan Yardımcı-
lığına getirildi.

18 Ağustos 2007’de Milletvekili seçildi. Kazakistan Cumhuriyeti Parla-
mento Meclis Başkan Yardımcılığı ve “Nur Otan” Partisi grup başkanlığı 
görevlerini yürüttü. 

Nisan 2008’de El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesine Rektör olarak atandı. 

Cumagulov, UNESCO ve Uluslararası Mühendislik Akademisi tarafından 
bilim, teknoloji ve eğitim alanında entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi 
yönündeki çalışmaları ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine yaptığı önemli 
katkıdan dolayı 'Altın Madalya' ile ödüllendirildi. 

Cumagulov’un yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış 450’den fazla bilimsel 
makalesi ve yedi temel monografisi bulunmaktadır. Kazakistan Ulusal Bi-
limler Akademisi üyesi olan Cumagulov, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Devlet Ödülü sahibidir. 2010 yılında Türk Dünyası Matematikçiler Ku-
rumu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Üniversitemizde 2002-2005 yılları arasında Mütevelli Heyet üyeli-
ği görevinde bulunan Prof. Dr. Bakıtcan Cumagulov, Prof. Dr. Janseyit 
Tüymebayev’in yerine 2010 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Bakanlığına atanmıştır.

1962 yılında Güney Kazakis-
tan’da doğdu. 1985 yılında Lo-
monosov Moskova Devlet Üni-
versitesi'nin Gazetecilik Bölü-
münü bitirdi.

1985-1990 yılları arasında Ka-
zakistan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti Bakanlar Kurulu Enfor-
masyon Ajansı'nda (KazTAG) 
Genel Redaktör olarak görev 
yaptı.

1990-1994 yılları arasında K.C. 
Yüksek Kurulu’nda danışman, 
1996-1997’de Kazakistan Te-
levizyon ve Radyo Kurumun-
da Başkan yardımcılığı, 1997-
2002 ve 2006-2008 yılları ara-
sında Güney Kazakistan Eyaleti 
Vali Yardımcılığı, 2002-2004’de 
Kazakistan Gençler ve İç Si-
yaset Departman Başkanlığı, 
2004-2006’da Güney Kazakis-
tan Eyaleti Tülkibas şehir Valili-
ği yaptı.

2008 yılında K.C. Kültür ve En-
formasyon Bakan Müsteşarlı-
ğı görevinde bulunan Mınbay, 
2008 yılından bu yana K.C. 
Cumhurbaşkanlığı İç Siyaset 
Bölümü Başkanlığı görevini yü-
rütmektedir.

PROF.DR. BAKITCAN CUMAGULOV
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı

DARHAN MINBAY
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
İç Siyaset Bölüm Başkanı
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Üniversitemiz Rektör Vekilliğine, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim 
üyesi Prof.Dr. Salih Aynural atandı.

Prof.Dr. Salih Aynural'ın, Haziran 2008 tarihinden bu yana görev yapan 
Prof.Dr. Mahir Nakip'in ayrılmasıyla boşalan Rektör Vekilliğine atanması, 
Üniversitemiz Tüzüğünün 10. Maddesine göre YÖK tarafından yapıldı.

Prof.Dr. Salih Aynural, Rektör Vekilliğine atanması dolayısıyla düşüncelerini AYHABER’le 
paylaştı.

“1989-91 yılları arasında, demir perde olarak anılan Sovyetler Birliği’nde, çok ciddi de-
ğişimler meydana gelmeye ve Sovyet Cumhuriyetleri birer birer egemenliklerini ilan et-
meye başlamışlardı. Bizler de bu gelişmeleri çok yakından, heyecanla takip ediyor, Ata 
Vatan topraklarını görebilmenin heyecanını yaşıyorduk. Yıllarca bu günleri beklemiştik. 
Nihayet, 1991 Mayıs ayında hayallerimiz gerçeğe dönüşmüş, Ata Yurdumuz bağım-
sızlığına kavuşmadan, bizler ata topraklarımıza gözyaşları içinde kavuşmuştuk. Bir çok 
tarihi mekanları ve manevi âlemin önemli şahsiyetlerinin türbelerini ziyarete başlamıştık. 
İşte ilk olarak; Ahmet Yesevi Hazretlerini ve Türkistan şehrini bu heyecan ve özlemle zi-
yaret etmiştim. 1991 yılında şehir pek gelişmemişti. Türbe harabe hâlindeydi. 

1993 yılında tekrar Ahmet Yesevi Hazretlerini ziyarete gitmek nasip olmuştu. Biz tür-
beyi ziyarete geldiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle büyük bir onarım baş-
lamıştı. O yıl, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kurulmakta olduğunu öğrenmiş, buna çok 
sevinmiştik. 2003 yılındaki üçüncü ziyaretimizde, üniversitenin şehri oldukça değiştir-
diğine ve geliştirdiğine tanık olmanın ve türbenin muhteşem hâline geri dönmesinin 
sevincini yaşamıştık.

Çok çok önemsediğim ve değer verdiğim Türkistan’a, bu sefer Rektör Vekili olarak git-
menin heyecanını yaşıyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
misyonu, dünyadaki bir çok üniversitelerin misyonlarından daha farklı ve de önemli. Bu 
bilinçle ve şuurla; bu üniversitede görev almanın, üniversiteyi dünya ölçeğinde hak etti-
ği yere getirmenin, Türk halkları arasında kültürel köprü oluşturmanın, bir ibadet kadar 
önemli olduğunun ve sorumluluklarımın farkındayım. Bu duygu ve düşüncelerle; Ah-
met Yesevi Üniversitesi’nin değerli Mütevelli Heyeti üyelerine, Rektör ve Rektör Vekili-
ne, öğretim üye ve elemanlarına ve bütün çalışanlarına saygılar sunuyorum.”

Rektör Vekilliğinde bayrak değişimi

Prof.Dr. Salih Aynural

1962 yılında Akşehir’de doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini İstanbul’da ta-
mamladı. 1984 yılında İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesinden mezun 
oldu. Aynı üniversitede 1985 yılında 
yüksek lisans, 1989’da doktora tezini 
başarıyla bitirdi. Bu arada, 1986 yılın-
da İktisat Fakültesinde Araştırma Gö-
revlisi olarak göreve başladı. 1992 yı-
lında Yrd. Doç. Dr., 1994’de Doç. Dr., 
2000’de Prof. Dr. ünvanlarına hak ka-
zandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesin-
den Gebze Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü İşletme Fakültesine geçti. Burada 
7 yıl Dekanlık, 3 yıl Rektör Yardımcı-
lığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Türk 
Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirli-
ği Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2007 
yılında Başbakanlık Kamu Görevlile-
ri Etik Kurulu, Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Denetim Kurulu üye-
liklerine atandı. 

Aynural, ayrıca Uluslararası Saraybos-
na Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi 
olarak da görev yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Doktorasını George 
Washington Üniversitesinde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında 
yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üni-
versitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. 
TDV İSAM’da akademik araştırmalar yaptı, Bilim ve Sanat Vakfı’nda se-
minerler verdi. DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Phi-
losophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic 
Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, 
Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Onli-
ne gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2005-2009 yılları arasın-
da SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. 2009 yılından bu yana Baş-
bakan Başdanışmanı olarak görev yapmakta ve Başbakanlık kamu dip-
lomasisi çalışmalarını yürütmektedir. 

Kalın’ın, İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine 
yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İslam ve Batı (İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2007), 2007 Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazan-
mıştır. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, 
Intellect and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010), Molla 
Sadra’da varlık ve bilgi sorununu ele almaktadır. John Esposito ile bera-
ber edite ettiği Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Cen-
tury (New York: Oxford University Press, 2011), batıda son yıllarda tekrar 
yükselişe geçen İslam karşıtlığını ve çoğulculuk sorununu ele almaktadır. 

Türk halk müziği ile ilgilenen ve icra eden Kalın, evli ve üç çocuk babasıdır.

DOÇ. DR. İBRAHİM KALIN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Başmüşaviri
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Kazakistan’da bulunan 
12 üniversiteyi geride bıraktık

Kazakistan genelinde on iki üniversiteden iki 

yüzü aşkın öğrencinin katılımıyla Almatı Sü-

leyman Demirel Üniversitesinde “I. Kazakistan 

Üniversitelerarası Türkçe Olimpiyatı” düzenlendi.

Olimpiyat; Türkçe dilbilgisi, şiir, şarkı, münazara, 

genel kültür ve deneme olmak üzere toplam 6 

kategoride gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz öğrencileri, olimpiyatların tüm dal-

larında büyük başarı gösterdi. 

Öğrencilerimiz, Türkçe Dilbilgisi dalında birincilik, 

orta seviye dilbilgisi dalında ikincilik, deneme da-

lında birincilik ve üçüncülük, Münazara dalında 

ikincilik ve üçüncülük, şarkıda ikincilik ve şiirde 

üçüncülük kazandılar. 

Öğrencilerimiz, 

- İleri seviye Türkçe dilbilgisi dalında birincilik, 

- Orta seviye dilbilgisi dalında ikincilik,

- Deneme dalında birinciliği ve üçüncülük,

- Münazara dalında ikincilik ve üçüncülük, 

- Şarkı dalında ikincilik, 

- Şiir dalında üçüncülük 

kazanarak büyük başarı elde ettiler.

Ödül Töreni

27 Mart’ta düzenlenen törende, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mesut Akgün, yaptığı konuşmada, olimpiyata 

katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Bazı gazete ve 

televizyonların da büyük ilgi gösterdiği ödül töre-

ninde Türkiye Büyükelçiliği Milli Eğitim Müşavi-

ri Dr. Kadir Çetin, TÖMER Almatı Müdürü Mu-

ammer İğdeş, KATİAD Başkanı Zeki Pilge, bir-

çok öğretim elemanı ve öğrenci hazır bulundu.  

Ödül töreninde Süleyman Demirel Üniversitesi-

nin Kazakistanlı öğrencileri tarafından hazırlanan 

kolbastı şov, Almatı Kız Lisesi tarafından sunulan 

Türk halkoyunları gösterisi, törende şarkı ve şiir 

dalında başarı gösteren öğrencilerin şarkı ve şiir-

leri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Olimpiyatta derece alan öğrencilerimiz ve onları 

olimpiyata hazırlayan değerli öğretmenlerimize, 

birer teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül alan öğrencilerimiz için Üniversitemizin Kül-

tür Merkezi’nde 31 Mart 2011 tarihinde bir top-

lantı düzenlendi. Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Lesbek Taşimov ve Rektör Vekilimiz Prof. 

Dr. Mahir Nakip tarafından, 1. Üniversitelerara-

sı Türkçe Olimpiyatında başarı gösteren öğren-

cilerimiz ve onların danışmanlarına, idari ve aka-

demik personel huzurunda madalya ve teşekkür 

belgeleri takdim edildi.

Birinci Üniversitelerarası Türkçe Olimpiyatında 

Öğrencilerimize ödül yağmuru
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Almatı Abılay Han Yabancı Diller Üniversitesi’nde 25-26 Şubat 
2011 tarihlerinde düzenlenen Kazakistan Dil Olimpiyatlarında 

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülnaz 
Abdukarimova, Türkçenin yanında Almanca, Fransızca, İngilizce, Ko-
rece, Çince, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde, Kazakistan’ın çeşitli 
üniversitelerinden katılan yaklaşık 600 öğrenciyi geride bırakarak finale 
kaldı, 27 öğrenci arasında 3. olarak büyük bir başarı elde etti. 

Kazakistan Bağımsız Derecele-
me Merkezi tarafından 2008 yı-

lında yapılan ilk derecelemeye göre 
toplam 62 devlet üniversitesi içinde 
Üniversitemiz 26. sırada yer almak-
ta idi. 2010 yılında Kazakistan Ba-
ğımsız Dereceleme Merkezi yeni bir 
dereceleme yöntemi kullanmıştır. Bu 
yöntemde Kazakistan üniversiteleri 
bölümler itibariyle derecelendirilmiş 
ve sonuçlar, 2011 yılının Mart ayında 
yayımlanmıştır.

Üniversitemiz, Kazakistan üniversiteleri arasında;

•	Güzel	sanatlar	dalı	olan	üniversiteler	arasında	koreografi	
ve süsleme sanatı dallarında ayrı ayrı olmak üzere ikinci,

•	Turizm	Bölümü	olan	üniversiteler	arasında	ikinci,

Üniversitemiz Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünün iki öğ-
renci ile katıldığı yarışma iki 
aşamadan oluştu. Birinci 
aşamada, öğrencilerin Türk-
çe dilbilgisi, Türk edebiyatı, 
Türk tarihi ve Türkiye coğraf-
yası alanlarındaki bilgileri ile 
kompozisyon yazma bece-
rileri ölçüldü. İlk aşamayı ba-
şarıyla geçen Abdukarimo-
va, ikinci aşamada akıllı tah-
ta ile yapmış olduğu sunum-
da üçüncü oldu. Abduka-
rimova, Üniversitemiz Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümün-
den dereceye giren ilk öğ-
renci oldu. 

•	İşletme,	Matematik	ve	Re-
sim dallarında ise üçüncü 
sırada yer almıştır.

•	Maliye	Bölümü	olan	48	üni-
versite içerisinde dördün-
cü, 

•	İki	dil	bölümü	olan	31	üni-
versite içerisinde beşinci, 

•	Muhasebe-Finans	bölümü	
olan 47 üniversite içerisin-
de onuncu, 

•	 Tasarım	 Bölümü	 olan	 22	
üniversite içerisinde be-
şinci,

•	Tarih	Bölümü	olan	26	üni-
versite içerisinde altıncı ol-
muştur. 

Kazakistan Dil Olimpiyatlarında 
üçüncülük ödülü Üniversitemize

Üniversitemiz, başarı çıtasını 
her geçen gün yükseltiyor 

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Gülnaz Abdukarimova 
Kazakistan Dil olimpiyatlarında, 600 öğrenciyi geride bırakarak üçüncü oldu.
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2011 yılının ilk konferansı, Kazakistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janseyit Tüyme-

bayev tarafından 26 Ocak 2011 tarihinde verildi. Konferan-
sa Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata baş-
ta olmak üzere Kazakistanlı burslu öğrenciler ve idari perso-
nel katıldı. 

Prof. Dr. Osman Horata, konferansın açılışında yaptığı ko-
nuşmada, “öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra, 
böylesi değerli şahsiyetlerin görüşlerinden yararlanmalarına 
önem veriyoruz.” dedi. 

Büyükelçi Tüymebayev, Türkçe ve Kazakça yaptığı konuşma-
sında, Kazakistan’ın bağımsızlığının 20. yılını ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin buna katkılarını değerlendirdi. 

Tüymebayev, özetle şunları söyledi: 

“Ahmet Yesevi Üniversitesi, özellikle bağımsızlığımızın ve 
Türk-Kazak ilişkilerinin 20. yılında önemli etkinlikler yapa-
caktır. 20. Yıl kutlamaları için Türkiye’de görüşmeler ya-
pıyorum. Gelinen noktada Kazakistan-Türkiye İlişkileri di-
ğer ülkelere örnek olacak düzeyde olmasına rağmen, Ka-
zakistan Türkiye’de yeterince tanınmıyor. Kazakistan’ı her 

yönüyle elbirliğiyle tanıtmamız 
gerekiyor. Bu hususta Ahmet 
Yesevi Üniversitesine büyük 
görevler düşmektedir.

Devlet Başkanımız Nazarba-
yev der ki, Kazakistan’ın ba-
şına bir felaket gelse, yanı-
mızda yer alacak ilk ülke Tür-
kiye olacaktır. İki ülkenin dev-
let başkanları, geçen yıl Ah-
met Yesevi Üniversitesi’nde 
beş saat bulundular. Üniversi-
temiz, iki ülke ilişkilerinin mer-
kezinde bulunmaktadır.

Bağımsızlığımızı ilk tanıyan 
ülke Türkiye oldu ve ilk bü-
yükelçiliğimizi Türkiye’de aç-
tık. Türkiye çok gelişmiş bir 
ülke. Bu yönüyle model bir 
ülke. Kazakistan’ın da ekono-
mik kalkınmasını daha da ge-
liştirmek için fen ve tıp eğitimi-
ne daha çok önem vermeliyiz. 
Lisansüstü eğitim için sosyal 
bilimlerin öncelikli olmaması 
gerekir. Dünyada, özellikle fen 

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan 
konferanslar serisi

Prof. Dr. Janseyit Tüymebayev 

(Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi)

“Balkanlardan Çin’e kadar artık büyük bir 
Türk dünyasıyız.”

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından Türkiye’de yüksek lisans, doktora ve tıpta 
bilgi, görgü artırma eğitimlerini sürdüren Kazakistanlı öğrencilerimiz ve Yesevi Sanat 
Topluluğu üyeleri için başlatılan konferanslarda Prof. Dr. Janseyit Tüymebayev ve 
Prof. Dr. Orhan Kavuncu konuk oldu..

Gelinen  
noktada 

Kazakistan-
Türkiye İlişkileri 
diğer ülkelere 
örnek olacak 

düzeyde 
olmasına 
rağmen, 

Kazakistan 
Türkiye’de 
yeterince 

tanınmıyor. 
Kazakistan’ı 
her yönüyle 

elbirliğiyle 
tanıtmamız 

gerekiyor. 
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bilimleri alanında hızlı gelişmeler yaşanıyor. Buna ayak uy-
durmamız gerekiyor.

Kazakistan’da 28 Kazak-Türk lisesi, üç Türk üniversite-
si var ve 300 bin kadar Türkçe konuşan Kazak var. Buna 
karşın Kazakistan ve Kazakça Türkiye’de yeterince tanın-
mıyor. Geçen yıl kurulan Türk Akademisi ortak araştırma-
lar yapaak ve birbirimizi daha yakından tanıyacağız.”

Öğrencilerden boş zamanlarını mutlaka değerlendirmelerini 
beklediklerini ifade eden Tüymebayev, derslerden fırsat bul-
dukça organize sanayi bölgelerine gitmelerini, oraları mutlaka 
görmelerini istedi. Türkiye’de sanayinin son derece geliştiğini 
ve dünyaya örnek olacak düzeye geldiğini söyleyen Tüyme-
bayev, konuşmasına şöyle tamamladı:

“Balkanlardan Çin’e kadar artık büyük bir Türk dünyası 
var. Bir ağabeyimiz demişti ki, artık birimizin oyu altı oy 
demektir. Kardeş ve akraba olarak görülüyoruz. Bundan 
son derece memnunuz. Kendimizi burada yabancı his-
setmiyoruz. Bu kutsal topraklarda hep beraber önemli iş-
ler yapacağız.”

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata yaptığı 
kapanış konuşmasında, “her Türk’ün iki vatanı vardır. Bunlar-
dan biri Türkiye’dir. Siz öğrenciler bize emanetsiniz. İkinci va-
tanınızdasınız. Sizlerin daha iyi yetişmesi için gereken her tür-
lü desteği vermeye hazırız” dedi. 

örnekler verdi. Ekolojik bilinç için 
eğitimin şart olduğunu, özellikle 
yöneticilerin eğitiminin çok önemli 
olduğunu belirtti. Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesi ve onun eki hüviyetinde-
ki Kyoto Protokolüne taraf ülkele-
rin her yıl toplandığını, ancak alı-
nan kararların uygulanmadığı-
nı ifade eden Kavuncu, BM bün-
yesinde, sera gazlarının emisyo-
nunda azaltım öngören BMİDÇS 
gibi Aral için ve nükleer zehirlen-
me için de sözleşmeler yapılma-
sı gerektiğini söyledi.

Batı medeniyetinin 20. asırdaki 
üstünlüğünün, nimetlerle külfet-
lerin, ülkeler / toplumlar arasın-
daki dağılımında büyük dengesiz-
liklere yol açtığını belirten Kavun-
cu, bu dengeyi sağlama sorum-
luluğunun Türk-İslam medeniyeti 
mensuplarının olması gerektiğini, 
küreselleşme sürecinden geçen 
insanlığın küresel içecek, küresel 

2011 eğitim-öğretim yılının son konferansı, Üniversitemiz eski 

Mütevelli Heyet Üyesi ve Rektör Yardımcısı, Türkocakları Ge-

nel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu tarafından 06 Mayıs 

2011 tarihinde verildi. Konferansa Mütevelli Heyet Başkanı-

mız Prof. Dr. Osman Horata başta olmak üzere öğrenciler ve 

idari personel katıldı.

Prof. Dr. Kavuncu, konuşmasında, Aral, Semey ve Lop 

Nor’da yaşanan çevre felaketlerini değerlendirdi. 

Rusya’nın Aral Gölü’nü nasıl katlettiğini verilerle anlatan Ka-

vuncu, Semey ve Lop Nor’da yaşanan çevre felaketlerinden 

yiyecek, küresel müzik, küresel 

sermaye, küresel sinema, vb. bir 

çok alanda bir araya gelebildiğini, 

ama “küresel adalet” konusun-

dan hep geri durduklarını söyledi.

Kavuncu; “Ruslar Türkistan coğ-

rafyasını işgallerinden sonra Aral 

başta olmak üzere bir çok çevre 

felaketine imza atmışlardır. Koca 

bir denizin kuruması karşısında 

insanlığın duyarsız kalması ne ga-

rip bir çelişkidir. Çölün mavi gözü, 

çöl oluyor. Buna dur demek bizim 

elimizdedir.” dedi.

Prof. Dr. Orhan Kavuncu 
(Üniversitemiz eski Mütevelli Heyet üyesi ve Rektör Yardımcısı, 
Türkocakları Genel Sekreteri)

“Aral Faciası: Ölen bir deniz değil, bir millettir”

 “Ruslar 
Türkistan 
coğrafyasını 
işgallerinden 
sonra Aral başta 
olmak üzere 
bir çok çevre 
felaketine imza 
atmışlardır. 
Koca bir denizin 
kuruması 
karşısında 
insanlığın 
duyarsız kalması 
ne garip bir 
çelişkidir. Çölün 
mavi gözü, çöl 
oluyor. Buna dur 
demek bizim 
elimizdedir.”
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Türkistan’da “Türkçenin Güncel Meseleleri” 
Konferansı 

Üniversitemiz Kül-
tür Merkezinde 

17 Mayıs 2011 tarihin-
de düzenlenen kon-
feransa akademik ve 
idari personelin yanı 
sıra çok sayıda öğren-
ci katıldı. 

Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, konferansta kısa bir konuşma yaptı.

Üniversitemiz Türk Dili bölümü öğretim üyelerin-
den Yrd. Doç. Dr. Ferhat Karabulut ise Türkçe-
mizin karşı karşıya olduğu birçok tehlike husu-

sunda dinleyicileri ay-
dınlatmakla kalmadı, 
Kazakçanın şu anda 
içerisinde bulundu-
ğu durum ve gelecek-
te onu bekleyen prob-
lemler hakkında da bil-
gi verdi.

Hazırlık Dil Öğretim 
Merkezi Müdürü Doç. 

Dr. Ayabek Bayniyazov da genel manada Türk-
çenin güncel meseleleri, özel manada ise Ka-
zakçanın içerisinde bulunduğu durum hakkın-
da bilgi verdi. 

si alanlarında yarıştılar. Birinciliği 

Türkmenistan’dan gelen öğrenci-

miz Azat Bazarov’un aldığı yarışma-

da, ikincilik, Kırgızistan’dan Muham-

med Kuliyev ve Marina Uzunoğlu, 

üçüncülük ise Kırgızistan’dan Elmira 

Mamedova, Nezayet Uzunoğlu ve 

Türkmenistan’dan Cennet Allakova 

arasında paylaşıldı.

Birinciliğe hak kazanan öğrencimize 

takdirname ve ödülleri, Mütevelli He-

yet Başkanımız Prof. Dr. Osman Ho-

rata tarafından verildi. İkincilik ödül-

leri Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir 

Nakip tarafından, üçüncülük ödülleri 

ise Rektör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. 

İlhami Vural tarafından takdim edildi. 

Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğren-

cilerimize ve başarılı çalışmalarından 

ötürü Türkçe okutmanları Asil Şen-

gün, Ferhat Bektaş, Abdülmuttalip 

Al, Ersultan Ahmetov’a birer teşek-

kürname takdim edildi. 

Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Ayabek Bayniyazov, Türkçe okutmanlarımız Asil 

Şengün ve Ferhat Bektaş’ın Üniversitemiz yönetiminin mad-

di ve manevi katkılarıyla hazırlamış olduğu yarışma iki aşa-

malı olarak gerçekleştirildi. Birinci aşamada başarı gösteren 

öğrenciler 16 Mayıs 2011 tarihinde yapılan finale katılmaya 

hak kazandılar. 

Yarışmaya katılan öğrenciler, okuma – anlama, sözcük bil-

gisi, atasözleri, deyimler, kompozisyon ve genel dil bilgi-

Türkçe Bilgi Yarışması 

Üniversitemiz Gökkubbe Öğrenci Kulübü tarafından “Türkçenin Güncel 
Meseleleri” adlı bir konferans düzenlendi.

Üniversitemiz Hazırlık Dil Öğretim Merkezi 
Türk Dili Bölümü tarafından Türk Dünyası 
öğrencileri arasında Türkçe bilgi yarışması 
düzenlendi. 
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Üniversitemiz Ekonomi Fakülte-
si Turizm Bölümü’nce “Akdeniz 

Bölgesinde Turizm ve Tatil Köyü İş-
letmeciliği” adı altında turizm ve iş-
letme bölümü öğrencilerine yöne-
lik konferans düzenlendi. 1 Mart 
2011 tarihinde Üniversitemiz Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen kon-
ferans, Türkiye’den gelen Phaselis 
Tatil Köyü Finansman Müdürü Fuat 
Yılmaz ve Turizm Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. İbrahim Bataş tara-
fından verildi.

İlgi ile izlenen Konferansta, dünya ve Türkiye’de turizm 
hareketleri ile ilgili bilgi verildikten sonra, Akdeniz bölge-
sinin turizm potansiyeli ve bu bölgedeki tatil köyü işlet-
meciliği konuları işlendi.

“Akdeniz Bölgesinde Turizm ve Tatil Köyü İşletmeciliği” konferansı 
Fuat Yılmaz ve Doç. Dr. İbrahim Bataş tarafından verildi

Turizm Konferansı 

Üniversitemizin Hazırlık Dil Öğretim Mer-
kezi’nde öğrenim görmekte olan Türk 

dünyasının farklı bölgelerinden gelen öğren-
cilerimiz tarafından “Vatan” temalı şiir dinleti-
si gerçekleştirildi. 

Türkçe okutmanımız Ferhat Bektaş ve Asil 

Şengün’ün Hazırlık Dil Öğretim Merkezi öğren-

cileriyle beraber hazırladığı dinletide, Kazakça, 

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence, Kır-

gızca, Özbekçe, Uygurca, Kumuk, Karakalpak, 

Ahıska Türkçelerinde “Vatan” temalı ikişer şiir 

okundu. 

Programda yirmiye yakın öğrenci kendi dillerin-

deki şiirleri memleketlerini tanıtıcı slayt gösteri-

si eşliğinde seslendirdi. Yine üniversitemizi ya-

kın bir geçmişte Kazakistan Üniversitelerara-

sı Türkçe Olimpiyatında temsil etmiş olan Eko-

nomi ve Tıp Fakültelerindeki Özbek ve Karakal-

pak öğrencilerimizin söyledikleri Türkçe şarkılar, 

salonda hazır bulunan izleyicilerden büyük alkış 

aldı. Programın unutulmazı ise, hiç şüphesiz Asil 

Şengün’ün küçük kızının başarıyla okuduğu İs-

tiklal Marşımızdı.

Türk Dünyası Şiir Dinletisi
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Hastanesinde görevli 3 per-

sonel, staj yapmak ve bilgi görgü 
artırmak üzere 18 Şubat-17 Mart 
2011 tarihlerinde Kırıkkale Yüksek 
İhtisas Hastanesine getirildiler. 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hasta-
nesi’nde bilgi görgü artırma ve eği-
tim amacıyla 18 Şubat 2011 tari-
hinde Türkiye’ye gelen Üniversi-

temiz Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli başhemşire Aygül 

Abdullayeva, anestezi, yoğun bakım sorumlusu Bahıt Usen-

tay ve dahiliye servisi sorumlusu Aynur Taştayeva, alanlarıyla 

ilgili bölümlerde eğitim aldılar.

Kırıkkale’de bulundukları bir aylık süre içerisinde boş zaman-

larında sosyal ve kültürel geziler de yaptılar.

Tıp Fakültesi Hastanesi personelimiz, bir aylık eğitimlerinde 

alanlarıyla ilgili bilgilerini tazeleme ve yeni bilgiler eklemenin 

mutluluğuyla Türkiye’den ayrıldılar.

Tıp Fakültesi Hastanesi personeline Türkiye’de staj

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde yüksek lisanslarını yapan Ka-
zakistanlı 19 öğrenci, mesleki bilgilerine katkı sağlamak ve eği-

tim programlarıyla ilgili uygulamaları incelemek amacıyla 15 Şubat 
2011 tarihinde Türkiye’ye geldiler.  Öğrencilerin 14’ü Ankara’da Gazi 
Üniversitesinde, 5’i ise Kayseri Erciyes Üniversitesinde incelemeler-
de bulundular. 

İşbirliği protokolü imzaladığımız Gazi ve Erciyes Üniversitelerinin ilgi-
li bölümlerine bir haftalık bilgi-görgü artırma ziyaretinde bulunan Ka-

zakistanlı yüksek lisans 
öğrencilerimiz, Mütevelli 
Heyet Başkanlığımızı da 
ziyaret ettiler. Öğrencile-
rin, Ankara ve Kayseri’de 
bulunan tarihi ve kültürel 
yerleri de görmeleri sağ-
landı. 

Kazakistanlı yüksek lisans öğrencileri Türkiye’de
Üniversitemizin çeşitli 
bölümlerinde yüksek 
lisanslarını yapan 
Kazakistanlı 19 öğrenci, 
İşbirliği protokolü 
imzaladığımız Gazi 
Üniversitesi ve Erciyes 
Üniversitesinin ilgili 
bölümlerine bir haftalık 
bilgi-görgü artırma 
ziyaretinde bulundu.
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Üniversitemizce Türkçe ve Ka-
zakça olarak hazırlanan Ye-

sevi Yolu Gazetesi, yayın hayatı-
na başladı. 

Üniversitemiz öğrencilerinin, farklı 
coğrafyalardan gelmiş Türk genç-
lerinin duygu ve düşüncelerini 
sergileyeceği bir platform oluş-
turmak ve üniversitemiz içerisin-
de yürütülen faaliyetlerin çevre-
ye duyurulması amacıyla aylık 
olarak yayımlanan “Yesevi Yolu 
Gazetesi”nin editörlüğünü, Gaze-
tecilik Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç.Dr. Haluk Selman yapıyor.

Gazetenin ilk sayısı 10 Şubat 
2011’de yayımlandı. Tabldot boy, 
8 sayfa olarak hazırlanan gazete, 
şimdilik siyah beyaz olarak bası-
lıyor.

Yetkililer, gazetenin çok amaç-
lı olduğunu; bu amaçlar arasında, 
Türkiye’den ve Kazakistan’dan 
haberler vermek, öğrencilere 
eğitim-öğretim konularında bilgi 
vermek, fikir, inceleme, röportaj 
dallarında yazılar yayınlamak, üni-
versiteyi tanıtmak ve öğrencilerin 
gazetede uygulama yapmalarına 
imkân vermek olduğunu bildirdi. 

Üniversitemizle Hacettepe Üniversitesi arasında imzala-

nan işbirliği protokolü gereği 03-08 Mayıs 2011 tarihleri 

arasında Türkistan’da Biyoloji (sistematik zooloji ve sistematik 

botanik) semineri düzenlendi. 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim 

üyesi Prof. Dr. M. Turan Akay’ın düzenleyiciliğini yaptığı semi-

nerde, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyele-

rinden Yrd. Doç. Dr. Y. Orhan Mergen ile Uzman Haşim Al-

tınözlü, Üniversitemiz Biyoloji Bölümü öğretim elemanları ve 

yüksek lisans öğrencilerine de bitki ve hayvan sistematiği ko-

nularında teorik ve pratik kurs verdiler.

Lisans öğrencilerinin de zaman zaman faydalandığı ve ilk kez 

düzenlenen söz konusu etkinliğin, Üniversitemiz Biyoloji Bö-

lümü için çok yararlı olduğu ve gelecekteki ortak çalışmalar 

için bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

Yesevi Yolu 
Gazetesi yayında

Üniversitemizde 
Biyoloji Semineri

Biyoloji seminerinde bitki ve hayvan sistematiği 
konularında teorik ve pratik kurs verildi
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Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip baş-

kanlığında kurulan tanıtım komisyonu faaliyetlerine 

başladı. 

Yapılan plana göre her hafta ayrı şehirlere gidildi ve buralar-

daki liseler ziyaret edilerek, broşürler dağıtıldı, üniversitenin 

afişleri okulların ilan tahtasına asıldı. 

Bu maksatla ilk ziyaret Kentav’da bulunan üç başarılı liseye 

yapıldı. Ziyarete Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sersenbek Turtabayev, Kentav Müdürü 

Prof. Dr. Bakıtcan Muhammedcanov katıldı. Türk-Kazak Li-

sesi ziyaret edildi ve burada öğrencilere Türkçe hitap edile-

rek üniversitemiz anlatıldı, broşürler dağıtıldı ve sorulan so-

rulara cevaplar verildi. İkinci gün ise Türkistan’da Darın Li-

sesi ve Mağcan Cumabayev Lisesine gidildi ve 200’e yakın 

öğrenciye üniversite hakkında bilgi verildi. 

Prof. Dr. Mahir Nakip başkanlığındaki heyet, Savran ve Ye-

nikorgan şehirlerini ziyaret etti. Heyette Rektör Yardımcısı 

Sersenbek Turtabayev, Kentav Yerleşkesi Müdürü Bakıtjan 

Muhammedjanov, Filoloji, İletişim Teknolojileri ve Mühen-

dislik Fakülteleri dekanları da yeraldı.

Önce şehir valisi ve Milli Eğitim Mü-
dürü ziyaret edildi. Şehir Tiyatrosu 
salonunda toplanan 7 lisenin son sı-
nıf öğrencilerine üniversitemiz tanıtıl-
dı. Prof. Dr. Mahir Nakip, toplantıda 
Türkiye’nin üniversiteye yaptığı kat-
kıları ve Kazak öğrencilere vermekte 
olduğu teşvikleri anlattı.

Rektör yardımcısı Sersenbek Tur-
tabayev ise ayrıntılı bir şekilde sınav 
sisteminden ve öğrencilerin neden 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni tercih 
etmesi gerektiğinden bahsetti. Daha 
sonra öğrencilerin sorularına cevap 
verildi.

Üniversitemiz, öğrencilere bir de 
sürpriz hazırlamıştı. Güzel Sanatlar 
Fakültemizin Tiyatro ve Müzik Bölü-
mü öğrencileri kısa oyunlar oynaya-
rak ve gençlere hitap eden şarkılar 
söyleyerek liseli öğrencilerle hoşça 
vakit geçirdiler.

Yaygın Eğitim Merkezi öğret-
men ve kursiyerlerince, gü-

neş enerjisi ile çalışan iki kişilik bir 
otomobil projelendirildi ve toplam 
üç aylık yoğun bir çalışma sonucu 
gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışma 
sayesinde fotovoltaik pillerin ula-
şımda kullanılabilirliği öğrencileri-
mize ve topluma gösterilmiş oldu. 
Arabanın üretimini gerçekleştiren 
Yaygın Eğitim Merkezi Öğretmeni 
Satılmış Çayır, aracın yalnızca Üni-
versitemiz çevresinden değil, halk-
tan da yoğun ilgi görmekte oldu-
ğunu ve birçok sipariş aldıklarını 
söyledi.

Güneş Enerjisiyle çalışan engel-
li arabası, Engelli aracı, Mütevelli 

Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov başta olmak üzere Tür-
koloji Kongresi vesilesiyle Türkistan’da bulunan ve çeşitli ül-
kelerden gelen konuklara da tanıtıldı. Kültür Merkezi önünde 
sergilenen araç, büyük ilgi gördü. 

Yaygın Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak, 
önümüzdeki günlerde çok daha ciddi çalışmalara imza ata-
caklarını belirtti.

Üniversitemizden engellilere katkı

Üniversitemizden tanıtım faaliyetleri 

Üniversitemiz Yaygın Eğitim Merkezi Müdürlüğünce engelliler için güneş 
enerjisi ile çalışan bir araba üretildi

Her hafta ayrı 
şehirlere gidildi 
ve buralardaki 

liseler ziyaret 
edilerek, 
broşürler 
dağıtıldı, 

üniversitenin 
afişleri okulların 

ilan tahtasına 
asıldı. 
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Üniversitemiz kısa bir süre önce kurulan İpek 

Yolu Kültür Kulübü, ilk programını  “Bir Te-

bessüm Yeter!’’ sloganıyla üniversitemize ait ye-

timler yurdunda gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İl-

hami Vural, Üniversitemizde görevli öğretim ele-

manları, eşleri ve öğrenciler, 2 Nisan 2011 tari-

hinde yetimler yurduna ziyarette bulundular. Zi-

yaretten önce yetimler yurdunda kalan 83 erkek 

ve kız yetim öğrenci için kişisel kullanım paket-

leri ve yetimler yurdunda tüm giderleri İpek Yolu 

Kültür Kulübü’nce karşılanan Özbek Pilavı ha-

zırlatıldı. 

Açılış konuşmasını İpek Yolu Kültür Kulübü Baş-

kanı Mehmet Kızıl yaptı. Kızıl, konuşmasında; 

“Kulübümüz kısa bir süre önce kurulmuş olma-

sına rağmen, çalışmalarımıza hızlı bir giriş yaptık 

ve ilk ziyaretimizi yetim öğrenciler yurduna yapa-

rak, burada kalan arkadaşlarımıza bir aile ortamı 

yaşatmak istedik.” dedi. Kulübümüzün çalışma-

larına katılmak isteyen tüm öğrenci arkadaşları-

mızı kulübümüze davet ediyoruz’.’ dedi. Rektör 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural da yaptı-

ğı konuşmada, bu tür yerlere yapılan ziyaretlerin 

önemine değindi. Bu ve benzeri çalışmalara her 

zaman destek verdiklerini söyledi. Daha sonra 

hazırlanan hediye paketleri, öğrencilere, hocala-

rımız ve eşleri tarafından dağıtıldı.

Hediyelerini alan öğrencilere Hazırlık Fakültesi 

öğrencileri tarafından gitarlı ve sazlı mini bir kon-

ser verildi. Program, hep birlikte hatıra fotoğrafı 

çekilmesiyle son buldu.

Tıp Fakültesi Hastanesinde laparoskopi 
operasyonlarına başlandı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, laparoskopi cihazının hizmete 
girmesiyle sahip olduğu çağdaş tıp hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bir tebessüm yeter!

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesine Mütevel-
li Heyet Başkanlığımızca laparoskopi cihazı satın 

alınmasıyla birlikte kapalı (laparoskopik) teknikle safra 

kesesi operasyonlarına başlandı.

İlk operasyon, 1 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi. Operasyon aynı zaman-
da video konferans sistemi ile görüntü-
lenerek üniversite yönetimine, tıp fakülte-
si öğrencilerine ve yerel basın mensupla-
rına naklen gösterildi.

 Kapalı kese operasyonları ile hem ameli-
yat süresinin, hem de hastanın hastane-
de kalış süresinin kısalacağı ve bu yeni 
operasyon yöntemi ile açık operasyonla-
ra bağlı pek çok komplikasyonun da aza-
lacağı belirtildi.
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Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı 
Üniversitemizi ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev’in Kazak halkına yaptığı ses-

lenişini halka anlatmak üzere bölgeleri ziyaret 
eden Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Bakanı Prof. Dr. Bakıtcan Jumagulov, Üniversi-
temiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir toplan-
tıya katıldı. 

“Kazakistan Cumhurbaşkanının Halka Seslenişine 
Destek” konulu toplantı, 25 Şubat 2011 tarihinde 
Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıda, Güney Kazakistan Eyalet Valisi, Tür-
kistan Valisi, Muhtar Avezov Üniversitesi Rektö-
rü ile üniversitemiz öğretim üyeleri ve çok sayı-
da davetli hazır bulundu. Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Lesbek Taşimov’un açış konuşma-
sının ardından Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve 

Bilim Bakanı Prof. Dr. Bakıtcan Jumagulov, üni-

versitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerine hita-

ben bir konuşma yaptı.

 Mütevelli Heyeti Başkanımız Horata da yaptığı 

konuşmada şunları söyledi:  

“Ahmet Yesevi Üniversitesi, her üniversi-

te gibi, öncelikle eğitim-öğretim ve bilim-

sel araştırma işlevini en üst düzeyde ye-

rine getirme çabası içinde olan bir eğitim 

kurumudur. 

Hepinizin bildiği gibi Ahmet Yesevi; ismi, 

sevgi ve hoşgörü ile bütünleşmiş, doğu-

dan batıya bütün Türk halklarının manevî 

mimarlarından biridir. Bu sebeple, Ahmet 

Yesevi adını taşıma ayrıcalığına sahip bir 

üniversite olarak, bu çatı altında topla-

nan farklı dil ve dinlere mensup öğrenci-

ler arasında dostluk, dayanışma ve kar-

deşlik çiçekleri açtırmak öncelikli görev-

lerimizdendir.”

Horata, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugün otuza yakın farklı Türk ve akra-
ba toplulukları arasında, on dört ülkeden 
gelen öğrencileri içinde barındıran bu 
Üniversite, Türkiye ve Kazakistan dost-
luğu ve dayanışmasının sembolü bir ku-
rumdur. Bütün çabamız; ata yurdun kal-
binde her geçen gün serpilip gelişen bu 
fidanı, Türkiye ve Kazakistan’ın işbirliği-
ne yaraşır ulu bir çınara dönüştürmektir.”

Prof. Dr. Osman 
Horata: Bu çatı 
altında topla-
nan farklı dil ve 
dinlere mensup 
öğrenciler ara-
sında dostluk, 
dayanışma ve 
kardeşlik çiçek-
leri açtırmak, 
öncelikli görev-
lerimizdendir.
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Kazakistan’ın başkenti Astana’da 16-18 Şu-

bat 2011 tarihlerinde düzenlenen “XXI. Asır-

da Eğitim ve Bilim 2011” temalı “21. Yüzyıl Bilim 

Fuarı”nda, Üniversitemize birincilik ödülü verildi. 

Astana Congress Hall’da açılan “XXI. Yüzyıl Eği-

tim ve Bilimi – 2011” konulu bilim fuarında üni-

versitemiz büyük ilgi gördü.

Dört ay süren hummalı hazırlık döneminde, Rek-

tör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip başkanlığında on-

dan fazla hazırlık toplantısı yapıldı ve Üniversite-

mizin tanıtımına yönelik olarak kiralanan alan için 

24 pano hazırlandı.

Afişler ve panolara ilaveten her bir bölümü tanıt-
maya yönelik olarak Kazakça, Türkçe ve Rusça 
broşürler hazırlandı. 

Kazakistan’dan 39, Rusya’dan 6, Almanya ve 
Özbekistan’dan birer olmak üzere toplam 47 
üniversitenin katıldığı fuar üç gün sürdü. 

Yaygın Eğitim Merkezi tarafından sergiye götürü-
len el yapımı otomobil ve güneş enerjisi sistemi 
ile aydınlatılan ve ısıtılan Kazak çadırı, sergiyi zi-
yarete gelenlerin ilgi odağı oldu. 

K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından fuara 
katılım belgesi verilen Üniversitemiz, tanıtım faali-
yetlerini en iyi şekilde sunumuyla da birincilik dip-
loması ile ödüllendirildi.

Üniversitemize birincilik ödülü

Üniversitemiz projelerine 
Astana’da büyük ilgi
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2009 yılında Üniversitemizin düzenlediği program kap-
samında gerçekleşen sınavı kazanarak, Hacettepe 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalında bilgi-görgü artır-
ma imkânına sahip oldum! Ve buraya geldiğim için de son derece 
mutluyum! Neden mutluyum? Bunları sıralayacak olursak;

- Kökümüz aynı, dilimiz aynı, düsturümüz aynı, bir zamanlar Orta 
Asya’dan Anadolu’ya giden kardeşlerimin ülkesindeyim! 

- Türkiye’deki kardeşlerimin hâlâ “Atayurttan gelen Kazak karde-
şim” diye yanına almasından ve çok iyi davranmasından mutlu-
yum! 

- Eğitim alan her gencin hayalinde canlanan şey, eğitimini dünyanın 
önde gelen ülkelerinde almaktır! Şimdi o hayallerin gerçekleşme 
günündeyim! Bazen “Daha ne istiyorsun Mukhtar” derim, kendi-
kendime! 

- Türkiye’ye gelmekteki asıl amacım Üroloji alanında eğitim almaktı! 
Burada ben kendi alanımda eğitim alabildim ve o ilimleri kendime 
depolamaya çalıştım! Ama ben anladım ki, burada insanın kendi-
sini geliştireceği daha çok şey varmış! Ben bunların arasında ol-
duğum için mutluyum! 

- Ben burada güzel bir ortam buldum, canımdan yakın arkadaş-
lar buldum, her zaman destek ve ders veren altın gibi hocalar bul-
dum! Beni bir adım öne götürecek tecrübe buldum! Dünyanın ne-
reye doğru gittiğini gösteren örnek bir ülke buldum! Sistem nedir 
diye sorarlarsa, ona sistem budur diye gösterebilecek örnek bir 
sistem buldum! Sen kimsin dendiğinde “ben – bendim” diyebile-
cek ve güvenebilecek inanç buldum! Ben bunları burada buldum! 

Bu kadar imkânı sağlayan “Ahmet Yesevi Üniversitesine” ve bizlere 
yardımcı olan değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum.

Dr. Mukhtar Akhaibekov
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji bölümü  bilgi - görgü artırma

Güldana Sarbasova 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim görevlisi

Türk Dilindeki ölçü birimleriyle ilgili bir çalışma yapmak üzere 20 
gün süreyle Türkiye’de bulundum. Ankara ve İstanbul’daki Üni-

versite ve kütüphanelerde görüşmeler ve araştırma yaptım. Bura-
da yaptığım araştırmalar, Kazakiskan’a döndüğümde hazırlamayı 
planladığım Kazak ve Türk Dillerindeki Ölçü Birimlerinin Etimoloji-
si Sözlüğü için akademik açıdan yararlı olacaktır. Bana sağlanan 
bu imkândan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı başta Müte-
velli Heyet Başkanımıza ve Mütevelli Heyet çalışanlarına teşekkür 
ederim.

Mütevelli Heyet Başkanlığımızca tıpta bilgi, görgü artırma ve staj yapma başta 
olmak üzere çeşitli alanlarda araştırmalar yapmak üzere Türkiye’ye gelen öğrenciler, 
Üniversitemiz ve Türkiye hakkındaki izlenimlerini Ayhaber'le paylaştılar.

Neler dediler?
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TBMM Başbakan Müşaviri Türker 

Yörükçüoğlu, üniversitemiz 

lisansüstü ve doktora öğrencilerinden oluşan 15 

kişilik grubu, 18 Mayıs 2011 tarihinde TBMM’de 

misafir etti.  

Kazakistanlı öğrencileri Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne gelişlerinde Türker Yörükçüoğlu kar-

şılayarak onlarla kahvaltı yaptı. TBMM Tören Sa-

lonunda gerçekleşen kahvaltıda konuşan Türker 

Yörükçüoğlu, Kazakistan’dan Türkiye’ye eğitim 

amacıyla gelen gençlerle bir 
arada olmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyledi.

Daha sonra TBMM Genel 
Kurulunu ve Meclisin değişik 
bölümlerini ziyaret eden öğ-
rencilere Yörükoğlu, TBMM 
Genel Kurulunu tanıtarak 
Meclis çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Yörükçüoğlu, buluşmanın 
amacının; “Öncelikle Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti arasındaki ilişki-
yi daha da geliştirmek, dost 
ve kardeş ülke Kazakistan’ın 
yetişmiş insan kaynakları ih-
tiyacını karşılamaya yardım-
cı olmak, bu ülke ile kalıcı 
kardeşlik ve dostluk köprü-
leri kurabilmek, Türkiye dos-
tu genç bir nesil yetiştirilme-
sine yardımcı olmak ve Türk 
kültürünü tanıtmak” olduğu-
nu söyledi.

Bursa’ya tarih ve kültür gezisi 

Ankara’daki üniversitelerde yüksek lisans, 
doktora ve tıpta bilgi-görgü artırma eğitimi 

görmek üzere Mütevelli Heyet Başkanlığımız ta-
rafından Türkiye’ye getirilen Kazakistanlı öğren-
cilerimize, eğitimlerinin yanı sıra ülkemizin tarihi 

ve turistik yerlerinin de tanıtılması amacıyla dü-
zenlenen Bursa gezisi 19-20 Şubat 2011 tari-
hinde gerçekleştirildi. Geziye öğrenciler ve aile-
leri ile birlikte 35 kişi katıldı.

Yesevi Öğrencileri TBMM’de

İki ülke arasın-
da kalıcı kar-

deşlik ve dost-
luk köprüleri ku-
rabilmek, Türki-
ye dostu genç 
bir nesil yetiş-

tirilmesine yar-
dımcı olmak ve 
Türk kültürünü 

tanıtmak ziyare-
tin başlıca ama-

cıydı.
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Hocalı Soykırımı 
unutulmadı

Üniversitemiz Gök Kubbe Öğrenci Kulübü ve 
üniversitemizde eğitim gören Azerbaycanlı 

öğrencilerimiz tarafından Hocalı Soykırımının 
19. yıldönümü münasebetiyle bir anma progra-
mı düzenlendi.

Kültür Merkezi büyük salonda 26 Şubat 2011 
tarihinde düzenlenen program, soykırımda şehit 
edilen soydaşlarımız anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ve akabinde Türkiye, Kazakistan ve Azer-
baycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Program, Prof. Dr. İsmail Çalışkan’ın Kur’an ti-
lavetinin ardından ağıtlar, şiirler ve türkülerle de-
vam etti.

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bi-
rinci sınıf öğrencimiz ve Gök Kubbe Öğrenci Ku-
lübü Başkanı Murat Aydınlı’nın yazıp sahneye 
koyduğu ‘Hocalı Soykırımı’ piyesi sırasında sa-
londa duygulu ânlar yaşandı.

Programın sonunda Türkiyeli ve Azerbaycan-
lı öğrenciler tarafından üniversitemiz yemekha-
nesinin yakınında yer alan ormana, Hocalı Soy-
kırımı anıtı dikildi.

2011 yılının Türkiye Cumhuriyeti Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı tarafın-

dan “Mehmet Akif Ersoy Yılı” olarak ilan edilme-

si dolayısıyla üniversitemizde Gök Kubbe, Dil ve 

Edebiyat öğrenci kulüpleri tarafından çeşitli et-

kinlikler düzenlendi.

Üniversitemizde eğitim gören Türkiyeli öğrenci-

lerimizin yanı sıra farklı Türk Devletlerinden gelen 

öğrencilerimizin de katıldığı İstiklal Marşı ve Meh-

met Akif Ersoy şiirleri okuma yarışması, 9 Mart 

2011 tarihinde gerçekleştirildi. Yarışmada birin-

ciliği, İstiklal Marşı okuma dalında Kazakistanlı 

öğrencimiz Aziza Sıddıkova, Mehmet Akif Şiirle-

ri okuma dalında ise Türkmenistanlı hazırlık sınıfı 

öğrencimiz Bahtiyar Odayev kazandı.

Kültür Merkezinde 11 Mart tarihinde başta Rek-

tör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip olmak üzere 

üniversitemizin bir kısım idari ve akademik per-

soneli ile öğrencilerimizin katıldığı bir sempoz-

yum düzenlendi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, İstiklal Marşı 
şairimiz hakkında bilgilendirici bir konuşma yaptı 
ve şiir okuma yarışmasında derece alan öğren-
cilere ödüllerini takdim etti. 

Sempozyumda İlahiyat Fakültesi öğretim üye-
lerinden Doç. Dr. Ahmet Yıldırım “Dini Yönüy-
le Mehmet Akif”, Türk Dili Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ferhat Karabulut, “Edebi Yönüyle Akif”, 
İlahiyat Fakültesinden Dr.Adem Asalıoğlu ise 
“Felsefi Açıdan Mehmet Akif Ersoy” adlı birer bil-
diri sundular.

Sempozyum, Mehmet Akif’in şiirlerinin okunma-
sıyla sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Yılı
çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Çanakkale Zaferinin 96. yıldönümü münase-

betiyle Üniversitemiz Türk dünyası öğrenci-

leri tarafından 18 Mart 2011 tarihinde “Çanak-

kale Geçilmez” adlı iki perdelik bir oyun sahne-

ye konuldu.

Oyun başlamadan, varlığımızı borçlu olduğumuz 

aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşun-

da bulunuldu. Türkiye ve Kazakistan millî marş-

larının okunmasının ardından perde açıldı.

“Çanakkale Geçilmez ”adlı oyunda “tarih” adlı 

karakterle, Çanakkale zaferinin sebep sonuç iliş-

kisi anlatıldı ve zaferle alakalı birçok vaka oyun-

cular tarafından canlandırıldı. Programda, bu 

kutlu zafer için yazılmış Çanakkale türküsü baş-

ta olmak üzere birçok türkü ve ağıt da okundu.  

Ağırlıklı olarak Hazırlık Fakültesi öğrencilerinin 

görev aldığı oyun,  salonda hazır bulunan ko-

nuklara duygusal anlar yaşattı.

Yönetmenliğini Ahmet Alp Özbalcı’nın yaptığı, 

Türkiyeli, Azerbaycanlı ve Özbekistanlı öğrenci-

lerden oluşan ekibin büyük bir özveriyle hazır-

ladığı oyun, ustaca sahneye konuldu. Oyunun 

sahnelendiği Kültür Merkezinin büyük salonu 

kimi zaman gözyaşlarına boğulurken, kimi za-

man da hararetli alkışlarla inledi.

Çanakkale Zaferinin yıldönümünü, varlığımızı 

borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi unutmamış 

olmanın verdiği iç huzur ve yine yüce şehitleri-

mize borçlu olduğumuz haklı onurla geride bı-

raktık.

Üniversitemiz Kültür Mer-
kezinde Dünya Kadınlar 

Günü vesilesiyle 8 Mart 2011 
tarihinde bir kutlama progra-
mı düzenlendi.

Kutlamaya, üniversitemiz per- 
soneli yoğun ilgi gösterdi. 
Üniversitemiz idari personeli-
nin de hazır bulunduğu kut-
lamada Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Lesbek Taşimov 
ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ma-

hir Nakip, günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından 20’ye yakın üniversitemiz bayan persone-

line Rektör ve Rektör Vekili tarafından tebrik belgeleri ve çeşitli he-

diyeler verildi.

Daha sonra 8 Mart’a özel hazırlanmış olan konser programına ge-

çildi. Programda M. Şahanov’un ‘Ayşa’ adlı şiiri Elvira Ötebayeva 

adlı öğrencimiz tarafından okundu. ’Asıl ana’, ‘Mama’, Köktem’, 

‘Ayım-ay’, ‘Kızdarkızdar’ adlı Kazakça şarkıların yanında ‘Sarışı-

nım’, ‘Dinle’ gibi Türkçe şarkılar daseslendirildi.

Biy Sultan Dans Grubu tarafından konukların beğenisine sunulan  

‘sarıarka’ adlı Kazak halk oyunu beğeniyle izlendi.

Türk Dünyası öğrencilerinden 
“Çanakkale Geçilmez” oyunu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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Üniversitemiz “Açık Aspan Masa Tenisi 
Kulübü”nce, Kazakistan’ın bağımsızlığının 

20. yılında, “1 Haziran Çocuklar Günü” dolayı-
sıyla, Üniversitemizin spor salonunda masa teni-
si yarışması düzenledi.

Yarışmalar bir günde tamamlandı ve derece alan 
sporculara ödüller verildi.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip, açılış ko-
nuşmasında spora çok önem verdiklerini ve te-
nis sporunu sadece üniversitemizde değil, Tür-
kistan şehrinde de geliştirmek istediklerini vurgu-
ladı. Türkistan şehrinin Masa Tenisi Federasyo-
nu temsilcisi Umbet YUSUFBAYEV ise, bu spor 
kulübünün açılmasından duyduğu memnuniye-
ti ve Üniversitenin eğitim öğretim dışında halkla 
bütünleşmesi için atılan bu adımdan dolayı çok 
mutlu olduğunu belirtti. Özellikle Türkistan halkı 
içinde masa tenisini sporunu yapmak isteyenle-
re böyle bir imkânın tanınmasına vesile olan Ah-
met Yesevi Üniversitesi yetkililerine ve emeği ge-
çenlere teşekkür etti. 
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Üniversitemizde Masa Tenisi turnuvası

45 yaş altı  

1. Nartay TÖLBASİYEV
2. Muhtar SIZDIKOV
3. Yerbol TUKİBAYEV

45 yaş üstü

1. Umbet YUSUFBAYEV
2. Patşahan HAYDAROV
3. Mehmet Ali ÖZLER

Kutlu Doğum Haftası Üniversitemizde de kutlandı

Sevgili peygamberimizin dünyayı teşriflerinin 
onuruna, tüm İslam âleminde her yıl çeşitli 

etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası, Üni-
versitemizde de coşkuyla kutlandı.

Yesevi Yolu öğrenci kulübü tarafından hazırla-
nan  “Peygamber Efendimiz ve Veysel Karanî” 
adlı oyun, 18 Nisan 2011 tarihinde, Kültür Mer-
kezi büyük salonda sahneye konuldu. 

Salonda hazır bulunan konuklara yine öğrencile-
rimiz tarafından, kutlu doğum münasebetiyle bi-
rer gül dağıtıldı. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 
1. Sınıf öğrencilerinden Halil Akın’ın Kur’an tila-
vetinin ardından sahnelenen oyun, öğretim ele-
manları ve öğrencilerimiz tarafından gözyaşları 
ve alkışlarla izlendi. Öğrencilerimizin büyük ba-
şarıyla sergiledikleri oyun içerisinde çeşitli ilâhiler 
de seslendirildi.

Kutlu Doğum 
Haftası dolayıslı 
Yesevi Yolu öğrenci 
kulübü tarafından 
“Peygamber 
Efendimiz ve Veysel 
Karanî” adlı oyun, 
Kültür Merkezinde 
sahneye konuldu.
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Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenen 
Nevruz Bayramı kutlamaları, 19 Mart 2011 

tarihinde yapıldı. Kutlamalara, Üniversitemiz 
Rektörü, Rektör Vekili, Rektör Yardımcıları, Tür-
kistan Vali Yardımcısı, öğretim elemanları ile öğ-
rencilerimiz katıldı.

Üniversitemizin girişinde bu-
lunan alana her fakülte otağ 
(keçe çadır) kurdu ve otağlar-
da misafirlerine Türk dünyası-
nın değişik bölgelerinin mut-
fağından tatlar ikram edildi. 
Türk boylarının millî kıyafetleri 
öğrencilerimiz tarafından ser-
gilendi.

Alana kurulan Türk otağında 
ise Türkiyeli öğretim eleman-
larının eşlerinin hazırlamış ol-
dukları yiyecek-içecekler ik-
ram edildi. 

Daha sonra üniversitemiz ida-
ri ve akademik personelin-
den 10 kişiye, yapmış olduk-
ları başarılı çalışmaları nede-
niyle Rektör Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov tarafından birer tak-
dirname verildi. 

Mütevelli Heyet Başkanlığımız bünyesinde fa-
aliyet gösteren Yesevi Sanat Topluluğu, 

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen uluslara-
rası festivallere, şenlik ve konserlere katılmaya de-
vam ediyor. 

Topluluk, çeşitli üniversite ve kurumlarla bir dizi 
program gerçekleştirdi.

Yesevi Sanat Topluluğu, ilk olarak Erciyes Üniversi-
tesinin davetlisi olarak Kayseri’ye,  daha sonra Ata-
türk Kültür Merkezi işbirliğinde İnönü ve Fırat Üni-
versitelerinde Nevruz kutlamalarına katıldı. Toplu-
luk daha sonra 21 Mart 2011 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen Nevruz Şen-
liklerine, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğiy-
le 26-27 Mart 2011 tarihlerinde Manisa Uluslarara-
sı Mesir Şenliklerine ve 12 Mayıs 2011 tarihinde de 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen Ba-
har Şenliklerine katılarak birer gösteri sundu.

Topluluk, 9. Türkçe Olimpiyatları programı çerçeve-
sinde Ankara Altınpark'ta 18 Haziran 2011 tarihin-
de düzenlenen "Türkçe Kültür Şöleni"ne bir göste-
ri ile katıldı.  

Üniversitemiz 
Rektörlüğün-
ce düzenle-
nen Nevruz 

Bayramı kut-
lamaları çeşit-

li etkinliklere 
sahne oldu.

Türkistan’da Nevruz kutlamaları

Yesevi Sanat Topluluğu Türkiye’nin dört bir yanında
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Üç öğretim yılını yenilik, dostluk, güzellik ve 
başarılarla geride bıraktık. Bu üç yıl içeri-

sinde ister akademik, ister idarî bütün personel, 
bir çarkın dişlisi misali ahenk ve uyum içerisinde 
çalıştık. Gece-gündüz ya da cumartesi-pazar 
demeden fedakârca çalışan yakın mesai arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. Yesevilik ruhuna 
gönülden bağlı bu ekip, yeni öğrenim yılında gö-
reve başlayacak rektör vekilimize ve rektör yar-
dımcımıza hizmet vermek için hazırlıklara baş-
ladılar bile. Önümüzdeki öğretim yıllarına daha 
başarılı, daha yenilikçi, daha sağlıklı bir şekilde 
ulaşmak en samimi dileğimdir. Bu dileğime katı-
lanlara içtenlikle teşekkür ediyorum.

"Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak" diyor 
Konfüçyüs. Aldıkları eğitimle insanları bir mum 
misali karanlıklar ortamından sıyıracak gelece-
ğin eğitim gönüllülerine teşekkür ediyorum. Üni-
versitemizin zorluklarına omuz veren; mevsim-
lerin soğuğunda ve sıcağında her sabah kuş-
lar gibi uçup gelen; neden geldiğini bilen, ilim 
pınarından öğrencileri cömertçe yararlandıran; 
öğrenciye selâm veren, öğrenciden selâm alan, 
dersin dışında gerektiğinde en basit bir görevi 
dahi yüksünmeden yerine getiren hocalarımız 
oldu. Bilgi pınarından kana kana içerek susuzlu-
ğunu gidermeye gelen çocukları, kendi evlatla-
rı olarak bilen; bitmek tükenmek bilmeyen ener-
jisiyle bilgi pınarından çocukların ruhlarını besle-
yen; kendisini sürekli yenileyen, değişime ve ge-
lişmeye açık, sunduğu ilimden haz alan, kimseyi 
küçümsemeyen, vefakâr, cefakâr, kadirbilir öğ-
retim elemanlarına teşekkür ediyorum. 

Memleketine, etnik mensubiyetine, hatta başarı 
derecesine bile bakmadan bir baba gibi sevdi-
ğim ve Türk dünyasının dört bucağından gelen 
öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu öğren-
ciler ki geldiğimde birbirlerine selamı bile esir-
gerken, şimdi yurtta artık birbirlerinin odasında 
kalacak kadar samimi olabilmişlerdir. Dolayısıy-
la, öğretim elemanlarını hasım değil, hısım bel-

leyen; her gün bir harf öğrenen ama köle olma-
yan; kadirbilir, her verilen yükü kaldıran, tüm gü-
cünü ortaya koyabilen, kurallara uyan, düşen bir 
taşı kaldırabilen, "Düşünmeden öğrenmek fay-
dasızdır. Öğrenmeden düşünmekse tehlikeli..." 
görüşünü hayat ilkesi olarak algılayan öğrencile-
re teşekkür ediyorum. 

En güzel, en tatlı, en değerli varlıklarını gönül ra-
hatlığı ile Üniversitemize emanet eden, emanet 
ettikten sonra dönüp arkasına bakmayan, Üni-
versitemizin ilkelerine, eğitim anlayışına güve-
nen, “onlar ne yaparsa doğru yapar, çocukları-
mız Üniversitemizin eğitimcilerine teslimdir” de-
yip kurumsallaşmamıza katkıda bulunan velile-
rimize, muhterem annelere, babalara teşekkür 
ediyorum.

 Kısacası “Yarınını düşünüyorsan pirinç ek. On 
yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Elli yıl son-
rasını düşünüyorsan insan yetiştir.” anlayışıyla 
bütün bunların bir araya gelmesine vesile olan, 
eğitim işine bütün benliğiyle yüreğini koyan, 
varlığını yarınların geleceği sevgili yavrularımı-
za adayan, Mütevelli Heyeti Başkanlığımızın ve 
üniversite personelimizin tüm akademik ve idarî 
personeline teşekkür ediyorum. 

Bu üç yıl içinde onları tanımaktan şeref duydu-
ğum ve “özel dostlarım” hanesine yazdığım üç-
beş Kazakistanlı ve Türkiyeli vefalı dostuma te-
şekkür ediyorum.

Türk dünyasının manevî başkentinde görev yap-
mak ve Yesevi’nin manevî havasını teneffüs et-
mek bahtiyar insanların hakkı olsa gerektir. Bu 
bahtiyarlığa eren ve Yesevi ocağında yanan me-
şaleyi insanlığın geleceği ve mutluluğu adına ta-
şıyan gönül dostlarına teşekkür ediyorum. 

Son olarak “Yesevili olmak bir tutku olduğu 
kadar bir ayrıcalıktır.” anlayışını idrak eden ve 
bu uğurda mesai sarf eden, karşılık olarak al-
kış beklemeyen bütün dostlarıma teşekkür 
ediyorum.

Tesekkür ediyorum!,
Prof. Dr. Mahir Nakip



Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 
20. yıl kutlamalarına Üniversitemizden destek

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı, Türkiye’de de çeşitli 
etkinliklerle kutlanıyor. Mütevelli Heyet Başkanlığımız da bu kutlamalara, 
Kazakistan’da yapılan etkinlikler dışında, Türkiye’de hazırlattığı dört ayrı raporla 
destek veriyor.

Bu bağlamda, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Yazar tarafından 
“Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri”, Dr. İlyas Kamalov 
tarafından “Rusya’nın Orta Asya Politikaları, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Kireçci 
tarafından “ABD’nin Orta Asya Politikaları” ile Doç. Dr. Ekrin Ekrem tarafından 
“Çin’in Orta Asya Politikaları” raporları hazırlandı.  

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından hazırlanan raporlar ile AKDTYK 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yürütülen “Avrasya’da Yeniden İnşa 
Edilen Kimlikler” isimli projenin tanıtımı için 2011 Ekim ayı içerisinde bir 
toplantı düzenlenecek. Toplantıyla ilgili geniş bilgi, ilerleyen günlerde web 
sayfamızda ayrıntılı olarak duyurulacaktır.




