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Değerli Okuyucular,

2011 yılının ikinci yarısı, üniversitemiz açısından son dere-
ce önemli etkinliklere sahne oldu. Bunlar içinde şüphesiz 
en önemlisi, 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
“Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan” konu-
lu uluslararası toplantı idi. Dost ve kardeş ülkelerin bağımsız-
lıklarının yirminci yılı vesilesiyle, ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
düzenlediğimiz bu toplantı, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 
Gül’ün yüksek himayelerinde ve Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı, 
gerek tartışmaya açılan projeler, gerek sunulan raporlar, gerek-
se katılımcıların niteliğiyle kamuoyunda büyük bir ilgi gördü. 
Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız, yaptıkları konuşma-
larla yirminci yılda tarihe önemli notlar düştüler. Bu konuşmala-
rı, bu sayımızda tam metin olarak sunuyoruz. 

Kazakistan’da ise, Bologna süreciyle ilgili üniversitemiz önem-
li bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu toplantı, üniversitemizde-
ki yeniden yapılanma sürecine ışık tutması açısından son dere-
ce önemliydi. Ayrıca Rektör Vekilliğindeki bayrak değişimini de, 
yeni öğretim yılının açılış töreniyle birleştirdik. Prof. Dr. Salih 
Aynural ve mesai arkadaşları, aynı heyecan ve azimle Yesevi 
meşalesini taşımaya devam ediyorlar. 

Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak, kar-
deş cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının yirminci yılında en anlamlı 
etkinlikleri ve çalışmaları gerçekleştirebilmenin onurunu yaşıyo-
ruz. Bu çalışmalarda emeği geçen değerli arkadaşlarıma bir kez 
daha teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum.

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle...
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Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarının 20. yılı,

uluslararası toplantıyla 
Ankara’da kutlandı

Түркі республикаларының 
тәуелсіздіктерінің 20 жылдығына 

арналған халықаралық мәжіліс 
Анкара қаласында өтті

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül’ün himayelerinde, 
Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet 

Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantı, üst düzey 

protokolün katılımıyla gerçekleşti.

Түркия Республикасының Президенті 
құрметті Абдуллаһ Гүлдің қолдауымен
Сыртқы істер министрі 
профессор Ахмет Давутоғлуның 
ұйымдастыруымен өткізілген мәжіліске 
жоғары деңгейдегі тұлғалар қатысты

T.C. Başbakanlık
Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık
AKDTYK Atatürk 
Kültür Merkezi

T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar 

Merkezi

Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi
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1991 yılında bağımsızlıklarına kavuşan kardeş 

Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlıklarının 20. yılını 

coşkuyla kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti’nde de 

bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunların 

içinde en önemlisi, Ankara’da düzenlenen ulus-

lararası toplantıydı.

Ankara Rixos Grand Hotel’de 5-6 Ekim 2011 

tarihlerinde düzenlenen toplantı, Cumhurbaş-

kanımız Sayın Abdullah Gül’ün yüksek himaye-

lerinde, Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ah-

met Davutoğlu’nun evsahipliğinde, Başbakanlık 

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dışişleri Ba-

kanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, AKDTYK 

Atatürk Kültür Merkezi ve  Üniversitemiz işbirli-

ğiyle gerçekleştirildi.

1991 жылы тәуелсіздіктеріне қол жеткізген бау-
ырлас түркі республикалары тәуелсіздіктерінің 
20 жылдығын тойлап жатқан осындай 
қуанышты жағдайда Түркия Республикасын-
да да осы айтулы мерекеге қатысты бірқатар 
маңызды іс-шаралар өткізілді. Бұлардың 
ішінде ең маңыздысы Анкара қаласында 
ұйымдастырылған халықаралық мәжіліс болды.
2011 жылдың 5-6 қазанында Анкарадағы Rıxos 
Grand Hotel-де ұйымдастырылған халықаралық 
жиналыс Түркия Республикасының Президенті аса 
құрметті Абдуллаһ Гүлдің қолдауымен, Сыртқы істер 
министрі доктор, профессор Ахмет Давутоғлуның 
ұйымдастыруымен, Премьер-министрлікке қарасты 
қоғамдық дипломатия координаторлығы, Сыртқы 
істер министрлігінің Стратегиялық зерттеулер 
орталығы, АМТТЖК Ататүрік мәдениет орталығы 
мен университетіміздің ынтымақтастығы мен бас-
тамасы негізінде өткізілді.
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Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının yirminci 

yılında, Üniversitemiz tarafından Asya bölgesine 

yönelik hazırlanan raporlar ile AKDTYK Atatürk 

Kültür Merkezi’nce yürütülen, Avrasya bölgesin-

deki Türk topluluklarının sınırlarını ve kimliklerini 

yeniden inşa sürecini ele alan, Avrasya’da Yeni-

den Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler başlıklı 

üç ciltlik proje de bilim dünyasına tanıtıldı.

Toplantıda, TRT tarafından Türk Cumhuriyetleri-

nin bağımsızlıklarının 20. yılı için hazırlanan bel-

geselden 10 dakikalık bir bölüm de gösterildi. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce “Belgeler-

le Osmanlı – Türkistan İlişkileri”ni anlatan yakla-

şık 40 resmî belge ve 25 fotoğrafın yer aldığı bir 

sergi ile, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 

Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Mer-

kezi ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür-

lüğünce Türk Dünyasına yönelik yapılan yayınla-

rın yer aldığı bir kitap sergisi açıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 

Gül, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, 

Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-

lu, Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fik-

ret Memmedov başta olmak üzere, kardeş Türk 

Cumhuriyetleri büyükelçileri, yabancı misyon 

şefleri, üst düzey protokol, dernek, kurum, vakıf 

temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, toplan-

tıyı teşriflerinde, bağımsız Türk Cumhuriyetlerini 

temsilen millî kıyafetli öğrenciler tarafından kar-

şılandı.

Түркі республикаларының тәуелсіздіктерінің 
20 жылдығына орай оқу ордамыз тарапынан 
Орталық Азия аймағына қатысты жасаған 
есептері мен АМТТЖК Ататүрік мәдениет 
орталығының жүзеге асырған Еуразия 
аймағындағы түркі қауымдастықтардың ше-
каралары мен жалпы болмысын жаңадан 
қалыптастыруға байланысты «Еуразия-
да жаңадан белгіленген шекаралар мен 
қайта қалыптастырылған болмыстар» 
тақырыбындағы үш томдық жоба ғылыми 
айналымға қосылды.
Осы басқосуда ТРТ телеарнасы тарапынан 
түркі республикаларының тәуелсіздіктерінің 
20 жылдығына орай арнайы дайындаған 
деректі фильмнен 10 минуттық үзінді берілді. 
Сондай-ақ, Мемлекеттік мұрағаттар Бас 
басқармасы «Құжаттарда Осман империясы 
– Түркістан қарым-қатынастары» мәселесін 
жарытатын шамамен 40 жуық ресми құжат 
пен 25 сурет орналастырылған көрмесін, 
Түрік тіл ұйымы, Түрік тарих ұйымы, Ататүрік 
мәдениет орталығы, Ататүрік  зерттеулері 
орталығы және Кітапханалар мен жария-
ланымдар Бас басқармасы Түркі дүниесіне 
қатысты жарияланымдары мен баспалары 
орын алған кітап көрмесін қатысушылар на-
зарына ұсынды.
Басқосуға Түркия Республикасының 
Президенті Абдуллаһ Гүл, Вице-премьер 
Бекір Боздағ, Сыртқы істер министрі доктор, 
профессор Ахмет Давутоғлу, Әзірбайжан 
Республикасының Әділет министрі Фикрет 
Мамедов, түркі республикаларының 
елшілері, шетелдік миссия өкілдері, жоғары 
деңгейдегі тұлғалар, қоғамдық ұйым және 
мекемелердің өкілдері қатысты.
Түркия Республикасының Президенті 
Абдуллаһ Гүл конференцияға келгенінде 
тәуелсіз түркі республикаларының өкіл 
студенттері тарапынан ұлттық киімде қарсы 
алынды.
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Prof. Dr. Osman 
Horata

“Aradan geçen 
yirmi yılda, bu 

topluluklar bütün 
beklentileri boşa 

çıkarıp, büyük 
sorunları aşarak 

kendi ayakları 
üzerinde kalmayı 
başardılar. Dost 
ve kardeş Türk 

Cumhuriyetlerinin 
bu onurlu 

mücadelesinin 
önünde saygıyla 

eğiliyor, kendi 
bayrakları 

altında sonsuza 
kadar özgürce 

yaşamaları 
dileğiyle 

bağımsızlıklarının 
yirminci yılını 

tebrik ediyoruz.”

Доктор, проф. 
Осман Хората: 

"Одан бері өткен 
жиырма жыл-
да осы елдер 

бүкіл күтілгендерді 
жоққа шығарып, 

жазмыштың 
соқпағынан сүрінбей 

өтіп, өз тіршілігін 
сақтай білді. Дос 

әрі бауырлас түркі 
республикаларының 

алдында осы абы-
ройлы күресіне 

құрметпен бас ие от-
ырып, ғұмырының 

соңына дейін өз 
байрақтары астында 

егемен ел ретінде 
өмір сүрулеріне 

тілектес екенімді 
білдіре отырып, 

тәуелсіздіктерінің 
20 жылдығымен 
құттықтаймын!"

Açılış töreni
Toplantı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu 
önder Atatürk, silah arkadaşları ve Türk Cum-
huriyetlerinin bağımsızlıkları yolunda şehit 
olanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla baş-
ladı. Ardından TRT tarafından bölgeye yöne-
lik hazırlanan belgeselden 10 dakikalık bir bö-
lüm gösterildi.

Toplantının açılışında Düzenleyici Kuruluşlar 
adına ilk konuşmayı Atatürk Kültür Merkezi ve 
Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Osman Horata yaptı. 

Horata, yaptığı konuşmada, düşünürlerin 20. 
yüzyılı diğer asırlardan farklı, anlaşılması güç 
bir asır olarak nitelediklerini söyleyerek, insan-
lık açısından anlaşılmaya fırsat bırakmayacak 
kadar hızlı, aynı zamanda zor geçen bu asır-
da, iki dünya savaşı felaketinin yaşandığını ve 
iki kutup arasındaki mücadelede de neredey-
se dünya savaşlarındaki kadar insanın hayatı-
nı kaybettiğini belirtti.

Orta Asya’daki Türk topluluklarının, yapılan 
sistemli bir dil ve kimlik planlanmasıyla fark-
lı dil ve topluluklar olma sürecine girdiklerini, 
farklı kimliklerden yüz binlerce insanın, kim-
liklerin, sınırların yeniden inşa sürecinde yer-
lerinden yurtlarından edilerek “özel yerleşim 
yerleri”ne yerleştirildiklerini söyleyen Hora-
ta; başta Kazakistan’ın uçsuz bucaksız “ba-
kir toprakları” olmak üzere Türk halklarının ya-
şadığı bölgelerin, bilinçli bir şekilde yürütülen 
toplum mühendisliğinin âdeta bir laboratuvarı 
hâline getirildiğini,  bu sebeple, bağımsızlıktan 

Ашылу салтанаты
Мәжіліс, Түркия Республикасының 
негізін қалаушы ұлы көшбасшы Ататүрік, 
оның қарулас достары мен түркі 
республикаларының тәуелсіздіктері жолын-
да шейіт болған құрбандарды бір минуттық 
үнсіздікпен еске алумен басталды. Одан 
кейін ТРТ тарапынан дайындалған 10 
минуттық деректі фильм көрсетілді.
Мәжілістің ашылуында ұйымдастыру-
шылар алқасы атынан алғашқы сөзді 
Ататүрік мәдениет орталығының төра-
ғасы және университетіміздің Өкілетті 
Кеңес төрағасы доктор, профессор 
Осман Хората алды.
Сөйлеген сөзінде Осман Хората «Ойшыл 
ғалымдар артта қалған ХХ ғасырды басқа 
ғасырлардан өзгеше, түсінілуі қиын ғасыр 
деп бағалауда. Адамзат тарихында қас 
қағым сәтте өте шыққан әрі өте ауыр өткен 
бұл ғасырда дүниежүзілік екі соғыстың 
тауқыметі мен қос полюс арасындағы күрес 
нәтижесінде миллиондаған жан құрбан 
болғанын» атап өтті.
Орталық Азиядағы түркі халықтарының 
ұлттық болмысы мен тіліне қарсы жасалған 
жоспарлы қиянаттың кесірінен өзге тілді 
қолдану мен өзге ұлтқа айналу жолы-
на бет бұрғанын, өзге ұлттардан жүз 
мыңдаған адам болмыстарын, шекарала-
рын жаңадан белгілеу үдерісінде өз туған 
жерінен көшіріліп, «арнайы қоныс мекен-
дерге» орналыстырылғанын айтқан Осман 
Хората, сөзін былай жалғастырды: «Ең 
алдымен Қазақстанның кең байтақ «тың 
жерлерінен» бастап түркі халықтарының 
мекендеген территориясы жоспарлы түрде 
жүргізілген әлеуметтік инженерияның ла-
бораториясына айналды. Сондықтан 
тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін 
Орталық Азияның түркі халықтары бір 
жағынан мемлекеттілігін қалыптастыруға, 
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Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu:

“Bütün bu 
coğrafyalarda, 
Doğu Avrupa’da, 
Balkanlar’da, 
Kafkasya’da ve 
Orta Asya’daki 
bütün halklar, 
bizim dost 
ve kardeş 
halklarımızdır. 
Onların başarıları 
bizim başarılarımız, 
onların serüveni 
bizim serüvenimiz, 
onların acıları, 
kederleri bizim acı 
ve kederlerimizdir. 
Onlara bigâne 
kalamayız, onlara 
kayıtsız bir şekilde 
sadece izleyici 
konumuyla 
bakamayız.”

Доктор, профессор 
Ахмет Давутоғлу:

"Барлық осы 
территорияларда, 
Шығыс Еуропада, 
Балқандарда, 
Кавказ және 
Орталық Азиядағы 
барлық халықтар 
бізбен дос әрі туыс 
халықтар. Олардың 
жетістіктері біздің 
жетістіктеріміз, 
бастарына келген 
қайғылы оқиғалар 
біздің де қайғымыз. 
Оларға жат болып 
қалмаймыз, 
олардың жағдайына 
немқұрайлы 
қарап, көрермен 
ретінде қарап тұра 
алмаймыз."

sonra Orta Asya Türk topluluklarının, bir taraf-
tan devletlerini inşa ederken, bir taraftan da 
kimliklerini yeniden inşa etmek zorunda kal-
dıklarını belirten Horata; 20. yüzyılın ayakta 
kalan son imparatorluğunun kansız bir şekilde 
dağılmasından sonra bu ülkelerin, bu defa da 
ortak kan dolaşımını besleyen damarları ke-
silince, ayakta kalma mücadelesi veren birer 
ülke konumuna düştüklerini ifade etti. 

Horata; konuşmasında, “Aradan geçen yir-
mi yılda, bu topluluklar bütün beklentileri boşa 
çıkarıp, büyük sorunları aşarak kendi ayakla-
rı üzerinde kalmayı başardılar. Dost ve kardeş 
Türk Cumhuriyetlerinin bu onurlu mücadelesi-
nin önünde saygıyla eğiliyor, kendi bayrakla-
rı altında sonsuza kadar özgürce yaşamala-
rı dileğiyle bağımsızlıklarının yirminci yılını teb-
rik ediyoruz.” dedi.

Toplantıda daha sonra Dışişleri Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bir konuşma yap-
tı. Davutoğlu, “Ben her şeyden önce dost ve 
kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları-
nın 20. yılını tebrik ediyor, hepinizi saygıyla se-
lamlıyor ve bu 20. yılın nice asırlara, nice bin 
yıllara ulaşacağı ümidiyle düzenleyici kurum-
larımızı ve düzenleme komisyonu başkanımız 
Sayın Osman Horata’yı tebrik ediyorum.” di-
yerek başladığı konuşmasında, yıldönümleri-
nin bir muhasebe imkânı tanıdığını belirtti.

Bu toplantının organize edilirken her şeyden 
önce iki hedefi aynı anda gerçekleştirme-
yi düşündüklerini belirten Davutoğlu, birinci 

екінші жағынан да ұлттық болмысын 
қайтадан жандандыруға мәжбүр бол-
ды». ХХ ғасырдағы ең соңғы империясы 
қан төгіссіз ыдырағаннан кейін осы елдер 
«ортақ қан айналымын» көректендіретін 
тамырлары кесілгеннен кейін, өмірде 
қалу үшін өз бетімен ғұмыр кешуге бел 
буғаныдығын атап өтті.
Хората баяндамасын жалғастыра келе 
«Одан бері өткен жиырма жылда осы ел-
дер бүкіл күтілгендерді жоққа шығарып, 
жазмыштың соқпағынан сүрінбей өтіп, 
өз тіршілігін сақтай білді. Дос әрі бауыр-
лас түркі республикаларының алдын-
да осы абыройлы күресіне құрметпен бас 
ие отырып, ғұмырының соңына дейін өз 
байрақтары астында егемен ел ретінде 
өмір сүрулеріне тілектес екенімді білдіре 
отырып, тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен 
құттықтаймын!» деді.
Мәжілісте келесі сөзді алған Сыртқы 
істер министрі доктор, профессор 
Ахмет Давутоғлу болды. Давутоғлу өзінің 
құттықтау сөзінде «Мен ең алдымен дос 
әрі бауырлас түркі республикаларының 
тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен 
құттықтаймын, баршаңызға құрмет 
сезімдерімді білдіремін. Бұл 20 жылдықтың 
ұзын ғасырларға жетуі үмітімен 
ұйымдастырушы ұйымдастырушы 
алқасына, соның ішінде Атқару комитетінің 
төрағасы Осман Хората мырзаға 
ризашылығымды білдіремін» деп, мерей-
тойлар осы тәуелсіздіктерді нағайтуымен 
қатар даму жолының негізгі бағыттарын 
көрсеткенін және өткенді бағалауға 
мүмкіндік беретінін айтып кетті.
Осы басқосуды ұйымдастыруда ең алды-
мен екі маңызды мақсатты жүзеге асы-
ру жоспарланғанын баяндаған Давутоғлу 
бірінші мақсат - Орталық Азиядағы дос 
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әрі бауырлас түркі республикаларының 
тәуелсіздігін бірге тойлау болса, екінші 
мақсат - бұл қуанышты сәтті келешек 
ұрпақтарға жеткізе алатын шараға ат-
салысу мен келешекті жоспарлай білу 
үшін өткен 20 жылдың ішінде атқарылған 
жұмыстарды бағалау қажет екенін, кон-
ференция отырыстарының осыған сәй- 
кес ұйымдастырылғанын және қатысу-
шылардың да осы мақсатқа сай шақы-
рылғандарын білдірді.
Жалпы өткен 20 жылдық кезеңді 
бағалай отырып, Давутоғлу негізгі үш 
трансформацияға назар аударды. Алғаш-
қысы географиялық ерекшеліктерге 
байланысты болып табылатын геосая-
си трансформация, екіншісі тарихи 
ерекшеліктерге байланысты геомәдени 
трансформация және соңғысы демо-
графиялық және экономикалық фактор-
лармен сүйемелденетін геоэкономикалық 
трансформация екенін атап өтті. 
Халықаралық жүйенің үлкен өзгеріске 
ұшырағанын және бұл өзгерістердің 
негізінен 1989 жылда екі полюсті құры-
лымның ыдырауынан кейін бастау 
алғанын атап өткен Давутоғлу жүйе 
өзгерісінің әсері үш негізгі географиялық 
аймақта өрбігенін, Түркия Республикасы 
мемлекеті ретінде Балкан түбегі және 
Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық 
Азиядағы өзгерістерді жақыннан бақылап 
отырғанын білдірді.
Баяндамасын жалғастыра келе Давутоғлу 
«барлық осы территорияларда, Шығыс Еу-
ропада, Балқандарда, Кавказ және Орталық 
Азиядағы барлық халықтар бізбен дос әрі 
туыс халықтар. Олардың жетістіктері біздің 
жетістіктеріміз, бастарына келген қайғылы 
оқиғалар біздің де қайғымыз. Оларға жат 
болып қалмаймыз, олардың жағдайына 
немқұрайлы қарап, көрермен ретінде қарап 
тұра алмаймыз» деді.

hedefin, Orta Asya’daki dost ve kardeş Türk 
Cumhuriyetlerinin bu coşkularını paylaşmak; 
ikinci hedefin ise bu coşkuları gelecek nesil-
lere aktaracak bir faaliyet gerçekleştirmek ve 
gelecek planlaması yapabilmek için geçmiş 
20. yılın bir muhasebesini yapabilmek oldu-
ğunu, oturumların buna göre tertip edildiği-
ni ve katılımcıların da buna göre davet edil-
diğini söyledi.  

20 yılın muhasebesini yaparken üç büyük dö-
nüşüm üzerinde duran Davutoğlu, bunlardan 
birincisinin coğrafi temelli büyük jeopolitik dö-
nüşüm, ikincisinin tarihî temelli büyük jeokül-
türel dönüşüm ve üçüncüsünün de demogra-
fi ve ekonomik faktörlerle desteklenmiş büyük 
jeoekonomik dönüşüm olduğunu ifade etti. 
Uluslararası sistemin büyük bir dönüşüm ya-
şadığını, bu dönüşümün 1989’da çift kutuplu 
yapının dağılması sonrasında en büyük etkile-
rini üç ana coğrafyada gösterdiğini söyleyen 
Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta 
Asya’daki dönüşümleri yakından takip ettik-
lerini belirtti.

Davutoğlu, konuşmasının devamında, “bü-
tün bu coğrafyalarda, Doğu Avrupa’da, 
Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’daki 
bütün halklar, bizim dost ve kardeş halklarımız-
dır. Onların başarıları bizim başarılarımız, onla-
rın serüveni bizim serüvenimiz, onların acıla-
rı, kederleri bizim acı ve kederlerimizdir. Onla-
ra bigâne kalamayız, onlara kayıtsız bir şekilde 
sadece izleyici konumuyla bakamayız.” dedi.
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Davutoğlu, konuşmasını, “Türkiye Cumhuri-

yeti Devleti’nin, bütün bu kardeş devletlerin 

hem ulusal gelişim süreçlerinde, hem bölge-

sel işbirliği çabalarında, hem de küresel et-

kinlik sürecinde hep yanlarında olmuştur ve 

ebediyete kadar da yanlarında olacaktır.” di-

yerek tamamladı.

Açılış töreninde son konuşmayı Cumhur-

başkanımız Sayın Abdullah Gül yaptı. Cum-

hurbaşkanımız, altı devletten oluşan ama 

tek millet şuuru içerisinde olan büyük bir 

milletin, büyük coğrafyanın içerisinde 20 

yıl önce bağımsızlığını kazanan Azerbay-

can, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan’ın bağımsızlık yıldönümlerini 

kutlayarak başladığı konuşmasında, kutla-

maların sadece Türkiye’de değil, anayurdu-

muz olan bütün Orta Asya’daki Türk Cumhu-

riyetlerinde de yapılacağını, birçok buluşma-

ların gerçekleştirileceğini belirterek, bu top-

lantının Türkiye’de yapılıyor olmasını çok arzu 

ettiğini, bundan da büyük memnuniyet duy-

duğunu söyledi.

20. yüzyılın acılara ve gözyaşlarına şahit ol-

duğunu ifade eden Gül, “Bu yüzyıl, biz Türk-

lere de çok acılar çektirmiştir. Öyle ki bütün 

Türk dünyasının, İslam dünyasının en büyük 

lideri, adeta amiral gemisi durumunda olan 

Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş, ana yur-

dumuzdaki bütün Türk Cumhuriyetleri, önce 

Rus İmparatorluğu’nun egemenliğine, daha 

sonra Sovyetler’in egemenliğine geçmiş, 

İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönem-

lerinde çok acılar çekmiştir.” diye konuştu.

20. yüzyılın aynı zamanda iki büyük dirilişe, 

adeta “stratejik bir mucize”ye de şahit ol-

duğunu anlatan Gül, 1923 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulduğunu, Cumhuriyet’in 

büyük bir güven ve başarı içinde 100. yılına 

yaklaştığını söyledi. Gül, 20 yıl önce de Türk 

Cumhuriyetlerinin tarihi fırsatı değerlendire-

rek, bağımsızlıklarını ilan ettiğini belirterek, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetleri-

nin kuruluşunun büyük ayağa kalkma ve bü-

yük diriliş olduğunu vurguladı.

Давутоғлу сөзін былай аяқтады: «Түркия 
мемлекеті, бүкіл бауырлас елдердің 
ұлттық даму үдерісінде, аймақтық 
ынтымақтастық әрекеттері мен ғаламдық 
ықпалдылық үдерісінде атқарған іс-
шаралары кезінде әрдайым жанында та-
былды, бұдан былай да мәңгілік түркі 
қауымдастықтарының жанынан табыла 
бермек».
Мәжілістің ашылу салтанатындағы 
соңғы сөзді Түркия Республикасының 
Президенті аса құрметті Абдуллаһ Гүл 
алды. Елбасы, алты мемлекеттен келген 
бірақ бір ұлт санасын тұспалдайтын ұлы 
бір ұлттың 20 жыл бұрын тәуелсіздіктерін 
алған үлкен территориялық аймақты 
алып жатқан Әзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан 
республикаларының тәуелсіздік мерекесін 
құттықтау сөзінде мұндай мерекені атап 
өту тек Түркиямен шектеліп қалмайтынын, 
атажұртымыз болып табылатын бүкіл 
Орталық Азиядағы түркі республикаларда 
ерекше аталып өтетінін, бірқатар кездесу-
лер ұйымдастырылатынын білдіре оты- 
рып, бұл жиналыстың Түркияда аталып 
өтуін армандағанын және шын пейлімен 
үлкен қуанышқа кеңелгенін айтты.
20 ғасыр үлкен қайғы қасіретке, адам 
өмірін қиған құрбандықтарға толы 
ғасыр болғанын атап өткен Гүл: «Бұл 
ғасыр түркілерге де көптеген қайғылы 
оқиғалар әкелді. Әсіресе, жиырма-
сыншы ғасырдың басында күллі түркі 
әлемінің, тіпті мұсылман қауымының 
көшбасшысына және локомотивіне 
айналған Осман империясының дәуірі 
аяқталып, атажұртымыздағы барша 
түркі мемлекеттері орыс патшалығының, 
кейіннен Кеңес одағының қол астына өтті. 
Ол аздай екінші дүниежүзілік соғыс пен 
қырғи-қабақ соғыс жылдарында қиын-
қыстау заманды бастан өткерді» дей келе 
баяндамасын жалғастырды.
Сонымен қатар, ХХ ғасыр стратегиялық 
тұрғыдан аса маңызды екі бетбұрысқа 
куә болғанына назар аударған Гүл, 1923 
жылы құрылған Түркия Республикасының 
бейбітшілік пен тұрақтылық саясаты ая-
сында жақында 100 жылдығы атала-
тынын айтты. Осыдан 20 жыл бұрын 
түркі республикаларының тарихтың 
берген мүмкіндігін пайдалана отырып, 
тәуелсіздіктерін жариялауы, Түркия Рес- 
публикасы мен түркі республикала-
ры құрылымының нығаюы мен жаңару 
кезеңінің бастамасы болғанын атап өтті.

Абдуллаһ Гүл: 
Осыдан 20 жыл 
бұрын түркі 
республикалар 
тарихтың берген 
мүмкіндігін 
пайдалана отырып, 
тәуелсіздіктерін 
жариялады. 
Түркия Республикасы 
мен түркі 
республикалары 
құрылуы, нығаю мен 
жаңару кезеңінің 
бастамасы болды.

Abdullah Gül:
20 yıl önce de Türk 
Cumhuriyetleri 
tarihi fırsatı 
değerlendirerek, 
bağımsızlıklarını 
ilan etti.  
Türkiye 
Cumhuriyeti 
ve Türk 
Cumhuriyetlerinin 
kuruluşu, büyük 
ayağa kalkma ve 
büyük diriliş oldu.
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Kitaplar ve Belgelerle 
Türk Dünyası sergisi
Belgelerle Osmanlı-Türkistan 
İlişkileri sergisi
Açılış töreninin ardından Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nce “Belgelerle Osmanlı – Türkistan 
İlişkileri”ni anlatan yaklaşık 40 resmî belge ve 25 
fotoğrafın yer aldığı bir sergi ile, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Ata-
türk Araştırma Merkezi ve Kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürlüğünce Türk Dünyasına yö-
nelik yapılan yayınların yer aldığı bir kitap sergi-
si açıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 
sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sergi, top-
lantı süresince ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Түркі әлеміне қатысты 
кітаптар мен құжаттар көрмесі

Құжаттарда Осман империясы – 
Түркістан қарым-қатынастары көрмесі
Ашылу салтанынан кейін Мемлекеттік 
мұрағаттар Бас басқармасы «Құжаттарда Осман 
империясы – Түркістан қарым-қатынастары» 
мәселесін жарытатын шамамен 40-қа жуық рес-
ми құжат пен 25 сурет орналастырылған көрмесін, 
Ататүрік мәдениет, тіл, тарих Жоғары Кеңесі 
Ататүрік мәдениет орталығы және Кітапханалар 
мен жарияланымдар Бас басқармасы тарапы-
нан түркі дүниесіне қатысты жарияланымдары 
мен баспалары орын алған кітап көрмесі ашыл-
ды. Елбасы құрметті Абдуллаһ Гүл көрмені ара-
лады, құзыретті кісілер көрме туралы мағлұмат 
берді. Бұл көрмеге қатысушылар мәжіліс бары-
сында қызығушылық танытты.
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Ынтымақтастық келісімі
Бірінші отырыс басталмастан Түркия Рес-
публикасы Сыртқы істер министрлігіне 
қарасты Стратегиялық зерттеулер орталығы 
мен Қазақстан Республикасы Президентінің 
Әкімшілігіне қарасты Стратегиялық зерттеу-
лер институты арасындағы ынтымақтастық 
келісіміне қол қойылды. Келісімге Түркия Рес-
публикасы Сыртқы істер министрлігіне қарасты 
Стратегиялық зерттеулер орталығы тарапынан 
профессор Бюлент Арас және Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің Әкімшілігіне қарасты 
Стратегиялық зерттеулер институтының ди-
ректоры доцент Болат Сұлтанов қол қойды.

İşbirliği anlaşması
Birinci oturuma geçmeden önce Türkiye Cum-

huriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma-

lar Merkezi ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhur-

başkanlığı himayesindeki Stratejik Araştırmalar 

Enstitüsü arasındaki işbirliğine ilişkin mutaba-

kat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptını, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştır-

malar Merkezi adına Prof. Dr. Bülent Aras ile Ka-

zakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hima-

yesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü adına 

yönetici Doç. Dr. Bulat Sultanov imzaladı. 

Отырыстар
Екі бөлек залда 6 отырыс ретінде ұйым-
дастырылған конференция екінші күннің 
аяғында өткізілген қорытынды отырыспен өз 
жумысын аяқтады.

1- отырыс
Қысқа үзілістен кейін конференция өз жұмысын 
«Еуразиядағы түркі қауымдастықтары: жа-
ңадан белгіленген шекаралар және қайта 
қалыптастырылған болмыстар» тақырыбындағы 
секциялық отырысымен жалғастырды.

Oturumlar
İki ayrı salonda 6 oturum hâlinde gerçekleştirilen 
toplantı, ikinci günün sonunda yapılan kapanış 
oturumu ile sona erdi.

1. Oturum

Verilen aranın ardından “Avrasya’daki Türk Top-
lulukları: Yeniden Çizilen Sınırlar ve İnşa edilen 
Kimlikler” konulu ilk oturuma geçildi.
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Түркия Республикасы Премьер-министр 
кабинетіне қарасты Ататүрік Мәдениет орталығы 
тарапынан, Түрік тілі ұйымы және Шетел түріктер 
мен туыстас қауымдастықтар басқармасының 
үлесімен жүргізілген Еуразия аймағындағы 
түркі елдерінің шекаралары мен болмыстарын 
қайтадан қалыптастыру үдерісін зерттейтін «Еура-
зияда жаңадан белгіленген шекаралар мен қайта 
қалыптастырылған болмыстар» атты жобаның 
презентациясы өтіп, талқыға түсті.
Доцент, доктор Суер Экер мен доктор Жала Гари-
бова төрағалығы жүргізген отырыста доцент, док-
тор Айшегүл Айдынгүн, доцент, доктор Исмаил 
Айдынгүн және доцент, доктор Эюп Баджанлы ба-
яндамаларын жасады. Доктор Чиғдем Балым, до-
цент, доктор Реджеп Бозтемур және профессор, 
доктор Мұстафа Исен болса осы жоба туралы ой-
пікірлерін талқылау кезінде білдірді.

2- отырыс

T.C. Başbakanlık AKDTYK Atatürk Kültür Merke-
zi tarafından, Türk Dil Kurumu ve Yurt Dışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının katkılarıy-
la yürütülen, Avrasya bölgesindeki Türk topluluk-
larının sınırlarını ve kimliklerini yeniden inşa sürecini 
ele alan,  Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa 
Edilen Kimlikler başlıklı projenin sunumu ve pro-
jeyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Doç. Dr. Süer Eker ve Dr. Jala Garibova’nın baş-
kanlıklarını yaptıkları oturuma Doç. Dr. Ayşegül 
Aydıngün, Doç. Dr. İsmail Aydıngün ve Doç. Dr. 
Eyüp Bacanlı tebliğlerini sundular. Dr. Çiğdem 
Balım, Doç. Dr. Recep Boztemur ve Prof. Dr. 
Mustafa İsen ise projeyle ilgili değerlendirme bö-
lümünde konuşmacı olarak yer aldılar.

2. Oturum

Aynı gün öğleden sonraki “Bölgesel ve Küresel 

Politikaların Kavşağında Orta Asya Türk Cumhu-

riyetleri” başlıklı ikinci oturumda ise Üniversitemiz 

tarafından hazırlanan “Bölgesel ve Küresel Poli-

tikalarda Orta Asya” projesinin sunumu ile Müte-

velli Heyet Başkanlığımızca Orta Asya bölgesine 

yönelik hazırlanan dokuz ayrı rapordan beş tane-

sinin sunumları yapıldı.

Dr. Gülşen Paşayeva ve Dr. Murat Yılmaz’ın baş-

kanlıklarını yaptıkları ikinci oturumda Doç. Dr. M. 

Murat Erdoğan “Avrupa Birliği’nin Orta Asya Po-

litikaları”, Doç. Dr. Erkin Ekrem “Çin’in Orta Asya 

Politikaları”, Dr. İlyas Kamalov “Rusya'nın Orta 

Asya Politikaları”, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Kireçci 

“Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politi-

kaları”, Doç. Dr. M. Akif Okur “Yeni Çağın Eşi-

ğinden Avrasya’nın Kalbi’ne Bakmak” ve Yu-

suf Yazar “Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve 

Orta Asya Ülkeleri” raporlarının sunumlarını yap-

tılar. Rapor sunumlarının ardından verilen aradan 

sonra Yrd. Doç. Dr. M. Savaş Kafkasyalı ve Prof. 

Dr. Mahir Nakip, Üniversitemiz Rektörlüğünce 

Сол күні түстен кейінгі «Аймақтық және 
жаһандық саясаттын тоғысында Орталық 
Азия түркі республикалары» атты екінші 
отырысында университет тарапынан 
дайындалған «Аймақтық және жаһандық 
саясатта Орталық Азия» жобасының таны-
тымы және Өкілетті Кеңес басқармасы та-
рапынан Орталық Азия аймағына қатысты 
дайындалған тоғыз есептің бесеуінің пре-
зентациясы жасалды.
Доктор Гүлшен Пашаева және доктор Мұрат 
Йылмаз төрағалығыны жүргізген екінші оты-
рыста доцент, доктор Мұрат Эрдоған «Еуро-
па Бірлігінің Орталық Азиядағы мүдделері», 
доцент, доктор Эркин Экрем «Қытайдың 
Орталық Азиядағы мүдделері», доктор Ильяс 
Камалов «Ресейдің Орталық Азиядағы 
мүдделері», доцент, доктор М.Акиф Киреч-
жи «Америка Құрама Штаттарының Орталық 
Азиядағы мүдделері», доцент, доктор 
Акиф Окур «Жаңа дәуір табылдырығында 
Еуразияның орталығы» және Юсуф Язар 
«Энергетикалық байланыстар контекстінде 
Түркия мен Орталық Азия елдері» атты 
есептердің танытылуын жасады. Қысқа 
үзілістен кейін доцент, доктор М.Саваш Кав-
касьялы және профессор, доктор Махир 
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Накип университет тарапынан дайындалған 
«Аймақтық және жаһандық саясаттын 
тоғысында Орталық Азия» атты жобасының 
танытылуын өткізді. Есептер мен жобаға бай-
ланысты талқылауда доцент, доктор Пынар 
Акчалы, профессор, доктор Бюлент Арас 
және доцент, доктор Тұрғут Демиртепе сөз 
сөйледі. Одан кейін осы мәселелерге байла-
нысты сұрақтарға жауап берілді.

Конференцияның екінші күнінде «Түркі рес- 
публикалар арасындағы мәдени, білім 
және ғылыми, саяси және экономикалық 
байланыстар» тақырыптарында төрт бөлек 
отырыс өткізілді. Әр отырыстың соңында 
баяндамаларға қатысты талқылау өткізілді.

3- отырыс

Профессор, доктор Нұреттин Демир және про-
фессор, доктор Роза Аманова төрағалығыны 
жүргізген «Түркі республикалар арасындағы 
мәдени байланыстар» атты үшінші отыры-
ста профессор, доктор Шереф Атеш, док-
тор Якуп Делиөмероғлу, доцент, доктор Фы-
рат Пуртпш және Бекболат Тілеухан баян-
дамаларын жасады. Баяндамалардан кейін 
сұрақтар қойылды, жауаптар берілді.

4- отырыс

Профессор, доктор Жезми Эраслан және 
профессор, доктор Сүлейман Каипов 
төрағалығыны жүргізген «Түркі республикалар 
арасындағы білім және ғылыми байланыстар» 
атты төртінші отырыста профессор, доктор Се-
бахаттин Балжы, профессор, доктор Сәрсенбек 
Тұртабаев, доцент, доктор Фахри Солак және 
Хасан Каплан баяндамаларын жасады.

hazırlanan “Bölgesel ve Küresel Politikalarda 
Orta Asya” projesinin sunumunu gerçekleştirdi-
ler. Raporlar ve projeyle ilgili değerlendirme ko-
nuşmaları ise Doç. Dr. Pınar Akçalı, Prof. Dr. Bü-
lent Aras ve Doç. Dr. Turgut Demirtepe tarafın-
dan yapıldı. 

Sunumların ardından konularla ilgili tartışma plat-
formunda yöneltilen sorulara cevaplar arandı.
Toplantının ikinci gününde “Türk Cumhuriyetleri 
Arasındaki Kültürel, Eğitim-Bilim, Siyasi ve Ekono-
mik İlişkiler” konularında dört ayrı oturum gerçek-
leştirildi. Her oturumun ardından katılımcılar tarafın-
dan sunulan bildirilerle ilgili tartışmalar yapıldı.

3. Oturum

Prof. Dr. Nurettin Demir ve Prof. Dr. Roza 
Amanova’nın oturum başkanlıklarını yaptıkla-
rı “Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Kültürel İliş-
kiler” başlıklı üçüncü oturumda Doç. Dr. Şe-
ref Ateş, Dr. Yakup Deliömeroğlu, Doç. Dr. Fırat 
Purtaş ve Bekbolat Tileuhan konuşmacı olarak 
yer aldı. Oturumda sunulan tebliğlerin ardından 
soru-cevap kısmına geçildi. 

4. Oturum

Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Prof. Dr. Süleyman 
Kayıpov’un oturum başkanlıklarını yaptıkları 
“Türk Cumhuriyetleri Arasında Eğitim ve Bilim 
Alanındaki İlişkiler” başlıklı dördüncü oturumda 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Sarsenbek 
Turtabayev, Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak ve Hasan 
Kaplan tebliğlerini sundular.

Akşam Yemeği
Birinci gün akşamı 
TÜRKSOY 
tarafından 
katılımcılara 
Gölbaşı Vilayetler 
Evi’nde yemek 
verildi.

Кешкі ас
ТҮРКСОЙ тарапы-
нан қатысушыларға 
Гөлбашы Вилает-
лер Еви мейрамха-
насында кешкі ас 
берілді.
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5. Oturum

Halil Akıncı, Kurtuluş Taşkent ve Dr. Aydar 
Amrebaev'in oturum başkanlıklarını yaptıkla-
rı “Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Siyasi İlişkiler” 
başlıklı beşinci oturumda Ahmet Rıza Demirer, Dr. 
Gülşen Paşayeva, Doç. Dr. Bulat Sultanov ve Dr. 
Cengiz Şamşiev katılarak birer bildiri sundular.

6. Oturum

Prof. Dr. Salih Aynural ve Dr. Dinara 
Murzayeva’nın oturum başkanlıklarını yaptık-
ları “Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik 
İlişkiler” başlıklı altıncı oturuma ise Nuri Aksu, 
Dr. Aydar Amrebaev, Ebru Arısoy ve Dr. Musta-
fa Günay katıldılar.

5- отырыс

Халиль Акынджы,  Куртулуш Ташкент  және 
доктор Айдар Амребаев төрағалығыны 
жүргізген «Түркі республикалар арасындағы 
саяси байланыстар» атты бесінші отырыста 
Ахмет Рыза Демирер, доктор Гүлшен Пашаева, 
 доцент, доктор Булат Султанов және доктор 
Женгиз Шамшиев баяндамаларын жасады.

6- отырыс

Профессор, доктор Салих Айнурал және 
доктор Динара Мурзаева төрағалығыны 
жүргізген «Түркі республикалар арасындағы 
экономикалық байланыстар» атты алтын-
шы отырыста болса Нұри Аксу, доктор 
Айдар Амребаев, Эбру Арысой және доктор 
Мұстафа Гүнай баяндамаларын жасады.
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Kapanış Oturumu

Toplantıda, iki gün süresince konuşulan/tartışı-
lan konularla ilgili genel değerlendirme konuş-
malarının yapılacağı Kapanış Oturumuna ge-
çildi. Prof. Dr. Bülent Aras, ve Prof. Dr. Murat 
Jurinov’un başkanlıklarını yaptıkları bu oturum-
da Prof. Dr. Haluk Alkan, Prof. Dr. Süleyman 
Kayıpov ve Reşad Mecid, toplantının geneli 
üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Katılımcı/tartışmacı olarak Türkiye’den kırk se-
kiz, Kazakistan’dan dokuz, Kırgızistan’dan se-
kiz, Azerbaycan’dan dört ve ABD’den bir bilim 
adamının katıldığı toplantıda 45 bildiri sunuldu.

Қорытынды отырыс

Мәжіліс екі күн бойы талқыланған 
мәселелердің жалпы қорытынды баяндама-
ларын қамтитын Қорытынды отырыспен өз 
жұмысын аяқтады. Профессор, доктор Бю-
лент Арас және профессор, доктор Мұрат 
Жұрынов төрағалығыны жүргізген бұл оты-
рыста профессор, доктор Халук Алкан, 
профессор, доктор Сүлейман Каипов бұл 
мәжілістің жалпы мәні туралы сөз сөйледі.
Қатысушы ретінде Түркиядан қырық сегіз, 
Қазақстаннан тоғыз, Қырғызстаннан сегіз, 
Әзірбайжаннан төрт және АҚШ-тан бір 
ғалым қатысқан мәжілісте жалпы 45 баян-
дама жасалды.

Kapadokya Gezisi
Toplantıya yurt 
içi ve Türk 
Cumhuriyetlerinden 
katılanlar için  
7 Ekim 2011  
tarihinde günübirlik 
Ürgüp-Göreme 
gezisi düzenlendi.

Кападокияға 
саяхат
Мәжіліске елден 
және түркі рес- 
публикалар-
дан келген 
қатысушылар 
үшін 2011 жылы 
7 қазан күні 
Үргүп-Гөреме 
саяхаты 
ұйымдастырылды.

Yesevi Sanat 
Topluluğu 
Konseri

Birinci gün 
yapılan 
oturumların 
ardından 
Üniversitemiz 
Yesevi Sanat 
Topluluğu,  
Türk Dünyası 
müzik ve 
folklorundan 
oluşan bir konser 
verdi.

Ясауи өнер 
тобының концерті
Бірінші күні өткен 
отырыстардан 
кейін 
университетіміздің 
Ясауи өнер тобы, 
түркі дүниесінің 
музыкасы, 
фольклоры 
мен билерінен 
құралған концерт 
берді.▲
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Bir taraftan 
kültürel soğuk 

savaş, bir 
taraftan da 

ülkelerin kendi 
toplumlarına karşı 
uyguladığı baskıcı 

politikalar, bu 
asırda insanları 

öncelikle “kendi 
olarak kalma” 

mücadelesi 
vermek zorunda 
bırakır. Anadolu 

ve Orta Asya 
Türkleri de, 

20. yüzyılın bu 
dehşetinden en 

fazla etkilenen 
toplumlar olurlar.

Açış Konuşmaları
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Osman Horata

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ortak tarihî ve kültürel değerlere sahip olduğumuz, dost ve kardeş Türk Cumhuriyet-
leri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın, bağımsızlık-
larının 20. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz uluslararası toplantıyı onurlandırdığınız için te-
şekkürlerimizi arz ediyor; zatıdevletlerinizin şahsında toplantımızı onurlandıran değer-
li konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar, 

Düşünürler, geride bıraktığımız 20. yüzyılı, diğer asırlardan farklı, anlaşılması güç bir 
asır olarak nitelerler. İnsanlık açısından anlaşılmaya fırsat bırakmayacak kadar hızlı, 
aynı zamanda zor geçen bu asırda, iki dünya savaşı felaketi yaşanmış ve iki kutup ara-
sındaki mücadelede de neredeyse dünya savaşlarındaki kadar insan hayatını kaybet-
miştir.

Erics Hobsblawm, 'Kısa 20. Yüzyıl' adlı eserinin girişinde, bu asrın nasıl bir asır olduğu 
sorusunun cevabını arar ve bu amaçla on önemli düşünürün kapısını çalar. Cevaplar, 
ne yazık ki bu yüzyılın savaşları ve felaketleriyle insanlık tarihinin en dehşet verici asrı 
olduğunu gösterir. Hayalleri zorlayan bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü ge-
lişmeler ise bu trajik tablonun gölgesinde kalır. 

Bir taraftan kültürel soğuk savaş, bir taraftan da ülkelerin kendi toplumlarına karşı uy-
guladığı baskıcı politikalar, bu asırda insanları öncelikle “kendi olarak kalma” mücade-
lesi vermek zorunda bırakır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri de, 20. yüzyılın bu dehşe-
tinden en fazla etkilenen toplumlar olurlar.

Orta Asya’daki Türk toplulukları ise, yapılan sistemli bir dil ve kimlik planlanmasıy-
la farklı dil ve topluluklar olma sürecine girerler. Farklı kimliklerden yüz binlerce insan, 
kimlikleri, sınırları yeniden inşa sürecinde yerlerinden yurtlarından edilerek “özel yerle-
şim yerleri”ne yerleştirilirler. Başta Kazakistan’ın uçsuz bucaksız “bakir toprakları” ol-
mak üzere Türk halklarının yaşadığı bölgeler, bilinçli bir şekilde yürütülen toplum mü-
hendisliğinin âdeta bir laboratuvarı olur. Bu sebeple, bağımsızlıktan sonra Orta Asya 
Türk toplulukları, bir taraftan devletlerini inşa ederken bir taraftan da kimliklerini yeni-
den inşa etmek zorunda kalırlar. 

20. yüzyılın ayakta kalan son imparatorluğunun kansız bir şekilde dağılmasından son-
ra bu ülkeler, bu defa da ortak kan dolaşımını besleyen damarları kesilince, ayakta kal-
ma mücadelesi veren birer ülke konumuna düşerler. Stratejistler, o günlerde bu ülkele-
re ömür biçmekte bile güçlük çekerler. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip ol-
malarına rağmen, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal çöküntüyle kısa sürede dağılıp gi-
deceğini düşünürler. 

Nitekim kısa sürede enflasyon astronomik rakamlara çıkar. Ticari ve mali faaliyetler 
âdeta durur. Bu yıllar, dost ve kardeş ülkeler için bir günün bir asra bedel olacak ka-
dar uzadığı yıllar olur. Bunun yanında, Moskova’nın bölge üzerinde etkisini azaltması, 
bölgesel ve küresel güçlerin bu bölgeye dönük ilgisinin artmasına ve politikalarını ye-
niden belirlemesine yol açar. 

Aradan geçen yirmi yılda, bu topluluklar bütün beklentileri boşa çıkarıp, büyük sorun-
ları aşarak kendi ayakları üzerinde kalmayı başarırlar. Dost ve kardeş Türk Cumhuriyet-
lerinin bu onurlu mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyor, kendi bayrakları altında son-
suza kadar özgürce yaşamaları dileğiyle bağımsızlıklarının yirminci yılını tebrik ediyoruz.
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Ашылу рәсімі баяндамалары

Өкілетті Кеңес төрағасы доктор, 
профессор Осман Хората

Құрметті Президентім!

Ортақ тарихи және мәдени құндылықтарға ие, дос және бауырлас түркі 
республикалары: Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және 
Түрікменстан мемлекеттерінің тәуелсіздік алғандарына 20 жыл толуына орай 
ұйымдастырылып отырған халықаралық мәжіліске қатысуыңызбен мәртебемізді 
асқақтатқаныңыз үшін айрықша Сізге шексіз алғысымызды білдіре отырып, 
Жоғары мәртебеліңізге және осы мәжілісіміздің абыройын арттырған қадірменді 
қонақтарға құрмет сезімдерімді білдіре отырып, қош келдіңіз деймін!

Құрметті Елбасым және қадірменді қонақтар!

Ойшыл ғалымдар артта қалған ХХ ғасырды басқа ғасырлардан өзгеше, түсінілуі 
қиын ғасыр деп бағалайды. Адамзат тарихында қас қағым сәтте өте шыққан әрі 
өте ауыр өткен осы ғасырда дүниежүзілік екі соғыстың тауқыметі тартылды және 
қос полюс арасындағы күрес нәтижесінде де дүниежүзілік соғыстарындағыдай 
жан құрбан болды.

Эрик Хобсблаум «Қысқа ХХ ғасыр» атты еңбегінің кіріспе бөлімінде осы ғасырдың 
қандай ғасыр болғаны сұрағының жауабын іздейді және осы мақсатпен он 
атақты ойшыл ғалыммен сұхбаттасады. Сұхбаттарда берілген жауаптар болса, 
өкінішке орай бұл ғасырдың сұрапыл соғыстары мен апаттары арқылы адамзат 
тарихының ең үрейлі қатыгез ғасырына айналғанын көрсетеді. Кезінде қиялдануы 
мүмкін емес ғылым және технология саласындағы айтулы жетістіктер болса осы 
трагедиялық жағдайдың аясында қалады.

Бір жағынан мәдениеттер арасындағы қырғиқабақ соғысы, екінші жағынан 
да елдердің өз қоғамдарына қарсы жүргізген қысым саясаты осы ғасырда 
адамдарды ең алдымен «балапан басымен, тұрымтай тұсымен» кеткен 
заманның шырмауынан құтылуға итермелейді. Анадолы және Орталық Азия 
түркілері де ХХ ғасырда орын алған осы бір қиын-қыстау жағдайдан ең көп 
зардап шеккен халықтарынан болады.

Орталық Азиядағы түркі халықтарының ұлттық болмысы мен тіліне қарсы 
жасалған жоспарлы қиянаттың кесірінен өзге тілді қолдану мен өзге ұлтқа 
айналу жолына бет бұрады. Өзге ұлттардан жүз мыңдаған адам болмыстарын, 
шекараларын жаңадан белгілеу үдерісінде өз туған жерінен көшіріліп, «арнайы 
қоныс мекендерге» орналыстырылды. Ең алдымен Қазақстанның кең байтақ 
«тың жерлерінен» бастап түркі халықтарының мекендеген территориясы 
жоспарлы түрде жүргізілген әлеуметтік инженерияның лабораториясына 
айналды. Сондықтан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Орталық Азияның 
түркі халықтары бір жағынан мемлекеттілігін қалыптастыруға, екінші жағынан да 
ұлттық болмысын қайтадан жандандыруға мәжбүр болды.

ХХ ғасырдағы ең соңғы империясы қан төгіссіз ыдырағаннан кейін осы елдер 
«ортақ қан айналымын» көректендіретін тамырлары кесілгеннен кейін, 
өмірде қалу үшін өз бетімен ғұмыр кешуге бел буады. Ол кезде стратегтер 
осы мемлекеттер тағдырдың тәлкегінен шыға алмай, өмір сүру қабілетінен 
айрылатынын, және бай табиғи газ бен мұнай ресурстарына ие болғанына 
қарамастан экономикалық және әлеуметтік дағдарыстың салдарынан қысқа 
мерзім ішінде жоқ болып кететінін пайымдады.

Расында да аз уақыт ішінде инфляция астрономиялық сандарға жетті. Сауда-
саттық пен қаржылық іс-әрекеттер толығымен тоқтап қалды. Бұл жылдар дос 
және бауырлас елдер үшін бір күні бір ғасырға теңескен ауыр жылдары болды. 
Оның үстіне Мәскеудің осы аймақтағы ықпалының әлсіреуі, басқа аймақтық 
және әлемдік күштерінің осы аймаққа деген қызығушылығының артуына және 
жаңа саясаттарын осыған қарай белгілеулеріне себеп болды.
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Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın, bu süreci başarıy-
la atlatmaları, şüphesiz sadece bölgesel barış ve istikrara değil küresel barış ve istikra-
ra da büyük katkılar sağlamıştır. Bu ülkeleri ilk tanıyan ülke olma şansına sahip olan Tür-
kiye Cumhuriyeti de, bağımsızlıklarının ilk günlerinden itibaren, karşılıklı güven ve eşitlik 
temelinde, kardeş ülkelerin yeşeren ümitlerinin sönmemesi ve uluslararası toplumla bü-
tünleşebilmeleri konusunda her türlü çabayı sarf etmiştir. 

 Bundan sonra, bölgede kan ve göz yaşı yerine, dostluk ve barışın hâkim olması, bu 
tarihî tecrübenin bütün boyutlarıyla ele alınmasını gerektirir. Siyasi ve sosyolojik dönü-
şüm sürecinde bu ülkeler için en öncelikli konu, devletlerini ve kimliklerini yeniden inşa 
etme ile bölgesel ve küresel güçlerin Orta Asya’ya dönük politikaları olmuştur. 

Bu sebeple, kardeş Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının yirminci yılında, bu iki temel soru-
na dönük projeler hazırlayarak, tarih ve talih birlikteliğine sahip olduğumuz Avrasya’daki 
barış ve istikrara katkıda bulunmayı amaçladık. Bunlardan Ahmet Yesevi Üniversitesin-
ce hazırlattırılan ve küresel ve bölgesel güçlerin Orta Asya politikalarını ele alan dokuz 
raporu sizlere takdim etme fırsatı bulduk. 

Yirmi yıllık süreçteki, ulus ve devlet inşa sürecini bizzat saha araştırmasına dayalı olarak 
ele alan Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler başlıklı, yurt içinden ve 
yurt dışından 30 bilim insanının katıldığı üç ciltlik proje de, büyük oranda tamamlanmış-
tır ve bu yıl içinde kamuoyunun istifadesine sunulacaktır. Bu proje, Atatürk Kültür Mer-
kezi tarafından yürütülmekte, Türk Dil Kurumu ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığınca desteklenmektedir. Bu toplantı, bilim dünyası olarak bu sürece yapıla-
bilecek en anlamlı katkı olduğunu düşündüğümüz projeleri tartışmaya açmayı, aynı za-
manda konunun yetkili uzmanlarının ağzından Türk Cumhuriyetleri arasındaki yirmi yıllık 
sürecin, ekonomik, kültürel, bilimsel, siyasi ilişkiler açısından bir değerlendirmesini yap-
mayı amaçlamaktadır. 

Bu toplantı vesilesiyle, Devlet Arşivlerindeki Orta Asya Türk Topluluklarıyla ilgili belgeler, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşlarında dış Türklerle ilgili yapılan 
yayınlardan oluşan sergi ile TRT tarafından hazırlanan belgeselden bir bölüm de bu top-
lantı vesilesiyle ilk defa sizlerle buluşacaktır. 

Kurumlar arasında örnek bir işbirliğinin ürünü olan bu çalışmalarda emeği geçen kişi ve 
kurumlara teşekkür ediyor, toplantımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Abdul-
lah Gül’e, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ’a, toplantının ev sahipliğini üst-
lenen Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, dost ve kardeş ülkelerin 
bakanlarına, yabancı misyon temsilcilerine, değerli protokol mensuplarına, siz değer-
li konuklarımıza ve basınımızın değerli temsilcilerine şükranlarımızı arz ediyor, katılımcı-
lara başarılar diliyorum. 
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Одан бері өткен жиырма жылда осы елдер бүкіл күтілгендерді жоққа шығарып, 
жазмыштың соқпағынан сүрінбей өтіп, өз тіршілігін сақтай білді. Дос әрі бауырлас 
түркі республикаларының алдында осы абыройлы күресіне құрметпен бас ие 
отырып, ғұмырының соңына дейін өз байрақтары астында егемен ел ретінде өмір 
сүрулеріне тілектес екенімді білдіре отырып, тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен 
құттықтаймын!

Құрметті Елбасым және қымбатты қонақтар!

Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түрікменстан елдерінің осы 
үдерісті сәтті түрде аяқтауы, шүбәсіз, тек аймақтық бейбітшілік пен тұрақтылыққа 
ғана емес, әлемдік бейбітшілік пен тұрақтылыққа да елеулі үлес қосып отыр. 
Осы елдердің тәуелсіздігін алғашқы болып мойындаған ел мәртебесіне ие 
Түркия Республикасы да тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап өзара сенім пен 
теңдік негізінде бауырлас мемлекеттердің келешекке зор үмітпен қарауына және 
халықаралық қауымдастықпен етене араласуына жан-жақты қолдау көрсетті.

Бұдан былай аймақта қан мен көз жасының орнына достық пен бейбітшіліктің 
үстемдік етуі үшін тарихи тәжірибенің барлық қыр-сырын дұрыс ұғыну керек. Саяси 
және әлеуметтік бетбұрыс үдерісіне енген осы мемлекеттердің ең негізгі мәселесі 
– мемлекеттілігі мен ұлттық болмысын қайтадан қалыптастырумен аймақтық 
және жаһандық күштердің Орталық Азияға бағытталған саясатын бақылау болып 
табылады.

Сол себептен, бауырлас республикалардың тәуелсіздіктерінің жиырма жылдығы 
қарсаңында осы екі мәселеге қатысты жобаларды дайындап, тарихымыз бен 
тағдырымыз бір Еуразиядағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа үлес қосуды мақсат 
тұттық. Оның ішінде Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
тарапынан әзірленген, жаһандық және аймақтық күштердің Орталық Азияға 
бағытталған саясаттарына талдау жасаған тоғыз есепті Сіздердің назарларыңызға 
ұсынып отырмыз.

Жиырма жылдық мерзім ішінде мемлекеттілік пен ұлттық болмысты қайта 
қалыптастыру үдерісін тікелей орнында зерттелуіне негізделген, сондай-ақ 
жергілікті және шетелдік 30 ғалымның атсалысуымен жасалған «Еуразияда 
жаңадан белгіленген шекаралар мен қайта қалыптастырылған болмыстар» 
атты үш томдық жоба да тәмамдалып, осы жылы жұртшылықтың назарына 
ұсынылады. Бұл жоба Ататүрік мәдениет орталығының жетекшілігімен, Түрік тілі 
ұйымының және Шетелдегі түріктер мен туыстас қауымдастықтар басқармасының 
қолдауымен жүзеге асырылуда.

Бұл мәжілісіміздің мақсаты, ғылыми тұрғыдан осы үдеріске елеулі үлес қосар 
деген жобаларды кеңінен талқылауға және білікті мамандардың жиырма жылдық 
мерзімде түркі республикалары арасында орын алған экономикалық, мәдени, 
ғылыми және саяси қарым-қатынастары туралы ой-пікірлерін ортаға салып 
талқылау болып табылады.

Жиын бағдарламасының аясында мемлекеттік мұрағаттарда сақталып келген 
Орталық Азиядағы түркі елдері туралы құжаттар мен Ататүрік мәдениет, тіл 
және тарих Жоғары Кеңесіне қарасты ұйымдардың шетелдегі түріктер жайлы 
еңбектерінің көрмесі ашылып, ТРТ арнасы дайындаған деректі фильмнің бір 
бөлігі тұңғыш рет Сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады.

Мекемеаралық үлгілі ынтымақтастықтың жемісі іспеттес осы жобаларға қызу 
атсалысқан барша тұлғалар мен ұйымдарға, мәжілісіміздің абыройын арттырған 
құрметті Елбасымыз Абдуллаһ Гүл мырзаға, Премьер-министр орынбасары 
Бекір Боздағ мырзаға, мәжілісті ұйымдастырып отырған Сыртқы істер министрі 
доктор, профессор Ахмет Давутоғлу мырзаға, дос әрі бауырлас мемлекеттердің 
министрлеріне, шетелдік миссиялар өкілдеріне, ресми тұлғаларға, қадірменді 
қонақтарға және БАҚ өкілдеріне шексіз алғысымызды білдіре отырып, мәжіліс 
жұмысына табыс тілеймін!

Бұл мәжілісіміздің 
мақсаты, ғылыми 
тұрғыдан осы 
үдеріске елеулі 
үлес қосар деген 
жобаларды 
кеңінен талқылауға 
және білікті 
мамандардың 
жиырма жылдық 
мерзімде түркі 
республикалары 
арасында 
орын алған 
экономикалық, 
мәдени, ғылыми 
және саяси қарым-
қатынастары 
туралы ой-
пікірлерін ортаға 
салып талқылау 
болып табылады.

Одан бері өткен 
жиырма жылда 
осы елдер бүкіл 
күтілгендерді 
жоққа шығарып, 
жазмыштың 
соқпағынан 
сүрінбей өтіп, 
өз тіршілігін 
сақтай білді. 

K
O

N
U

Ş
M

A
LA

R



AYHABER18

Doğu Avrupa’da, 
Balkanlar’da, 

Kafkasya’da ve 
Orta Asya’daki 

bütün halklar 
bizim dost 
ve kardeş 

halklarımızdır. 
Onların 

başarıları bizim 
başarılarımız, 

onların 
serüveni bizim 

serüvenimiz, 
onların acıları, 

kederleri 
bizim acı ve 

kederlerimizdir. 

Açış Konuşmaları
Dışişleri Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sayın Başbakan Yardımcım,

Saygıdeğer Konuklar,

Ben her şeyden önce dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı-
nı tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşrifleriniz dolayısıyla teşekkürlerimi ar-
zediyorum. Ve bu 20. yılın nice asırlara, nice bin yıllara ulaşacağı ümidiyle düzenleyici 
kurumlarımızı ve düzenleme komisyonu başkanımız Sayın Osman Horata’yı tebrik edi-
yorum.

Yıldönümleri bir muhasebe imkânı verir. Hem kutlamadır, hem coşkuyla elde ettiğimiz 
bağımsızlıkları yaşama imkânı tanır, hem de geleceğe bu bağımsızlıkları taşırken nasıl 
bir yol izleyeceğimizin ana hatlarını bize verir ve bize bir muhasebe imkânı tanır. Bu top-
lantıyı organize ederken her şeyden önce iki hedefi aynı anda gerçekleştirmeyi düşün-
dük. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin, dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bu 
coşkularını paylaşmak, bu coşkuları gelecek nesillere aktaracak bir faaliyet gerçekleş-
tirmek ve bir gelecek planlaması yapabilmek için geçmiş 20. yılın bir muhasebesini ya-
pabilmek. Oturumlar buna göre tertip edildi ve katılımcılar da buna göre davet edildi. 
Ben de bu kısa konuşmamda 20 yılın bir muhasebesini üç büyük dönüşümün üç düz-
lemi bağlamında sizlere arzetmek istiyorum.

Nedir kastettiğim üç büyük dönüşüm? Birincisi, coğrafi temelli büyük jeopolitik dönü-
şüm. İkincisi, tarihî temelli büyük jeokültürel dönüşüm. Üçüncüsü de demografi ve eko-
nomik faktörlerle desteklenmiş büyük jeoekonomik dönüşüm. Uluslararası sistem bü-
yük bir dönüşüm yaşıyor ve bu dönüşüm 1989’da çift kutuplu yapının dağılması sonra-
sında en büyük etkilerini üç ana coğrafyada gösterdi. Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kaf-
kaslar ve Orta Asya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, biz bu dönüşümleri yakından 
takip ettik. Çünkü bu dönüşümlerin her birinin en yoğun etkilerini yakından hissettik ve 
bu dönüşümlerin doğru eksende yürümesi bağlamında alınacak her neticenin Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğini, gelecek vizyonunun belirlenmesi, belirleyeceği 
inancıyla da bunlara katkıda bulunmaya çalıştık. Çünkü bütün bu coğrafyalarda, Doğu 
Avrupa’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’daki bütün halklar bizim dost ve 
kardeş halklarımızdır. Onların başarıları bizim başarılarımız, onların serüveni bizim se-
rüvenimiz, onların acıları, kederleri bizim acı ve kederlerimizdir. Onlara bigâne kalama-
yız, onlara kayıtsız bir şekilde sadece izleyici konumuyla bakamayız. Saraybosna’dan, 
Kırgızistan’a kadar geniş coğrafyada hep bu perspektifle dış politikamızı gerçekleştir-
meye çalıştık. Onun için de bu dönüşümün ana unsurlarını doğru idrak etmemiz lazım.

İki kutuplu yapı dağılırken, bu coğrafyada büyük boşluk alanları ortaya çıktı. Birincisi, 
büyük bir jeopolitik yeniden yapılanma sözkonusu oldu ve 20 yıl sonra şimdi yine söyle-
yebiliriz ki bu jeopolitik yeniden yapılanma hâlâ sürüyor, bitmiş değil. Orta Asya ve Kaf-
kaslar bağlamında ele aldığımızda bu coğrafyanın en önemli özelliği, dünyanın okya-
nuslara ve denizlere en uzak coğrafyası niteliği taşımasıdır. Kardeş Türk Cumhuriyetle-
rinin yer aldığı coğrafya, dünyanın denizlerine en uzak, okyanusların en uzak coğrafya-
sıdır. Onun için de geçmişte iki kaderi yaşamıştır. Ya bu coğrafyadan büyük imparator-
luklar doğmuş ve denizlere doğru hareket etmiştir. Bu imparatorluklar Cengiz ve Timur 
örneklerinde görüldüğü gibi. Ya da başka bölgelerden gelen emperyal etkilerin tesiri al-
tında kalmışlardır. Özellikle bu 200 yılda bu emperyal tesirleri gördük. İngiliz-Rus reka-
betinin Büyük Oyun’u, temelde bu mantığa dayanıyordu. Bir kara imparatorluğu olan 
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Ашылу рәсімі баяндамалары

ТР Сыртқы істер министрі 
доктор, профессор Ахмет Давутоғлу

Аса құрметті Елбасым!
Құрметті Вице-премьер!
Қадірменді қонақтар!
Мен бәрінен бұрын туыс түркі елдерінің тәуелсіздігінің 20 жылдығымен құттықтап, 
құрмет сезімдерімді және қатысқаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Сондай-
ақ, бұл 20 жылдықтың ұзын ғасырларға жетуі үмітімен ұйымдастырушы алқаны 
және атқару комитетінің торағасы Осман Хоратаны құттықтаймын.
Осындай мерекелер тойлауымен қатар есеп беру, бағалау мүмкіншілігін береді. 
Бұл мереке бір жағынан қол жеткізген тәуелсіздіктерімізді тойлау болса, екінші 
жағынан келешекте тәуелсіздіктерімізді дамыту жолдарының негізгі бағыттарын 
айқындауға және өткен кезеңді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл басқосуды 
ұйымдастыру барысында екі мақсатты бір уақытта жүзеге асыруды жоспарладық. 
Орталық Азиядағы дос және бауырлас түркі мемлекеттерінің қуанышын бөлісу 
және бұл қуаныштың болашақ ұрпақтардың есінде қалатындай бір мерекелік 
іс-шара ұйымдастырып, болашақты жоспарлау үшін өткен жиырма жылдың 
есебін жасау және бағалау. Бұл бас қосу осыған қарай ұйымдастырылып, 
қатысушылар да осы мақсатқа сай шақырылды. Мен де осы қысқа баяндамамда 
20 жылдың есебін үш үлкен трансформацияның үш өлшемде қарастыру ретінде 
назарыңызға ұсынамын.
Ойға алынған бұл үш айналымның (трансформацияның) біріншісі географиялық 
негізіндегі геополитикалық айналым. Екіншісі, тарих негізіндегі үлкен геомәдени 
айналым. Ал үшіншісі болса, демографиялық және экономикалық факторларды 
да құрайтын үлкен геоэкономикалық айналым. Халықаралық жүйе үлкен 
бір айналымды бастан өткізуде және бұл айналым 1989 жылы екі полюсті 
дүниенің ыдырауынан кейін ең үлкен ықпалын ең басты үш географиялық 
аймақта көрсетті. Балқандар мен Шығыс Еуропа, Кавказ бен Орталық Азия. 
Түркия Республикасы ретінде біз бұл айналымдарды бақылап отырдық. Себебі, 
бұл айналымдардың әр қайсысының ең қалың ықпалын жақыннан сезініп, 
бұл айналымдардың дұрыс белдікте жүргізілуі барысында қабылданатын әр 
шешімнің Түркия Республикасының келешегін, келешек келбетінің белгіленуі 
сенімімен де осыларға үлес қосуға тырыстық. Себебі, барлық осы мекендерде 
Шығыс Еуропада, Балқандарда, Кавказ және Орталық Азиядағы барлық 
халықтар біздің дос және бауырлас халықтарымыз. Олардың жетістіктері біздің 
жетістіктеріміз, бастарына келген қайғылы оқиғалар біздің де қайғымыз. Оларға 
жат болып қала алмаймыз, олардың жағдайына немқұрайлы қарап, көрермен 
ретінде қарап тұра алмаймыз. Сарайбоснадан Қырғызстанға дейінгі кең байтақ 
территорияда әр қашан осы ниетпен сыртқы саясатымызды жүргізуге әрекет 
жасадық. Сондықтан да бұл айналымның негізгі элементтерін дұрыс ұғынуымыз 
қажет.
Екі полюсті жүйе ыдырағаннан соң бұл аймақтарда үлкен бостық пайда болды. 
Біріншісі үлкен геополитикалық жаңа құрылым пайда болды және 20 жыл өткен 
соң бүгінде де бұл геополитикалық қайта құрылым әлі де жалғасуда деп айта 
аламыз. Орталық Азия және Кавказ тізбегіндегі сөз етілген бұл территориялардың 
ең негізгі ерекшелігі: әлемнің мұхит және теңіздеріне ұзақтығында. Сондықтан 
да тарихта екі түрлі тағдыры болған. Я бұл мекендерде ұлы императорлықтар 
құрылып, теңіздерге қарай жорық жасаған. Бұл империяларды Шыңғыс хан мен 
Ақсақ Темірдің құрған мемлекеттері мысалында көруге болады. Немесе басқа 
территориялардан келген империалістік күштердің ықпалында қалған. Әсіресе, 
соңғы 200 жылда империалістік әсерін көрдік. Ағылшын-орыс бәсекелестігінің 
Үлкен ойыны да негізінде осы логикаға сүйенетін еді. Бір құрлық мемлекеті 
болған Ресей империясы мен теңіз империясы болған Англияның, Біріккен 
патшалығының бәсекелестігі Үлкен ойынды ұйымдастырды және бұл ең көп 
Орталық Азия мемлекеттеріне әсерін тигізді. Одан кейін қырғиқабақ соғысы 
кезеңіндегі жаңа құрлық мемлекеті Кеңес мемлекеті мен теңіз коалициясын 

Шығыс Еуропада, 
Балқандарда, 
Кавказ және 
Орталық 
Азиядағы 
барлық халықтар 
біздің дос 
және бауырлас 
халықтарымыз. 
Олардың 
жетістіктері біздің 
жетістіктеріміз, 
бастарына 
келген қайғылы 
оқиғалар біздің де 
қайғымыз. 
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Okyanusun bir 
yakasında olan, 

bir okyanusa 
yakın olan 

Çin’den diğer 
okyanuslara, 

diğer denizlere 
yakın olan 
Akdeniz’e, 

Hint’e, Avrupa’ya 
kadar uzanan 

coğrafyanın 
ekonomik 

atardamarıdır İpek 
Yolu.

Rus Devleti ile bir deniz imparatorluğu olan İngiltere’nin, Birleşik Krallığın rekabeti Büyük 
Oyun’u şekillendirdi ve bundan da en çok, en büyük oranda Orta Asya etkilendi. Daha 
sonra soğuk savaş döneminde de yine kara imparatorluğu olan Sovyet Devleti ile bir 
deniz koalisyonunu oluşturan NATO ve ABD’nin arasındaki rekabetten de Orta Asya ve 
Orta Asya’nın çevresindeki coğrafya büyük ölçüde etkilendi. Şimdi baktığımızda 20 yıl 
sonra şunu diyebiliriz. Burada yeni bir jeopolitik fırsatlar alanı oluşmuştur. İlk Orta Asya 
200 yıl sonra yani o büyük Orta Asya merkezli imparatorluklardan, büyük devletlerden, 
hanlıklar döneminden sonra kendi bağımsız jeopolitik alanını oluşturmuştur. Ama bu, 
daha oluşum evresindeki bir alandır ve kendi iç çelişkilerini de barındırmaktadır. Bunun 
üzerinde durmaya çalışacağım. 

İkincisi, tarihî kültürel arka plan ile jeokültürel bir hafıza doğmuştur. Şimdi baktığımızda 
yine Orta Asya kökenli göç hareketlerinin, hem kendilerinin Orta Asya’da büyük şehirler, 
medeniyetler kurduğunu -ki Semerkand ve Buhara bunun en güzel örnekleridir- büyük 
medeniyetlere beşiklik ettiğini, hem de çevredeki büyük medeniyet havzalarına etkile-
diğini görürüz. Selçuklular üzerinden İran’ı, Babür ve Gazneliler üzerinden Hind’i, Kubi-
lay ve Moğollar üzerinden Çin’i, Timur ve Altınordu üzerinden engin Rus steplerini etki-
leyen büyük bir kültürel hareketliliğin merkezidir Orta Asya. Orta Asya bu anlamda edil-
gen bir coğrafya değildir. Etkendir, belirleyicidir, yönlendiricidir. Ama son iki yüzyıl içinde 
yine edilgen bir konumda kalmıştı. Özellikle Sovyetler döneminde edilgen kültürel tasfi-
ye ile karşı karşıya kalan kendi dilini, dinini, inancını, örfünü kaybetme riski ile karşı kar-
şıya kalan ve nerede ise ev ev, şehir şehir, sokak sokak bu kültürel yapıyı korumaya ça-
lışan bir büyük mücadele dönemi yaşandı Sovyetler döneminde. Ve sonunda bugün 
yine bu havzada büyük bir jeokültürel ortak bütünleşme alanı doğmak üzere, doğuyor, 
yeni bir evrim süreci yaşanıyor. Ortak bir dil, ortak kavramlar, ortak şehir kültürleri do-
ğuyor. Biraz sonra üzerinde duracağım yeni şehirlerin ortaya çıkışı yeni kültürlerin orta-
ya çıkışının ilk işaretleridir. Astana’nın doğması Orta Asya’da bir kültürel uyanışın işare-
tidir. Aşgabat’ın, Bakü’nün bugün ışıltılı şehirler hâline dönüşmesi yeni bir kültürel bü-
tünlüğün habercisidir. Üçüncü büyük bir dönüşüm, demografiyi barındıran ve demog-
rafik meydan okumaları da kendi bünyesinde barındıran jeoekonomik dönüşümdür.

Bu coğrafyaya baktığımızda okyanuslarla arasındaki o geniş uzaklığı kısaltan İpek 
Yolu’nun ekonomiye hâkim olduğunu biliriz klasik dönemlerde. İpek Yolu dediğimiz şey, 
aslında biraz önce bahsettiğim jeopolitiğin bir sonucudur. Okyanusun bir yakasında 
olan, bir okyanusa yakın olan Çin’den, diğer okyanuslara, diğer denizlere yakın olan 
Akdeniz’e, Hint’e, Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyanın ekonomik atardamarıdır İpek 
Yolu. Daha sonraki dönemlerde egemenliğin, bu orta Asya merkezli egemenliğin sarsıl-
dığı dönemlerde ise Orta Asya ekonomileri periferi ekonomisi olmuştur. Özellikle Sov-
yetler döneminde Orta Asya’nın hemen hemen tümü periferal ekonomiye dönüşmüş-
tür. Özbek pamuğu üretilir, ama Rusya’da işlenir ve Moskova üzerinden satılır. Türkmen 
gazı vardır ama Moskova üzerinden dünyaya pazarlanır. Sovyetler dönemini kastedi-
yorum. Periferal bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. Şimdi yeni bir dönüşümün eşiğin-
deyiz. Tekrar İpek Yolu’nu bu sefer geniş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji koridor-
larıyla, doğalgaz boru hatlarıyla yeniden uyandırmanın çabası içinde olmalıyız. Bu bü-
yük jeoekonomik dönüşümün bence en büyük meydan okuması da demografik mey-
dan okumadır.

Orta Asya’daki bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin geniş coğrafyasında çok az insan ya-
şamaktadır. Bunu görmemiz lazım. Bütün Kazakistan, Avrupa Birliği’nin toplam yüzöl-
çümü kadardır veya biraz fazladır ama Avrupa Birliği’nin on beşte biri on dörtte biri bir 
nüfusa sahiptir. Türkmenistan, Özbekistan diğer dost ülkeler de aynı şekilde çevrede-
ki büyük nüfus artışının yani Hindistan’da, Çin’de yoğunlaşan nüfusa kıyaslandığında 
geniş bir coğrafyada demografik bir meydan okuma vardır. Bunu görmemiz ve buna 
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құрайтын НАТО және АҚШ арасындағы бәсекелестіктен де ең көп Орталық 
Азияның айналасындағы аумақтар әсерленді. Жиырма жылдан кейін мынаны 
айта аламыз. Бұл аймақ жаңа геополитикалық мүмкіндіктердің алаңы болды. 
Алғашқысы, Орталық Азия 200 жылдан кейін, яғни орталығы Орталық Азияда 
болған ұлы империялар, үлкен мемлекеттер, хандықтар кезеңінен кейін өзінің 
геополитикалық алаңын қалыптастырды. Бірақ, бұл жаңа құрылым қалыптасу 
кезеңіндегі бір алаң болып, өзінің ішкі қайшылықтары да бар. Осы мәселені 
талқыға саламын. Екіншісі, тарихи мәдени жоспарлармен бірге геомәдени бір 
кеңістік пайда болды. Бүгінгі күнде қарайтын болсақ, Орталық Азиядан бастау 
алған қоныс аудару әрекеттерінің Орталық Азияда да үлкен қалалар, мәдениеттер 
құрғанын (бұған Самарқанд, Бұхараны мысал ретінде көрсете аламыз), үлкен 
өркениеттердің негізін қалағанын және айналадағы үлкен өркениеттердің 
дамуына әсер еткенін көреміз. Орталық Азия Селжұқтар арқылы Иранға, Бабыр 
мен Ғазнелілер арқылы Үндістанға, Құбылай және моңғолдар арқылы Қытайға, 
Ақсақ Темір және Алтын Орда арқылы кең байтақ орыс жерлеріне әсерін тигізген 
үлкен мәдени әрекеттестіктің орталығы болып табылады. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда Орталық Азия әсерленуші емес, әсер етуші күшке ие, қозғатушы, 
айқындаушы, басқарушы аймақ болып табылады. Алайда соңғы екі жүз жыл 
ішінде әсерленуші мекен ретінде қалған. Әсіресе, Кеңес дәуірінде әсерленуші 
«мәдени тазарту» үдерісіне ұшыраумен қатар тілін, мәдениетін, дінін, әдет-
ғұрпын сақтап қалу үшін барынша әрекет жасалған ауыр бір кезең басынан 
өткізді. Ақыры соңында бүгінгі күнде бұл аймақтарда үлкен ортақ геомәдени 
кеңістік құрылуда және жаңа бір эволюциялық кезеңін бастан өткізуде. Ортақ 
тіл, ортақ түсінік, ортақ мәдениет пайда болуда. Бұдан кейінгі айтылып өтілетін 
мәселе, жаңа қалалардың құрылуы жаңа өркениеттердің пайда болуының белгісі 
болып табылады. Астананың құрылуы Орталық Азияда мәдени жанданудың 
белгісі. Ашхабаттың, Бакудің жарқын қалалар түсіне кіруі жаңа мәдени бүтіндіктің 
хабаршысы болып табылады. Үшінші үлкен айналым демографиялық тұрғыдан 
күшеюді де, әлсіреуді де қамтитын геоэкономикалық айналым.
Бұл аймаққа назар аударғанымызда ежелгі кезеңдерде мұхиттер арасындағы 
ұзын қашықтықты жақындататын Жібек жолының экономикаға қатты әсер еткенін 
білеміз. Жібек Жолы дегеніміз жоғарыда айтып өтілген геополитиканың нәтижесі 
болып табылады. Жибек жолы мұхиттың бір жағалауында болған Қытайдан 
бастап, басқа мұхиттерге және теңіздерге жақын болған Жерорта теңізі аймағы, 
Үндістан, Еуропаға дейін барған кең байтақ даланың экономикалық күре тамыры 
болып есептеледі. Одан кейінгі кезеңдерде тәуелсіздіктің, бұл Орталық Азия 
мемлекеттерінің егемендігі шайқалған кезде Орталық Азия экономикасы аймақтық, 
перифериялық экономикаға айналды. Әсіресе, КСРО кезеңінде Орталық Азияның 
барлығы аймақтық экономикаға айналған. КСРО кезеңінде өзбек мақтасы 
өндіріледі, бірақ Ресейде өңделіп, Мәскеу арқылы сатылады. Түрікменнің газы 
Ресей арқылы әлемге сатылады. Кеңес үкіметі заманында барлығы аймақтық 
экономикаға айналған. Қазіргі таңда жаңа бір трансформация кезеңіне өту 
қарсаңындамыз. Қайтадан Жібек жолын кең поезд желілері, байланыс жолдары, 
энергетикалық желілері, табиғи газ құбырлары арқылы жандандыру жолында 
әрекет жасаудамыз. Бұл үлкен геоэкономикалық айналымның, менің пікірімше, ең 
күшті жағы демографиялық күшею болып табылады.
Орталық Азиядағы тәуелсіз түркі мемлекеттерінің кең аймағында халық саны 
өте аз. Бұны назарға алуымыз керек. Қазақстанның аумағы Еуропа Бірлігінің 
жер аумағымен тең немесе одан да үлкен, бірақ халқы Еуропа Бірлігі халқының 
санынан он бес немесе он төрт есе аз. Түрікменістан, Өзбекстан және басқа да 
дос елдер де айналадағы халық санының көбеюімен, яғни Үндістан, Қытаймен 
салыстырылғанда демографиялық жағынан әлсіздеу көрінеді. Бұны байқап, 
алдағы уақытта бұған дайын болуымыз керек. Енді бұл әлсіз жақтарды 
қарастырғанымызда қандай шара қолдануымыз немесе қандай жоспарлау 
жұмыстары жүргізілуі мүмкін. Ең алдымен дамуымыз бен қазіргі жағдайды үш 
өлшемде бағалауымыз керек.
Біріншісі, ұлттық мемлекет өлшемі. Иә, 1989-1991 жылдар аралығында айдың 
оңынан туып, барлығымыз асыға күткен жарқын күндеріміз 1991 жылдың тамыз 
айынан басталды және барлығымыздың жастық шағымыздан аңсап, күтіп келген 
Орталық Азиядағы бауырлас елдердің тәуелсіздікке қол жеткізген таңының да 
нұры шашылды. Сол күннен бүгінге дейін біршама істер атқарылды. Атқарылған 
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gelecekte hazırlanmamız gerekir. Şimdi bu meydan okumaları göz önüne aldığımızda 
ne tür tedbirler veya ne tür gelecek planlamaları yapılabilir. Her şeyden önce bu üçlü 
düzlemde geldiğimiz noktayı bir değerlendirmekte fayda var.

Birincisi, ulus devlet düzlemi. Evet hepimizi büyük bir şevkle 1989-91 arasında ne za-
man doğacak diye bekleten güneş, 1991’de Ağustos ayından itibaren başlayarak doğ-
du ve hepimizin gençlik heyecanı olan o büyük bağımsızlık hareketleriyle Orta Asya’daki 
kardeş halklar bağımsız oldular. O günden bugüne geldiğimizde birçok şey gerçekleş-
tirildi. Gerçekleştirilen şeyleri kısaca vurguladıktan sonra şu anki meydan okumalara da 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, her şeyden önce bütün bu ulus devletler ken-
di ulusal egemenliklerini tahkim ettiler. Ve toprak bütünlüklerini tahkim ettiler. Devlet ku-
rumlarını güçlendirdiler ve artık devlet yapıları itibariyle kimsenin üzerinde şüphe götür-
meyeceği bir egemenlik alanı kurdular. Bunun tek istisnası, toprak bütünlüğü bağlamın-
da, Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan topraklarının hâlâ bir kısmının işgal altında olması-
dır. İnşallah bu işgal de en kısa zamanda bitecektir. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bu-
nun dışında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağlanması dışında diğer bütün ulus dev-
letler kendi toprak bütünlüklerini tahkim etmişlerdir, devlet kurumlarını güçlendirmişler-
dir, siyasal kurumlarını geliştirmişlerdir.

İkincisi, biraz önce söylediğim gibi devletlerin gelişimi şehirlerin gelişimine bağlı. Şehir-
ler yeniden yapılandırılmışlardır, yepyeni şehirler kurulmuştur, Astana örneğinde oldu-
ğu gibi.

Üçüncüsü, ekonomik avantajlar kullanılarak, ekonomik bağımsızlık, ulusal ekonomiler 
oluşturulma çabalarına girişilmiştir ve ciddi ölçüde de bu konuda mesafe alınmıştır. Bu 
noktada da her bir ülkenin özel avantajları vardır. Göreceli avantajlar diyebileceğimiz, 
avantajları vardır. Azerbaycan, Orta Asya coğrafyasını Avrupa’ya doğru bağlayan Kaf-
kasya ve Hazar kıyısındaki coğrafi avantaja sahiptir ve Kafkasya’daki tek Türk Cumhu-
riyeti olma niteliğini taşır. Özbekistan, Semerkand, Buhara gibi köklü kültürel geçmişe 
ve merkezlere sahip olmanın ve nüfus bakımından diğer ülkelere göre daha yoğun bir 
nüfusa sahip olmanın avantajını taşımaktadır. Kazakistan çok geniş bir bağlantı coğraf-
yasının üzerinde oturmaktadır. Kazakistan ihmal edilerek herhangi bir Avrasya politikası 
hiçbir ülke geliştiremez. Kazakistan, bu anlamda geniş coğrafyası ile geniş doğal kay-
nakları ile özel bir konuma sahiptir. Türkmenistan, zengin doğal kaynakları ve buna göre 
daha az nüfusu ile neredeyse İsviçre ölçeğine yakın zamanda ulaşabilecek bir refah dü-
zeyine gelebilecek bir ülkedir. Kırgızistan, bütün bu coğrafyanın geçiş jeopolitiğini oluş-
turan ve bir kilit ülke konumunu taşıyan, Rusya, Çin ve bütün Asya ülkelerinin ilişkilerinin 
merkezi konuma sahip olan bir ülkedir. Her bir ulus devletin kendine has güçlü özel gö-
receli avantajları var. Bu avantajların bu ulus devletler tarafından, bu kardeş devletler ta-
rafından ulusal ölçekte, millî ölçekte değerlendirilmesi, onların geleceğine büyük bir par-
laklık katacaktır. Meydan okumalarımız ne? Bunu da bilmemiz lazım.

Muhasebe sadece güzel şeylerden bahsetmek değil. Meydan okumaları da görebil-
memiz lazım. Çünkü bu meydan okumalar, geleceğimizi şekillendirecek. Birincisi, ulus 
devletlerin teritoriyal sınır kimlikleri ile Orta Asya’da yaşayan yerel kimlikler arasında ge-
çişgenlik mevcuttur ve bunun getirdiği birçok meydan okuma vardır. Yani Kırgızistan 
devletinin bir Kırgızistan vatandaşı olma kimliği vardır, bir de Kırgızistan içinde yaşayan 
Özbekler vardır, Kırgızlar vardır, Tacikler vardır. Diğer Kırgız ismi dışında yine kardeş top-
luluklar vardır ve bu yine Kırgızistan’a has da değildir. Bütün coğrafya iç içe geçmiş-
tir. Çünkü hiçbir zaman tarih bir gün böyle devletler kurulacak diye şekillenmedi. Bu 
halklar hep beraber yaşadılar, ortak şehirleri, ortak mahalleleri paylaştılar. Geçen sene 
Kırgızistan’da siyasal hareketlilik başladığı zaman en ciddi meydan okuma Fergana 
bölgesinde yaşandı. Ve Özbekler ile Kırgızlar arasında biliyorsunuz, bir kardeş kavgası-
na gidecek bir sürece biz de müdahil olarak, bu süreci olumlu yönde bir uzlaşı sürecine 



жұмыстарға тоқталып өткеннен кейін мына мәселелерге де назар салуларыңызды 
сұранамын. Біріншіден, айта кететін жәйт осы бауырлас мемлекеттер өздерінің 
ұлттық тәуелсіздіктерін жариялап, өз территориясын нақты бекітіп алды. 
Мемлекеттік мекемелердің мәртебесін көтеріп, ешкімнің күмәнін тудырмайтындай 
егеменді елдігін қанжығасына ілді. Мұндағы бір ғана әттеген-ай, ол Әзірбайжан 
елінің Таулы Карабахтың бір бөлігінің күні бүгінге дейін отаршылдардың еншісінде 
қалып қоюы болып тұр. Иншаллах, бұл мәселе де жақын арада шешімін табар. 
Мұны бүкіл әлем білуі тиіс. Әзірбайжан елінің осы дауынан басқа барлық бауырлас 
елдер өз жерлерін белгілеп, мемлекеттік құрылымын күшейтіп, саяси құрылымын 
дамытуда.
Екіншісі, жаңа ғана айтып өткенімдей, мемлекетттердің дамуы қалалардың 
дамуымен тығыз байланысты. Қалалар қайта салынып, жап-жаңа қалалар 
тұрғызылуда. Осының бір мысалы ретінде Астана қаласын ерекше айтып өткім 
келеді.
Үшіншісі, экономикалық артықшылықтарды пайдалана отырып, экономикалық 
тәуелсіздік, ұлттық экономиканы қалыптастыру әрекеттеріне бет бұрған елдер 
осы жолда бірқатар жетістіктерге қол жеткізді. Осы тұста да әр мемлекеттің жеке 
артықшылықтары бар. Әзірбайжан Орталық Азия территориясын Еуропаға тікелей 
байланыстырушы Кавказдағы және Каспий жағалауындағы территориялық 
үстемдікке ие және Кавказ жеріндегі жалғыз түркі ел болып саналады. Өзбекстан 
болса, өзінің Самарқанд, Бұхара сияқты тамыры терең жайлаған тарих пен 
мәдени орталықтарға ие болуымен қатар сол аймақтағы ең көп халқы бар 
мемлекет болып табылады. Ал Қазақстан кең байтақ жері және табиғаттың сыйға 
берген байлығымен ерекшеленеді. Бұл елді есепке алмай Еуразия кеңістігіндегі 
ешбір мемлекеттер өз саясатын жүзеге асыра алмайды. Түрікменстан бай табиғи 
ресурстарымен және аз халқымен осы ресурстарды халық санына шаққанда жақын 
уақытта Швейцарияның әл-ауқаты мен тұрмысына тепе-тең келетін бір мемлекет 
мәртебесіне қол жеткізеді. Қырғызстан осы аймақтың транзиттік әлеуетін жүзеге 
асыратын өте маңызды және Ресей, Қытай, Орталық Азия елдерінің өзара қарым-
қатынас орнатудың орталығы болып саналатын мемлекет. Әрбір мемлекеттің 
өзіне тән артықшылықтары, ерекшеліктері бар. Бауырлас елдер осындай 
ерекшеліктерді ұлттық критерий, мемлекеттік критерийлері шеңберінде бағалау 
арқылы өз келешектерінің жарқын болуына үлес қосады. Ал енді кемшіліктеріміз 
не? Бұны да білуіміз керек. Бағалау тек жақсы жақтарды айтып, көкірек қағу емес, 
кем жақтарымызды білуіміз керек. Өйткені осы кемшіліктер біздің келешегімізге 
де әсер етеді. Біріншісі егемен елдердің ұлттық территориялық шекарасы мен 
Орталық Азияны мекендейтін жергілікті ұлт өкілдері арасындағы келіспеушіліктер 
бірқатар кемшіліктерге жол ашады. Яғни Қырғызстан Республикасының қырғыз 
азаматы болмысы бар және де Қырғызстан территориясында өмір сүріп 
жатқан өзбек, тәжік ұлтының өкілдері бар. Қырғыз болмысынан басқа да туыс 
қауымдастықтар бар және бұл тек Қырғыстанның ғана ерекшелігі емес. Бүкіл 
аймақ бір-бірімен тығыз араласып кеткен. Өйткені ешқашанда тарих бір күні 
мұндай мемлекеттер жеке-жеке пайда боларын болжамаған. Бұл ұлт өкілдері өз 
кезеңінде бірге өмір сүріп, ортақ қалалар мен ортақ мекендерді бөліскен. Өткен 
жылы Қырғызстанда орын алған саяси шиеленіс басталған кезде ең қиын жағдай 
Ферғана аймағында орын алды. Өзбектер мен қырғыздар арасындағы кикілжің екі 
бауырлас елдің үлкен тартысына айналмауы үшін біз де араласып, игі бағытта 
табыстыру, мәмілеге келулеріне қолымыздан келгенше өз көмегімізді аянбадық 
және бұл кезеңде айтарлықтай үлкен шығын орын алмады. Дегенмен бұл жерде 
Өзбекстанның да көреген саясатының тиімді әсері болды. Егер де көрші елдер 
бұған қарсылық көрсеткенде, Өзбекстан-Қырғызстан-Қазақстанда этникалық 
қақтығыстар орын алуы мүмкін еді. Қазіргі таңда Қырғызстан демократиясының 
жетістігі, парламенттік демократияның жетістігі тек Қырғызстан үшін ғана емес, 
осы аймақтағы барлық елдер үшін де маңызды болды. Бұл жағдай өткен 
жылы біздің басымыздан өтті. Желалабадтан, Оштан естіген әрбір жағымсыз 
жаңалықтан ұйқымыз шайдай ашылып, уайым мен қайғыдан қан жұттық. Неге? 
Өйткені бұл жерде өтпелі геополитика бар. Ферғана аймағы осы жерде өте 
маңызды рөл атқарады. Өйткені, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан арасындағы 
бір-бірімен байланысқан жол осы аймақтан өтеді. Сол себептен де біздің де, осы 
бауырлас елдердің барлығының атқаруы қажет бір іс – ұлттық мемлекет болмысы 
мен этникалық жергілікті болмыс арасында келісім орнатып, өзара мәдени  
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Осы бауырлас 
мемлекеттер 
өздерінің ұлттық 
тәуелсіздіктерін 
жариялап, өз 
территориясын 
нақты 
бекітіп алды. 
Мемлекеттік 
мекемелердің 
мәртебесін 
көтеріп, 
ешкімнің күмәнін 
тудырмайтындай 
егеменді елдігін 
қанжығасына ілді.
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Demokrasi kültürü 
evrensel bir 

kültürdür. Tarihin 
akışı nasıl soğuk 

savaş döneminde 
Sovyetleri tarih 
dışına itmişse, 

tarihin akışı 
demokrasi 

yönündeki akışı 
da bu demokratik 

yapılanmalara 
intibak edemeyen 

devletleri 
ciddi meydan 

okumalarla 
karşı karşıya 
bırakacaktır.

dönüştürmeye çaba gösterdik ve çok büyük kayıplar yaşanmadan bu süreç atlatıl-
dı. Ama bunda Özbekistan’ın da son derece basiretli politikasının da etkisi oldu. Eğer 
çevre ülkeler de buna müdahil olsa idi Özbekistan-Kazakistan, Kırgızistan böyle bir et-
nik çatışma alanına dönüşebilirdi. Bugün Kırgızistan’ın demokrasisinin başarısı, parla-
menter demokrasisinin başarısı, sadece Kırgızistan için değil, bütün bölge ülkeleri için 
önemlidir. Ama geçen sene biz bunu derinden yaşadık. Celalabad’dan, Oş’tan gelen 
her haberle açıkçası uykularımız kaçtı, derinden yaşadık. Neden, çünkü burada geçiş-
gen jeopolitik var. Tek bir jeopolitik havzada bütünleşmiş değil. Fergana Vadisi bu an-
lamda en hassas şeyi oluşturuyor. Çünkü Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan arasında-
ki her yol birbirine bağlantılı bu havzadan, bu vadiden geçiyor. Dolayısıyla bizim yapma-
mız gereken, şimdi bütün bu kardeş devletlerin yapması gereken ulus devlet vatandaş-
lık kimliği ile etnik yerel kimlikler arasında bir uyum çalışması yapması ve karşılıklı ola-
rak bir tabiri caizse zımni bir barış kültürü yaygınlaştırarak bu halklar arasındaki kültürün 
sürmesine çaba göstermek.

Geçen sene tam bu günlerde 2 Ekim’de Issık Göl’de, Kırgızistan’ın bütün ilgili taraf-
larını topladığımızda 120 temsilci ile ve seçime giderken bir barış konferansı yapmak 
üzere Sayın Roza Otunbayeva ile eşbaşkanlık yaptığımızda şunu fark ettim. Küçücük 
Kırgızistan’da bile 20’yi aşkın etnik ve kültürel kimlik var. Bu kültürel kimlikler çeşitlilik-
tir, güzelliktir. Bunları muhafaza etmek, ulus devletin vatandaşlık kimliğine aykırı değil-
dir. Ulus devletin vatandaşlık kimliği oluşturulurken bunların göz önüne alınması lazım. 
Bu bir meydan okumadır, kardeş kavgasının önüne geçmenin en önemli boyutu, bu 
geçişken jeopolitiği fark ederek mümkün olduğu kadar bu ulus devlet egemenlikleri-
ni, kültürel kimlikleri tahkim etmektir, güçlendirmektir. Geçişken jeopolitik her an yeni 
meydan okumaları getirebilir. Tabii yine başka bir meydan okuma da her ülkenin ken-
di özel şartları olmakla birlikte bu tahkim edilen ulusal egemenliğin millî egemenlik ala-
nının daha güçlü demokratik kurumlarla takviye edilmesidir. Orta Doğu’da yaşananla-
rı görüyoruz. Ve artık demokrasi kültürü evrensel bir kültürdür. Tarihin akışı nasıl soğuk 
savaş döneminde Sovyetleri tarih dışına itmişse, tarihin akışı demokrasi yönündeki akı-
şı da bu demokratik yapılanmalara intibak edemeyen devletleri ciddi meydan okuma-
larla karşı karşıya bırakacaktır.

Artık kendi halklarımıza güvenmeliyiz ve onların tercihlerini de yansıtacak siyasi yapı-
ların, devlet yapılarının demokrasi ile birlikte daha güçlü bir şekilde tahkim edilmesine 
çaba göstermeliyiz. Bu yönde de Orta Asya’da çok büyük önemli adımlar atıldı. Eminiz 
bu kardeş devletler her biri bu adımlarla birlikte geleceğe, halk devlet bütünleşmesi için-
de birlikte emin adımlarla yürüyecek. İkinci düzlem, bölgesel düzlemdir. Bölgesel düz-
lemde birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, bölgesel düzlem tam bir 
etkileşim alanı oluşturur. Yani hiçbir ulus devlet, buradaki bağımsızlığını kazanan devlet-
lerimiz, bir diğerinden bağımsız olarak ekonomik siyasal kültürel bakımından güçlü ola-
maz. Öylesine iç içe geçişkenlik var ki bir ülkedeki siyasi istikrarsızlık diğer ülkeyi doğ-
rudan etkileyebilmektedir. Onun için ortak bir siyasi istikrar kültürünün bölgeye egemen 
kılınması lazım. Bu yönde de ortak bölgesel bilincin oluşturulması önümüzdeki belki de 
en önemli meydan okumalardan biridir. Bu konudaki en ciddi atılım Türk Konseyi’nin 
oluşturulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer kardeş Cumhuriyetlerin Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyetlerinin çok saygıdeğer Cumhurbaşkanları ile birlikte 
Nahçıvan’da attıkları imza bu bakımdan tarihî bir imzadır. Bu imza şu anlama gelmek-
tedir. Bu dört, inşallah zamanla diğer kardeş ülkeler de buna katılacaklar, gelecekleri-
ni, istikrarlılıklarını ve ekonomilerini, kültürel geleceklerini birlikte planlıyorlar, birlikte gö-
rüyorlar. Bu ortak kültürel bilincin oluşması büyük önem taşıyor.

Siyasi istikrar kadar ekonomik kalkınma da önemli. Maalesef şunu görmemiz lazım; 
Balkanlarda da bu durum vardı. Sovyetler döneminde ekonomik planlama yapılırken 



қарым-қатынаста татулығын одан әрі нығайту және халықтар арасындағы 
диалогты дамыту үшін әрекет жасау.
Өткен жылы дәл осы күндері, дәлірек айтсақ 2-ші қазан күні Қырғызстандағы Ыстық 
көлде бас қосқан 120 өкілмен бірге сайлауға байланысты келісім конференциясын 
ашу үшін құрметті Роза Отынбаевамен бірге басқарғанымызда мен бір мәселені 
байқадым. Кішкентай Қырғызстанның өзінде 20-дан астам этникалық және 
мәдени болмыс бар. Осы мәдени болмыстар қандай керемет десеңші. Бұларды 
қорғау ұлттық мемлекеттің азаматтық болмысына қайшы емес. Ұлттық мемлекетті 
құру үшін осы мәселелерді назарға алынғаны жөн. Бұл өте маңызды, бауырлас 
екі елдің араздасуының алдын алудың маңызы зор, өтпелі геополитиканы байқап 
отырып, ұлттық мемлекеттікті, мәдени құндылықтарды күшейту қажет. Транзиттік 
геополитика әр уақыт күштіліктің тағы бір нышаны болып табылады. Әрине 
күштіліктің нышаны әрбір елдің өз ерекшеліктері мен артықшылығының шарттары 
болуымен қатар осы күшейтілген мемлекеттік тәуелсіздіктің ұлттық тәуелсіздік 
алаңынан одан да мықты демократиялық мекемелермен бекітілуі болып 
табылады. Орта шығыстағы оқиғаларды бәріміз білеміз. Бүгінде демократиялық 
мәдениет жаһандық мәдениетке айналды. Тарихтың ағымы Кеңес Одағын қалай 
тарихтан жырақтаса, дәл солай демократиялық бағыттағы ағым демократиялық 
шарттарға бейімделе алмаған мемлекеттерді қатаң түрде қиыншыларға қарсы 
қояды.
Бұдан былай өз халықтарымызға сенуіміз керек және көпшіліктің қалауларын 
да назарға алатын саяси құрылымның, мемлекеттік құрылымдарының 
демократиямен бірге бұдан да қуатты нығайтуға ат салысуымыз керек. Осы 
бағытта Орталық Азияда көптеген игі жұмыстар атқарылды. Осы бауырлас 
мемлекеттердің әрқайсысы осы қадамдарымен келешекте халықтың мүддесі 
қорғалатын мемлекеттің тұтастығы ішінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, нық қадамдарын басып жүретін болады.
Екінші өлшем – ол аймақтық өлшем. Аймақтық өлшем бойынша бірнеше 
мәселені ерекше айтып өткім келеді. Біріншісі, аймақтық өлшем өзара әрекет 
алаңын қалыптастырады. Яғни ешбір ұлттық мемлекет, мұндағы тәуелсіздігін 
алған мемлекеттеріміз, бір жағынан тәуелсіз ел ретінде экономикалық, саяси, 
мәдени тұрғыдан мықты мемлекет бола алмайды. Бұл елдер бір бірімен сондай 
тығыз байланысты, бір елдегі саяси тұрақсыздық басқа елге тікелей әсер ете 
алады. Сол үшін бәріне ортақ саяси тұрақтылық мәдениетінің аймаққа үстемдік 
құруы керек. Бұл бағытта да аймақта ортақ аймақ санасын қалыптастыру 
алдымыздағы ең маңызды мәселелердің бірі болып тұр. Осы бағытта ең маңызды 
бастама – Түркі Кеңесін құру жөнінде мәртебелі Президентіміздің және басқа да 
бауырлас елдердің: Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан елдерінің аса мәртебелі 
Президенттерімен бірге Нахечиванда келісімге қолған қолдары осы тұрғыда 
тарихи маңызы зор қадам болды. Осы төрт бауырлас ел қатарына уақыт өте басқа 
да бауырлас елдер қосылып, болашақтарын, мызғымас елдіктерін және тұрақты 
экономикалары мен мәдени келешектерін бірге құрып, келешек келбетіне бірге 
қарайтын болады. Осындай ортақ сананың қалыптасуының маңызы ерекше зор.
Саяси тұрақтылық сияқты экономиканың дамуы да зор маңызға ие. Өкінішке орай 
Кеңес үкіметі кезеңінде экономикалық жоспарлау бауырлас елдердің, Балкан 
түбегіндегі елдер сияқты, экономикасын жоспарлау тәуелсіз елдің экономикасы 
ретінде жасалынбады. Бұл елдердің ресурстары бір орталықта жинақталып, 
содан ұлы Кеңес идеалы үшін пайдаланылсын деп жасалған. Осы себептен 
табиғи ресурстарды пайдалану, өндірілген шикізат пен оны тұтыну затына 
айналдырылуы арасындағы өндіріс тізбегі бір бүтіндік ішінде жоспарланбаған. Ал 
қазір бұл елдер өз экономикаларын жеке жеке қалыптастыруға тырысуда. Бұл 
жердегі ұсақсынбай, көңіл бөлетін мәселе - мемлекеттік экономиканың ешқандай-
да аймақтық экономикалық бірігуден басқа тиімді жолы жоқ екендігінде болып тұр. 
Энергетикалық көздерінің трансферті болсын, Жібек жолы сияқты, бөлек өндіріс 
секторы болсын, бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасау (темір жол, тасымал 
жолы) арқылы осы мемлекеттердің жүкті жұмыла көтерулері арқылы ғана игілікке 
қол жеткізе алады. Менің Өзбекстанда, Түрікменстанда, Қырғыстанда тамаша 
темір жолым болсын, бірақ басқасымен қосылмасын дегеніңізде, бұл темір 
жолдың пайдасы да жоқ, маңызы да қалмайды, өйткені теңіз жолдары тек шығыс 
пен батыс, солтүстік пен оңтүстік бағытында басқа елдермен бірлесе пайдалана 
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Бүгінде 
демократиялық 
мәдениет 
жаһандық 
мәдениетке 
айналды. 
Тарихтың ағымы 
Кеңес Одағын 
қалай тарихтан 
жырақтаса, 
дәл солай 
демократиялық 
бағыттағы ағым 
демократиялық 
шарттарға 
бейімделе алмаған 
мемлекеттерді 
қатаң түрде 
қиыншыларға 
қарсы қояды.
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Böylesi bir 
jeopolitiğe, 
böylesi bir 

jeoekonomiye, 
böylesi bir güçlü, 

kültürel arka 
plana sahip olan 

bir devletler 
topluluğunun 

dünyada etkin 
olmaması 

mümkün değil. 
Yeter ki bir araya 
gelsinler, yeter ki 
birlikte geleceği 

planlasınlar. 

bu ülkeler bağımsız olacak diye yapılmadı. Bütün bu ülkelerin kaynakları tek bir pota-
da birleştirilsin, sonra da büyük Sovyet ideali için kullanılsın diye yapıldı. Dolayısıyla do-
ğal kaynakların kullanımı, üretilen hammadde ile bunun bir tüketim maddesi hâline dö-
nüştürülmesi arasındaki üretim zinciri bir bütünlük içinde planlanmadı. Şimdi ise bu ül-
keler tek tek ulusal ekonomilerini kurmaya çalışıyorlar. Burada ihmal edilmemesi gere-
ken şey, bu ulusal ekonomileri hiçbir şekilde bölgesel ekonomik bütünleşmenin dışında 
kullanılmayacağı gerçeğidir. İster enerji kaynaklarının transferi olsun, İpek Yolu gibi, ister 
tek tek üretim sektörleri olsun, hep birbirleri ile etkileşim içinde ulaşım hatları, tren yol-
ları bu ülkelerin işbirlikleri ile harekete geçebilir. Ben Özbekistan’da, Türkmenistan’da, 
Kırgızistan’da mükemmel bir tren yolum olsun ama diğeri ile irtibatlı olmasın dediğiniz-
de bu tren yolu anlamını kaybeder, çünkü deniz bağlantıları ancak ve ancak doğu-batı 
kuzey-güney eksenindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirilebilir. Kırgızistan ile 
Özbekistan, Tacikistan arasında sıkıntı teşkil eden su kaynakları dâhil olmak üzere bir 
bölgesel planlama ihtiyacı var. Artık 20 yıl sonra ulusal ekonomiler oluştuktan sonra 
şimdi yapılması gereken, bu devletlerin, kardeş devletlerin bir araya gelip, güçlü bir eko-
nomiyi bölgede oluşturabilmek için bir ekonomik havzayı nasıl bir işbirliği alanı oluşturu-
ruz, bunun planlamasını yapmaları gerekir. Türkiye her zaman bu planlamaların yanında 
olacak, bu planlamaları destekleyecek.

Yine bölgesel ölçekli ortak kültürel projelere ağırlık vermek lazım. Ortak bilim çalışma-
ları, ortak eğitim faaliyetleri, ortak üniversiteler kurmak lazım. TÜRKSOY’un bu konu-
da 20 yıl içinde aldığı mesafe olağanüstüdür. Ve ben burada TÜRKSOY’u bu çerçeve-
de de tebrik etmek istiyorum. İnşallah TÜRKSOY’un çalışmaları diğer faaliyetler ile de 
birleştirilerek bu kardeş Cumhuriyetler arasında ortak kültürel bağları özümsemiş, be-
nimsemiş, geleceğe el el yürümeye hazır, yeni bir nesil ortaya çıkarabiliriz. Bu son de-
rece önemlidir.

Son olarak üçüncü bir düzlem ise, küresel etkinlik düzlemidir. Bugün öylesine bir dün-
yada yaşıyoruz ki kendi içinizde ne kadar, kendi bölgenizde veya kendi içinizde ne ka-
dar güçlü olursanız olun küresel etkinliğiniz yoksa o gücünüzü yansıtamıyorsunuz. Bu 
bağlamda küresel jeopolitiğin kalbi Orta Asya’dadır. Ve bu küresel jeopolitiğin belirlen-
mesinde de Orta Asya devletlerinin etkilerinin görülmesi lazım.

İki yol var benimseyebileceğimiz. Böylesi bir küresel etkileşim içinde iken varsa eğer. 
Birinci yol, içimize kapanmak ve küresel etkileşime kendimizi kapatmak. İkinci yol ise, 
küresel alana özgüven içinde girip, ben bu küresel politikaları yönlendirecek kapasite-
ye sahibim, çünkü benim doğduğum coğrafyalarda, benim bulunduğum coğrafyalarda 
geçmişte küresel imparatorluklar doğdu ve bunu biz gerçekleştirdik, özgüveni ile küre-
sel alana girmektir. Birincisini yaparsa bu devletler ve yaparsak Türkiye olarak söylüyo-
rum; önemsizleşiriz, edilgen hâle geliriz ve kaybeden taraf oluruz. Soğuk savaş döne-
minde Enver Hoca Arnavutluk’ta bunu yapmaya çalıştı biliyorsunuz, sonuçları görüyo-
ruz. Hiç kimse bugün dünyada, bu iletişim çağında küresel gelişmelerden kendini so-
yutlayamaz, onun dışında kalamaz. O zaman ikincisini yapmak zorundayız. Bizler, Türk 
dili konuşan Türk milletinin değişik unsurları olan bu halklar, tarihe ağırlık koymuş bir mil-
letiz. 16. Yüzyıl, bu halkların kurduğu devletlerin yüzyılıdır. Osmanlılar, Safeviler, Babür-
ler bütün bir Avrasya coğrafyası Türk milletinin bu değişik halkların değişik temsilcilerin 
kurduğu şeylerdir. O zaman şunu özgüven içinde demeliyiz biz artık dünyada belirleyici 
olacağız, etken olacağız, sözümüz olacak, onun için de küresel alana çıkmalıyız. Bunu 
söylerken de hamasi bir söylemle söylemiyorum. Böylesi bir jeopolitiğe, böylesi bir jeo-
ekonomiye, böylesi bir güçlü, kültürel arka plana sahip olan bir devletler topluluğunun 
dünyada etkin olmaması mümkün değil. Yeter ki bir araya gelsinler, yeter ki birlikte ge-
leceği planlasınlar. Bu noktada çok güzel örnekler var. Ben huzurunuzda Kazakistan’ı 
tebrik etmek istiyorum. 20. yılını kutlarken, Kazakistan, AGİT Dönem Başkanlığı yaptı. 



алады. Су ресурстары мәселесі де Қырғыстан мен Өзбекстан, Тәжікістан арасында 
проблемаға айналған және аймақтық жобалау жұмыстарын қажет етеді. 20 жыл 
ішінде ұлттық экономикаларын қалыптастырған мемлекеттердің жасайтын келесі 
қадамы, бауырлас елдер бас қосып, осы аймақта күшті экономиканы қалыптастыру 
үшін экономикалық ынтымақтастығы негізінде ортақ кеңістікті құрудың жоспарлау 
жұмыстарын жүргізулері қажет. Түркия әрдайым осы жұмыстардың тараптары 
болып, қолдау көрсетеді.
Сонымен қатар, аймақтық өлшемдегі мәдени жобаларға ерекше қолдау көрсету 
керек. Ортақ ғылыми жобаларды жүргізу, ортақ білім беру шараларын өткізу мен 
ортақ университеттер ашу керек. Бұл мәселеде ТҮРКСОЙ 20 жыл ішінде қыруар 
жұмыстар атқарды. Осыған байланысты бүгін мен ТҮРКСОЙ-ға алғысымды 
білдіремін. Иншаллах ТҮРКСОЙдың атқарған жұмыстар осы салада атқарылып 
жатқан басқа жұмыстарымен бірге бұл бауырлас елдер арасында ортақ мәдени 
мирасын бейімдеген, иемденген, келешекте бірге әрекет жасауға дайын жаңа 
буынды жетілдіреді. Бұл өте маңызды.
Соңғы үшінші өлшем болса жаһандық ықпалдылық өлшемі. Бүгінгі әлемде өзіңіз 
қаншалықты күшті болсаңыз да, аймағыңызда да қанша күшті болсаңыз да, 
әлемде ықпалыңыз болмаса, күшіңіздің маңызы жоқ. Осыған орай жаһандық 
геополитиканың орталығы Орталық Азияда және жаһандық геополитиканың 
белгіленуіне Орталық Азия мемлекеттерінің әсері көрінуге тиіс.
Дамуымыздың екі жол бар. Бірінші жол – ешкіммен араласпай жаһандық 
ықпалдылыққа да тұйық қалу. Екінші жол болса әлемдік қауымдастыққа 
сенімділікпен ену, жаһандық саясатты басқару қабілетіне иемін, өйткені туған 
жерімде, өмір сүрген кең байтақ даламда өткен тарихымызда алып империялар 
құрылды және бұны біз жүзеге асырдық деген сеніммен әлемдік қауымға ену. Бірінші 
жолды таңдайтын болсақ, Түркияның атынан айтып отырмын, маңызымызды 
жоғалтып алып, жеңілген тарап боламыз. Қырғиқабақ соғысы кезінде Энвер қожа 
Албанияда осындай саясат жүргізді, бірақ нәтижелерін барлығымыз білеміз. 
Бүгінде ақпараттық технологиялар кезеңінде бұл әлемде ешкім жаһандық 
дамудан тыс қала алмайды. Ол кезде екінші жолды таңдауымыз керек. Түркі 
тілдес түрік ұлтының түрлі тармақтары болып табылатын біздің халықтарымыз 
тарихты сыйлайтын ұлтпыз. 16 ғасырда бұл халықтардың мемлекеттігі құрылды. 
Осман империясы, Сефевидтер, Бабыр әулеті бүкіл Еуразия территориясы түрік 
ұлтының түрлі халықтарының түрлі өкілдері құрған құрылымдар. Ол кезде біз 
өзімізге деген сенімділікпен біз әлемде белгілеуші күш боламыз, әсерлі боламыз, 
сөзімізді тыңдайтын болады деп, жаһандық алаңға шығуымыз керек. Бұны мен 
тек батырлық сөзбен сөйлеп жатқан жоқпын. Осындай геополитикаға, осындай 
геоэкономикаға, осындай күшті, терең мәдениеті бар мемлекеттер бірлігінің 
әлемде әсерлі болмаулары мүмкін емес. Ол үшін бас қосып, келешекті бірге 
жоспарлаулары жеткілікті. Осыған орай әдемі мысалдар да бар. Мен осы жерде 
Қазақстанға алғысымды білдіремін. Тәуелсіздігінің 20-жылдығын атап өтіп жатқанда 
Қазақстан ЕҚЫҰ-ның төрағалығын жүргізді. Стамбұл кездесуінен кейін алғашқы 
бас қосуды ұйымдастырды. Құрметті Елбасымыз да қатысты. Қандай да болса 
бұл Қазақстанның бастамасы болды. ЕҚЫК, СІСА құрылымын басқарды. Құрметті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың осындай көрегендік саясатына, шынымен жаһандық 
қауымдастыққа тұтастығымен ену жұмыстарына алғысымды білдіремін. Сыртқы 
істер министрлігі өткенде ИКҰ төрағалығын атқарды. Қазіргі таңда Әзірбайжан мен 
Қырғызстан да сондай қадамдармен әлемдік платформаға шығуда. Әзірбайжан 
Ислам конференциясы Сыртқы істер министрлерінің төрағалығын атқарды. Осы 
жыл БҰҰ Қауіпсіздік ұйымына талапкер. Иншаллах жеңіп шығады, күмәнім жоқ. 
Құрметті Премьер-министрмен бірге өткізген барлық кездесулерде Әзірбайжанға 
қолдау көрсетулерін талап еттік. Барлық осы жұмыстарда Түркия Республикасы 
мемлекеті бұл бауырлас елдердің жанында болып, жан-жақты қолдау көрсетеді. 
Бауырлас елдердің туларының ол жақта желбіреуін, айрықша төрағалық 
кезеңінде немесе қауіпсіздік ұйымына мүше ретінде тулардың желбіреуін, біздің 
ай-жұлдызды туымыздың желбірегеніндей мақтаныш етеміз, сенімділігімізді 
арттырамыз, келешекке сенімділікпен қараймыз. Бұл жылы Қырғызстан БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесі мүшелігіне талабын білдірді. Иншаллах басқа бауырлас елдер 
де түрлі платформаға шығып, барлығымыз бірге байрақтардың астында бір ортақ 
байрақ ретінде ең биікте желбірейді.
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Осындай 
геополитикаға, 
осындай 
геоэкономикаға, 
осындай күшті, 
терең мәдениеті 
бар мемлекеттер 
бірлігінің 
әлемде әсерлі 
болмаулары 
мүмкін емес. Ол 
үшін бас қосып, 
келешекті бірге 
жоспарлаулары 
жеткілікті. 
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Türkiye 
Cumhuriyeti 

Devleti, bütün 
bu kardeş 

devletlerin hem 
ulusal gelişim 

süreçlerinde, hem 
bölgesel işbirliği 

çabalarında, 
hem de küresel 

etkinlik sürecinde 
hep yanlarında 

olmuştur ve 
ebediyete kadar 

da yanlarında 
olacaktır. 

İstanbul Zirvesi’nden sonraki ilk AGiT Zirvesini topladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da ka-
tıldılar. Ve nerede olursa olsun Kazakistan inisiyatif aldı. AGİK, CİCA örgütüne öncülük 
etti. Sayın Nursultan Nazarbayev’in vizyonu bu konuda gerçekten takdire şayan bir viz-
yonla küresel alana bütünüyle çıkma çabası içinde oldu. Dışişleri Bakanlığı döneminde 
geçmişte İKÖ dönem başkanlığı da yaptı. Şimdi de Azerbaycan ve Kırgızistan da aynı 
tempolu bir şekilde küresel platformlara çıkıyorlar. Azerbaycan İslam Konferansı Dışiş-
leri Bakanlığı Dönem Başkanlığı yaptı. Bu sene de BM Güvenlik Konseyi’ne aday. İnşal-
lah da kazanacak, hiç şüphemiz yok. Ve biz Sayın Başbakanımız ile birlikte her yaptığı-
mız ikili görüşmede Azerbaycan’a destek istedik. Bütün bu çabalarında Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, bu kardeş devletlerin yanında olacak, her türlü desteği verecektir. Bu 
bayrakların oralarda dalgalanması hele hele dönem başkanlığı, hele hele güvenlik kon-
seyi üyesi olarak o bayrakların oralarda dalgalanması, emin olunuz bizim ayyıldızlı bay-
rağımızın dalgalanması kadar bize gurur verir, güven verir, geleceğe güvenle bakmamı-
zı sağlar. Yine Kırgızistan da bu sene BM Güvenlik Konseyi üyeliğine aday oldu. İnşal-
lah diğer kardeş ülkeler de her türlü platforma çıkarlar ve hep beraber bu bayrakları or-
tak bayrağımız olarak en yüce yerlerde dalgalandırırız.

Asrın projesi diye geçti biraz önce Bakü-Tiflis-Ceyhan. Daha bu bölgeden çıkacak çok 
sayıda asır projeleri var. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de huzu-
runuzda tebrik etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakanımıza ‘bu 
proje, 2005’ten itibaren hayata geçirilmeye başladıktan sonra Azerbaycan’ın katetdi-
ği mesafe herkesin gözle gördüğü bir mesafedir’ dedi. 2005’teki Bakü’yü, 1995’teki ve 
1989’daki Bakü’yü ve bugünkü Bakü’yü karşılaştırınız. Bakü’ye her gittiğimizde içimizi 
bir sürur kaplıyor. Çünkü Bakü bütün Avrasya’nın en renkli, en ışıltılı, en güzel kurulmuş 
şehirlerinden biri hâline dönüşüyor. Bu da bizim küresel projelerle birlikte nasıl güç ka-
zanacağımızın önemli bir göstergesi.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün bu kardeş 
devletlerin hem ulusal gelişim süreçlerinde, hem bölgesel işbirliği çabalarında, hem de 
küresel etkinlik sürecinde hep yanlarında olmuştur ve ebediyete kadar da yanlarında 
olacaktır. Bizim için burada fark da gözetmiyoruz. Bu kardeş devletlerinin Dışişleri Ba-
kanları ile görüştüğümüzde hep söylediğimiz bir şey var. Bizim Dışişleri Bakanlığımızı 
kendi Dışişleri Bakanlığınız gibi kullanabilirsiniz. Benim büyükelçiliklerime kendi büyükel-
çilikleriniz gibi talimat verebilirsiniz. Afrika’da büyükelçiliklerinizin olmadığını biliyoruz. O 
büyükelçilikleri kendi vatandaşlarınız için kendi büyükelçilikleriniz, kendi eviniz gibi kulla-
nabilirsiniz ve bunu söylerken de hiçbir şekilde bir ayırım yapmaksızın söylüyorum. Ara-
mızdaki ilişkinin düzeyi ne olursa olsun eğer bir Azeri, bir Kazak, bir Kırgız, bir Özbek, 
bir Türkmen, hatta Türkçe konuşmamakla birlikte kardeş devlet olarak bir Tacik, dün-
yanın herhangi bir yerinde başı daralırsa, kendi büyükelçilikleri yoksa, Türk Büyükelçili-
ğinin kapısını çalar ve orada bizim vatandaşlarımız ne muameleyi görüyorsa aynı mua-
meleyi görür. Bizim büyükelçiliklerimize gönderdiğimiz talimat da budur. Bu konuda da 
bir ayırım yapılmaz. Bizim bu bilinci yaygınlaştırmamız lazım. Bu bilinci yaygınlaştırdığı-
mızda ortak bir kültür, ortak bir siyasi gelecek, ortak bir ekonomik çıkar alanı, çıkar der-
ken çıkarcılık anlamında söylemiyorum, ekonomik gelişim alanı ve en önemlisi ortak bir 
gelecek vizyonu geliştirdiğimizde 20. yılı kutladığımız bu coşkulu günde geleceğe çok 
daha güvenle bakabiliriz. 30. yılı kutladığımızda ve yeniden muhasebe yaptığımızda al-
dığımız yoldan çok daha övgü ile bahsedebiliriz. 40’ncı, 50’nci yıla geldiğimizde de in-
şallah bu eksen dünyanın siyasetini belirleyen, ekonomisini belirleyen bir eksen hâline 
dönüşür. Küresel kültüre en fazla katkı sağlayan bir kültürel havza hâline dönüşür. Biz 
buna inanıyoruz. Bütün kardeş Cumhuriyetleri bir kez daha tebrik ediyorum. Bütün bu 
kardeş Cumhuriyetlerin halklarını tek tek tebrik ediyor, geleceğe güvenle bakmalarını di-
liyor, saygılar sunuyorum.



Жоғарыда біз ғасыр жобасы ретінде Баку-Тбилиси-Жейхан жобасын атап өттік. 
Бұл аймақтан тағы әлі неше түрлі керемет жобалар жасалатынына сенімдімін. Бұл 
мәселеде Әзірбайжан Президенті Илхам Алиевке алғысымды білдіремін. Құрметті 
Президент Түркияның Премьер-министріне «бұл жоба 2005 жылдан бастап жүзеге 
асырыла бастағаннан кейін Әзірбайжанның қол жеткізіген жетістіктері үлгі алуға 
лайық» деді. 2005 жылдағы Бакуны, 1995 жылдағы және 1989 жылдағы Бакуны 
қазіргі таңдағы Бакумен салыстырып көріңіз. Бакуға әр барғанымызда көңіліміз 
марқайып қалады. Өйткені Баку бүкіл Еуразияның ең ренкті, ең тартымды, ең 
керемет қаласының біріне айналып отырған жағдайы бар. Бұл да біздің ғаламдық 
жобаларға бір жағадан бас шығарып жұмыс істеуіміздің жемісі, жарқын көрінісі 
деп білеміз.
Қорыта келе мына жайтты білдіргім келеді. Түркия Республикасы мемлекеті, 
бүкіл бауырлас елдердің ұлттық даму үдерістері, аймақтық ынтымақтастығы 
әрекеттері мен ғаламдық ықпалдылық үдерісінде әрдайым жанында табылды, 
бұдан былай да мәңгілік түркі елдердің жанынан табыла бермек. Біз үшін бұл 
жерде алалаушылық болмайды. Осы бауырлас мемлекеттердің Сыртқы істер 
министрлерімен кездескенімізде үнемі айтып жүрген бір жайт бар. Біздің Сыртқы 
істер министрлігін өздеріңіздің Сыртқы істер министрлігіңіз ретінде пайдалана 
аласыз. Менің қарамағымдағы елшілеріме өзіңіздің елшіңізге берген сияқты 
тапсырма бере аласыздар. Африкада елшіліктеріңіз жоқ екенін білеміз. Ол 
жердегі елшілікті мемлекетіңіздің азаматтары үшін өз елшілігіңіз, өз үйіңіз ретінде 
пайдалана аласыздар. Осы жайттардың барлығын айта келе ешқандай да 
алалаушылықтың болмайтынын білдіргім келеді. Арамыздағы қарым-қатынастар 
қандай деңгейде, қай дәрежеде болуына қарамастан егер бір әзірбайжан, бір 
қазақ, бір қырғыз, бір өзбек немесе бір түркмен, тіпті түркі тілінде сөйлемесе 
де туыстас мемлекет ретінде тәжік азаматының әлемнің кез келген бұрышында 
басына мүшкіл жағдай туса және азаматы болып табылатын мемлекеттің сол 
жерде елшілігі болмаса, Түркия елшілігіне келсін, ол азаматқа Түркия азамытына 
қандай мәміле немесе қызмет көрсетілсе, оған да сондай мәміле әрі қызмет 
көрсетіледі. Біздің елшілерімізге жіберген тапсырма міне осындай. Бұл мәселеде 
қайталап айта өтейін алалаушылыққа орын жоқ. Біздер бұл көзқарасты мықтылап 
орналастыруымыз қажет-ақ. Көзқарасты орнықтыруда ортақ мәдениет, ортақ 
саяси болашақ, ортақ экономикалық тиімділік алаңы, тиімділік дегенде қаржылық 
тиімділікті айтып отырған жоқпын, экономикалық даму алаңы мен ең маңыздысы 
ортақ келешек келбетімізді дамытуымыз арқасында 20 жылдықты тойлап отырған 
осындай бақытты сәтте келешекке сеніммен қарайтын боламыз. 30 жылдықты 
тойлағанымызда және бүгін атқарып отырғанымыздай өткен тәуелсіздік 
жылдарына назар тастаған кезде бет алған жолымыздан бұдан да көп мақтан 
етіп, жария ете аламыз. Тәуелсіздігіміздің 40-шы немесе 50-шы жылдарына 
келгенде бұл құбылмалы дүние саясатын айқындайтын, экономикасын 
айқындайтын дәрежеге жетеміз. Ғаламдық мәдениетке ең көп үлес қосқан мәдени 
қорға айналады. Біз бұған нық сенімдіміз. Барлық бауырлас елдерді тағы бір рет 
тәуелсіздіктері мерекесімен құттықтаймын! Барлық бауырлас елдердің халқын 
бүгін жеке жеке құттықтай отырып, болашаққа сеніммен қарауларына тілектеспін!

AYHABER 29

Түркия 
Республикасы 
мемлекеті, бүкіл 
бауырлас елдердің 
ұлттық даму 
үдерістері, аймақтық 
ынтымақтастығы 
әрекеттері 
мен ғаламдық 
ықпалдылық 
үдерісінде әрдайым 
жанында табылды, 
бұдан былай да 
мәңгілік түркі 
елдердің жанынан 
табыла бермек.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:

“Türk Cumhuriyetlerinin, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Kazakistan hepsinin bağımsızlıklarını tebrik ediyorum, kendilerine başarılar 
diliyorum, aramızdaki dayanışmanın ebedî olduğunu tekrarlıyorum.”

Елбасы Абдуллаһ Гүл:
«Түркі республикалары – Әзірбайжан, Түркіменстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан және Қазақстан халқын тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен 
шын жүректен құттықтай отырып, даму жолында ірі жетістіктерге жете 
берулеріне тілектеспін. Арамыздағы ықпалдасу мен жәрдемдесу әрдайым 
нығая берсін!»



AYHABER32

20 yıl 
içerisinde Türk 
Cumhuriyetleri 

kendilerini 
ispatladılar, 

kuruluşlarını 
gerçekleştirdiler, 
tarih karşısında 

sınavlarını verdiler 
ve bugün her 
birisi başı dik 

birer devlet 
olarak tarihte, 
coğrafyada ve 

günümüzde 
yerlerini aldılar.

Açış Konuşmaları
Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül

Değerli Misafirler, Değerli Konuklar, 

Bugün gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Çünkü altı devletten oluşan ama tek mil-

let şuuru içerisinde olan büyük bir milletin, büyük bir coğrafyanın içerisinde 20 yıl 

önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan 

ve Kazakistan’ın bağımsızlık yıldönümünü kutluyoruz. Sözlerimin başında bütün 

bu ülkelerdeki kardeşlerimizi tebrik ediyorum, devlet başkanlarını tebrik ediyorum 

ve bu süreç içerisinde emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. 

Bu sene sadece ortak vatanımız olan Türkiye’de değil, anayurdumuz olan bütün 

Orta Asya’daki bu Türk Cumhuriyetlerinde de birçok kutlamalar yapılacak, birçok 

buluşmalar olacak. Bu vesileyle birçok etkinliklere şahit olacağız. İşte bunlardan 

birisinin şimdi Türkiye’de, Ankara’da yapılıyor olmasını doğrusu çok arzu ettim. 

Onun için büyük bir memnuniyet duyuyorum ve bundan dolayı da aranızda olma-

ya önem verdim. 

Değerli Misafirler, 

20. yüzyıl hepimizin bildiği gibi, biraz önce burada da değerli konuşmacıların ifa-

de ettiği gibi, çok acılara, gözyaşlarına şahit olmuş bir yüzyıldır. Bu yüzyıl, biz Türk-

ler için de gerçekten çok acılar çektirmiştir. Öyleki bütün Türk dünyasının, İslam 

dünyasının en büyük lideri, adeta amiral gemisi durumunda olan Osmanlı İm-

paratorluğu sona ermiş, anayurdumuzdaki bütün Türk Cumhuriyetleri önce Rus 

İmparatorluğu’nun egemenliğine, daha sonra da Sovyetlerin egemenliğine geç-

miş, İkinci Dünya Harbi’nde, soğuk savaş dönemlerinde çok acılar çekmiştir. Ama 

bu yüzyıl iki büyük dirilişe, yine iki büyük ayağa kalkmaya, adeta stratejik bir mu-

cizeye de şahit olmuştur. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve artık yüz 

yıla yaklaşmaktadır. Büyük bir güven içerisinde, büyük bir başarı içerisinde... 20 yıl 

önce de tarihî fırsatı diğer kardeşlerimiz değerlendirmiş ve bağımsızlıklarını ilân et-

mişlerdir. 

Geriye baktığımızda bu iki büyük olay gerçekten büyük ayağa kalkmalar, büyük di-

rilişlerdir. Türk Cumhuriyetleri bağımsız oldukları gün kardeşler birbirine nasıl kavu-

şuyorsa, birbirini uzun yıllar önce kaybetmiş aileler birbiriyle nasıl buluşuyorsa aynı 

heyecan, aynı özlem içerisinde herkes birbirine koşmuş, kucaklaşmış ve adeta 

herkes ekmeğini bölüşmüştür. 

O günleri şöyle hatırladığımızda -ki aramızda bulunan herkes o günleri hatırlar- 20 

yıl önceki buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl içeri-

sinde büyük bir gururla ifade etmek istiyorum ki, Türk Cumhuriyetleri kendilerini is-

patladılar, kuruluşlarını gerçekleştirdiler, tarih karşısında sınavlarını verdiler ve bu-

gün her birisi başı dik birer devlet olarak tarihte, coğrafyada ve günümüzde yerle-

rini aldılar. Tekrar ifade etmek istiyorum, bizleri, büyük bir milletin ayrı ayrı devlet-

leri olarak görmemiz gerekir. Altı devletli tek millet bilinci içerisinde hareket etme-

miz gerekir. Birbirimize saygı, birbirimize sevgi ama büyük bir dayanışma göster-

memiz gerekir. Önümüzdeki büyük imtihan da budur. Bunu yapabilmemiz için bir-

çok gerekçeler vardır. Çünkü dayanışma içerisinde olmayanlar tek kaldıkları süre  



Ашылу рәсімі баяндамалары

Түркия Республикасының Президенті 
Абдуллаһ Гүл

Құрметті қонақтар!

Бүгін расында қуаныштымыз және абыройлымыз. Өйткені жеке-жеке алты 
мемлекет болғанымен, ортақ ұлттық санаға ие ұлы ұлттың өкілі саналатын, кең 
байтақ алқапта 20 жыл бұрын тәуелсіздікке қол жеткізген Әзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан және Түрікменстан республикаларының тәуелсіздіктерінің 
20 жылдығын тойлағалы отырмыз. Осыған орай, осы мемлекеттерде өмір сүріп 
жатқан барша бауырларымызды және мемлекет басшыларын шын жүректен 
құттықтай отырып, бұл үдерістің сәтті жүруі үшін еңбек сіңірген әрбіріңізге шексіз 
алғысымды білдіремін.

Үстіміздегі жылы тек қана ортақ отанымыз Түркияда емес, атажұртымыз – 
Орта Азияның барлық түркі мемлекеттерінде де бірқатар құттықтау шаралары 
ұйымдастырылып, айтулы жиындар өткізіледі. Сондықтан, біздің көптеген іс-
шаралардың куәгері болатынымыз айдан анық. Міне, осындай іс-шаралардың 
бірінің бүгінгі күні Түркияның Анкара қаласында ұйымдастырылуын қатты 
қаладым және мені үлкен қуанышқа бөледі, бұл жиында Сіздермен бірге болуым 
мен үшін үлкен мәртебе.

Қадірменді қонақтар!

Менен бұрын сөз сөйлеген баяндамашылардың да айтып өткеніндей, ХХ 
ғасырдың қайғылы оқиғалар мен сұрапыл соғыстарға толы болған ғасыр екені 
дүйім жұртқа белгілі. Бұл ғасыр түркілер үшін де оңай тиген жоқ. Әсіресе, 
жиырмасыншы ғасырдың басында күллі түркі әлемінің, тіпті ислам қауымының 
көшбасшысына және локомотивіне айналған Осман империясының дәуірі 
аяқталып, атажұртымыздағы барша түркі мемлекеттері Орыс патшалығының, 
кейіннен Кеңес одағының қол астына өтті. Ол аздай екінші дүниежүзілік соғыс 
пен қырғи-қабақ соғыс жылдарында қиын-қыстау заманды бастан өткерді. 
Десек те, бұл ғасырда стратегиялық тұрғыдан аса маңызды екі бетбұрыс пен 
жандану, айтулы екі оқиға орын алды. Бұның біріншісі – 1923 жылы Түркия 
Республикасының құрылуы және оның бейбітшілік пен тұрақтылық аясында 
ілгері қарай нық қадам басуы болса; екіншісі – осыдан 20 жыл бұрын өзге 
бауырларымыздың тәуелсіздікке қол жеткізуі болды.

Өткенге оралсақ, осы айтулы оқиғалар шын мәнісінде ұлттың қайта жандануына 
едәуір ықпалын тигізді. Түркі республикалары тәуелсіздікке қол жеткізген күні 
көп жылдардан бері бірін-бірі көрмеген бауырлар мен отбасылар секілді үлкен 
сағынышпен бір-бірін құшақ жая қарсы алып, нанымен бөлісіп, зор қуанышқа 
бөленіп жатты.

Әрине, сол күнгі қуанышты жағдайды еске алу біздің жан дүниемізді қайта 
толқытары, оған жаңа леп берері сөзсіз. Одан бері 20 жыл өтті. 20 жыл ішінде түркі 
республикаларының аянбай тер төгіп, мемлекеттілігінің негізін қалағанын және 
тағдырдың тәлкегінен сүрінбей өтіп, дербес мемлекет ретінде қазіргі әлемдік 
тарихтан өз орнын алғанын мақтан тұтамын. Осы орайда, мен өзімізге ұлы 
ұлттың жекелеген мемлекеттері ретінде қарау керектігін қайта айтуды жөн санап 
отырмын. Біз алты мемлекеттен тұратын бір ұлттың санасымен әрекет етуіміз 
керек. Өзара құрмет пен сүйіспеншілікке негізделе отырып, бір-бірімізге қолдау 
көрсетуіміз қажет. Алдымыздағы ең қиын сынақ та – осы. Бұлай етуіміз үшін 
көптеген дәйектер бар. Себебі, бір-біріне қолдау көрсетпеген мемлекеттердің 
жеке дара қалғанда кейбір үлкен қиыншылықтарға төтеп бере алмайтыны анық. 

20 жыл ішінде түркі 
республикаларының 
аянбай тер төгіп, 
мемлекеттілігінің 
негізін қалағанын 
және тағдырдың 
тәлкегінен сүрінбей 
өтіп, дербес 
мемлекет ретінде 
қазіргі әлемдік 
тарихтан өз орнын 
алғанын мақтан 
тұтамын.
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Kazakistan’da 
kurulan Türk 

Akademisi 
bilim dünyasını 

bir araya 
getirecek, bilim 

adamlarımızın 
çok daha yakın 

çalışmalarını 
temin edecek 

ve geleceğe 
ortak stratejiler 

üretmemize çok 
büyük katkılar 
sağlayacaktır.

içerisinde bazı büyük sıkıntılarla başa çıkamazlar. Dayanışma içerisinde olmak, kar-

şılıklı eşit ve saygın münasebete asla gölge düşürmez. Yine büyük bir memnuni-

yetle ifade etmek isterim ki, geçen süre içerisinde hep beraber bunu ispatlamış du-

rumdayız. 

Evvelki sene onuncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi yeni 

bir oluşuma dönüştü, Türk Konseyi. 3 Ekim Nahçıvan Toplantısı tarihî bir toplantı-

dır. İnanıyorum ki ileride çok referans yapılacaktır ve geçen sene aldığımız karar-

la bundan sonra bu toplantıların Türk Konseyi adı altında yapılmasını kararlaştırdık. 

Önümüzdeki ay Kazakistan’da yapılacak toplantı, Türk Konseyi’nin toplantısı ola-

caktır. İnşallah ondan sonra Kırgızistan’da Issık Gölü’nde yapacağız. Bu dayanış-

manın yeni bir noktaya götürülmesinin çok açık işaretidir. 

Yine Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasetçilerin birbirini daha iyi tanımaları, tec-

rübelerini birbirlerine aktarmaları, yakın işbirliği içinde olmaları için kurduğumuz 

TÜRKPA, -merkezi Bakü’de- milletvekillerimizi, siyasetçilerimizi parlamentolarımı-

zı birbirine yaklaştıran bir parlamenterler asamblesidir. Dünyanın başka bölgelerin-

de bunun örneğini görmekteyiz. 

TÜRKSOY, ortak kültürümüzü, ortak tarihimizi geleceğe taşımanın en güzel mües-

sesesi olarak Ankara’da kurulmuştur ve gerçekten çok başarılı faaliyetler yapmak-

tadır. Yine Kazakistan’da kurulan Türk Akademisi de bilim dünyasını bir araya geti-

recek, bilim adamlarımızın çok daha yakın çalışmalarını temin edecek ve geleceğe 

ortak stratejiler üretmemize çok büyük katkılar sağlayacaktır. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk Cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanı olan 

bütün kardeşlerimizle büyük bir dostluk, samimiyet ve büyük bir birlik içerisindeyiz. 

Bunun görünür olmasında da hiç çekinmiyoruz, çünkü gayet açık ve şeffaf bir iş-

birliği içerisindeyiz. Bu da hakkımızdır. Eğer hepimiz kendimizi tek bir milletin par-

çaları olarak görüyorsak, bu milletin fertlerinin, bu milletin topluluklarının, bu milletin 

devletlerinin yakın işbirliği içerisinde olmaları da en tabii haklarıdır. 

Geçen 20 yıl içerisinde çok önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi alanında, 

dış politikada, başta eğitim olmak üzere hayatın diğer alanlarında çok önemli pro-

jeler geliştirilmiştir. Şimdi önümüzdeki yıllarda bu projeleri daha titizlikle geliştirmek, 

bunlara yenilerini eklemek zorundayız. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıl-

maktadır. Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, bakanlıklarımız -bütün bu al-

tı ülkenin- bu konuda yoğun çalışmalar yapmaktadır. İnanıyorum ki, on yıllar sonra 

yine bir araya geldiğimizde yeni başarıları da hep beraber kutlayacağız. 

“20 yıl içerisinde çok zor şartlar altında Türk Cumhuriyetleri kendilerini ispatladı-

lar” dedik. Bununla gurur duyuyoruz. Hangi ülkeye gitsem gerçekten büyük bir 

gurur duyarım. Her gidişimde de tekâmülü, ilerlemeyi, farklılığı fark ederim ve Türk 

Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizi de sadece senede bir ziyaretin çok ötesine ta-

şıdığımızı eminim ki sizler de yakından takip ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 

cumhurbaşkanları Sayın Nazarbayev, Sayın Aliyev, Sayın Roza Otunbayeva, Sa-

yın Berdimuhammedov’la bir araya geldiğimizde, “Senede bir kez birbirimizi ziya-

ret eden ve sadece protokolvari görüşmeler yapan liderler olmanın ötesine geçe-

ceğiz, protokolden uzak, her türlü formaliteden uzak, senede birkaç kez birbirimi-

zi hep ziyaret edeceğiz” dedik ve bunları da gerçekleştiriyoruz. Bundan gerçekten 

büyük bir mutluluk duyuyorum. 



Оның үстіне, бір-біріне қолдау көрсету, өзара құрмет пен тең байланыс орнатуға 
нұқсан келтірмейді де. Артта қалған уақытта бір атаның балаларындай қол 
ұстасып, ірі жетістіктерге жеткенімізді зор қуанышпен тілге тиек етемін.

Өткен жылы ұйымдастырылған түркі тілдес мемлекеттердің басшыларының Х 
саммитінде Түркі кеңесінің жаңа институционалдық құрылысы қалыптастырылды. 
3-қазанда Әзірбайжанның Нахчыван қаласында өткен саммит тарихи маңызы 
зор жиналыс болды. Саммитте қабылданған шешімге сай бұдан былайғы 
басқосуларымыз Түркі кеңесінің аясында ұйымдастырылатын болады. Келесі 
айда өтетін Қазақстандағы басқосу Түркі кеңесінің жиналысына айналады. Құдай 
қаласа, одан кейінгі басқосуды Қырғызстанда Ыстықкөлде өткізу жоспарланып 
отыр. Бұның бәрі – өзара ықпалдасу мен қолдау көрсету процесіне жаңа серпін 
беретін қадамдар.

Мұнымен қоса, түркі республикаларындағы саясаткерлер мен депутаттардың 
бірін-бірі жақсы тануы, тәжірибе алмасуы және өзара ынтымақтастық орнатуы, 
сондай-ақ парламентаралық қарым-қатынастың нығайтылуы үшін орталығы Баку 
қаласында орналасқан, әлемде теңдесі жоқ түркі мемлекеттердің Парламенттік 
ассамблеясы құрылды.

ТҮРКСОЙ ортақ мәдениетіміз бен тарихымызды келешек ұрпаққа жеткізер ең тиімді 
институт ретінде Анкарада құрылып, күні бүгінге дейін игі жұмыстар атқарды. Ал, 
Қазақстанда құрылған Түркі академиясы болса, ғылым саласының өкілдерін бір 
шаңырақ астында жинап, олардың бір-бірімен етене араласуына және болашаққа 
бағытталған ортақ стратегияларды белгілеуге елеулі үлес қосатын болады.

Өз басым түркі республикаларын басқарып отырған бауырларыммен бірге 
достық әрі татулық байланыс орнатып, сенімді әріптестер ретінде ортақ жұмыс 
жасап жатқанымызды зор қуанышпен айтамын. Біз бұны жария етуден де еш 
тайынбаймыз. Себебі біз ашық және сенімді ынтымақтастықты қолдаймыз. Бұл 
– біздің құқығымыз. Егер біз өзімізге бір ұлттың өкілдері ретінде қарайтын болсақ, 
онда бір ұлттың азаматтары, қауымдастықтары және мемлекеттері арасында 
өзара тығыз қарым-қатынастың орнауы да табиғи заңдылық пен сол ұлттың 
құқығы.

Өткен 20 жыл ішінде маңызды жобалар іске асырылды. Білім саласынан бастап, 
экономика, сыртқы саясат тағы басқа да салаларда өте маңызды жобалар қолға 
алынды. Енді алдағы жылдары осы жобаларды одан әрі нығайтып, сонымен қатар 
жаңа жобаларды өндіруіміз керек. Осыған байланысты өте маңызды жұмыстар 
атқарылып жатыр. Осы 6 елдің бүкіл университеттері, ғылыми зерттеу мекемелері, 
министрліктері бұл бағытта орасан зор жұмыстар жүргізуде. Он жылдан кейін 
қайтадан жиналғанымызда жаңа жетістіктерімізбен бөлісіп, қуанатымызға шын 
жүректен сенемін.

«20 жыл ішінде қиын-қыстау заманды бастан өткерген түркі республикалары елеулі 
жетістіктерге жетті» дедік. Мен мұны мақтан тұтамын. Қай мемлекетке барсам да, 
расында көңілім марқайып, төбем көкке жеткендей болады. Іс-сапарға барған сайын 
түркі республикаларында болып жатқан өзгерістерге, бетбұрыстарға және даму 
барысына таңдана қараймын. Сіздер де байқап отырғаныңыздай, түркі елдермен 
деген қарым-қатынастарымызды елбасылардың жылда бір рет кездесуден қайда 
ілгері нығайтық. Қымбатты бауырларым, Президенттер Нұрсұлтан Назарбаев, 
Ильхам Алиев, Роза Отунбаева және Курбангулы Бердымұхаммедов бәріміз 
жиналғанда «Жылына бір рет жүздесіп, ресми кездесулер өткізетін мемлекет 
басшысы болудан алшақтап, бір-бірімізбен бейресми кездесулерді жиілетейік» 
деп уәделестік және бұл уәдемізді де орындап жатырмыз. Бұған шын жүректен 
қуаныштымын.
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Қазақстанда 
құрылған Түркі 
академиясы 
ғылым саласының 
өкілдерін бір 
шаңырақ астында 
жинап, олардың 
бір-бірімен етене 
араласуына 
және болашаққа 
бағытталған ортақ 
стратегияларды 
белгілеуге елеулі 
үлес қосатын 
болады.
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Tek milletin 
6 ayrı devleti 

bilinci içerisinde 
işbirliğimizi, 

dayanışmamızı 
güçlü bir 

şekilde ileriye 
taşıyacağımızdan 

hiç kimsenin 
şüphesi olmasın.

Değerli Misafirler, 

Geleceğe baktığımızda en önemli sınavımız, -Türkiye’yi de bunun içerisine koya-
rak söylüyorum- ülkelerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu yönde hepimizin köklü re-
formlar içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bunlar siyasi, ekonomik, hukuk, eğitim-
le ilgili yeni çalışmalar, yeni reformlar. Bunlar, ülkelerimizi çok daha güçlü hâle ge-
tirecektir. Kim gerçekçi olur, devamlı kendisini yeniler, devamlı kendisini konsolide 
ederek geliştirir ve bu yönde hukuki, demokratik, ekonomik, eğitimle ilgili özellik-
le köklü reformlar yaparak yoluna devam ederse, o kadar güçlü olur, o kadar sar-
sılmaz olur. Bütün liderlerin ve bütün sevgili kardeşlerim olan cumhurbaşkanlarının 
vizyonlarının hep bu yönde olduğunu baş başa geldiğimizde yaptığımız konuşma-
lardan çok iyi biliyorum. 

Bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak yüz yıla yaklaşan tarihimizde hâlâ ne büyük 
çalışmalar içerisinde olduğumuzu herkes görmektedir. O bakımdan büyük bir öz-
güven içerisinde hep bu çalışmaları yapmaya devam etmemiz gerekir ve buna ina-
nıyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu kutlamaları 6 devlette de yoğun bir şe-
kilde yapmamız gerekir. Mümkün olduğu kadar herkesin bu kutlamalara katılma-
sı gerekir. Folklorlarımız, kültürel faaliyetlerimiz, bilimsel çalışmalar, akademik çalış-
malar; bütün bunlardan da devletlerimizi yöneten yöneticiler muhakkak ki fayda-
lanacaktır. 

Türk Konseyi’nin Genel Sekreterliği İstanbul’da bildiğiniz gibi. Onlar da bu uğurda 
yoğun çalışmalar içerisindedir. İnanıyorum ki gelecek çok daha parlak olacaktır. 20 
yıl içerisinde kazanılan büyük başarılara önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ba-
şarıların ilave edileceğinden hiçbir şüphem yoktur. Çünkü Türk Cumhuriyetlerini yö-
neten değerli kardeşlerimin vizyonları da budur. Hangisine gitsem önümüzdeki 10, 
20, 30 yılla ilgili orta ve uzun vadeli programlarını anlattıklarında, dinlediğimde ger-
çekten hep heyecan duyarım. Bu şevk olduktan, bu azim olduktan sonra başarı-
lamayacak hiçbir şey yoktur. 

Tekrar Türk Cumhuriyetlerinin, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Kazakistan hepsinin bağımsızlıklarını tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum, 
aramızdaki dayanışmanın ebedî olduğunu tekrarlıyorum. Tek milletin altı ayrı devleti 
bilinci içerisinde işbirliğimizi, dayanışmamızı güçlü bir şekilde ileriye taşıyacağımızdan 
hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini, bunu bir kez daha ilan ederek, bu top-
lantıyı tertipleyenleri, bu toplantı vesilesiyle çok değerli bilimsel çalışmalar yapanları, 
yayınları hazırlayanları tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum. 



Қадірменді қонақтар!

Алдымыздағы ең қиын сынақ – түркі мемлекеттерін келешекке дайындау. Бұл 
Түркияға да қатысты мәселе. Осыған байланысты барша мемлекеттердің саясат, 
экономика, құқық және білім беру салаларында түбегейлі реформалардың 
атқарылып жатқаны айқын байқалады. Бұл реформалар мемлекеттерімізді одан 
сайын күшейтуге мүмкіндік береді. Кімде-кім ақиқатқа жүгініп, үздіксіз өзін-өзі 
жаңалап, үздіксіз өзін-өзі жетілдіріп отырса және құқық, демократия, экономика, 
білім беру салаларында түбегейлі реформаларды жүзеге асыруын тоқтатпаса, 
әлбетте жаңа серпінмен күшейіп, төзімділігін нығайтады. Бүкіл көшбасшылардың 
және барша президент бауырларымның келешекке бағытталған жоспарларының 
осыған негізделгенін жүздесулерден, жиналыстардан жақсы білемін.

Біздің де Түркия Республикасы ретінде жүз жылға жақын тарихымызда қандай 
айтулы істерге мұрындық болып жатқанымызды дүйім жұрт біледі. Сондықтан, 
өзімізге деген нық сенімімізді жоғалтпай, осы істерді соңына дейін жеткізуіміз 
керек және мен бұған кәміл сенемін.

Қорыта айтқанда, түркі республикаларының тәуелсіздіктерінің 20 жылдығын алты 
мемлекетте де жоғары деңгейде атап өтуіміз керек. Мүмкіндігінше құттықтау 
шараларына әркімнің атсалысқаны жөн. Фольклорымыз, мәдени іс-шараларымыз, 
ғылыми еңбектеріміз, академиялық жұмыстарымызды мемлекеттерімізді 
басқарып отырған басшылары міндетті түрде пайдаланулары керек.

Түркі кеңесінің Бас хатшылығы Стамбұлда орналасқан. Бұл мекеме де тиісті іс-
шараларды өз деңгейінде атқаруда. Болашағымыздың жарқын болатынына зор 
үмітпен қараймын. 20 жыл бойы қол жеткізілген ірі жетістіктерге алдымыздағы 
жылдары да зор жетістіктердің қосылатынынан күмәнім жоқ. Өйткені түркі 
республикаларын басқарып отырған бауырларымның да арманы осы. Қайсысына 
барсам да, оның алдағы 10, 20 және 30 жылға арналған орта және ұзақ мерзімді 
жоспарларымен танысқанымда көңілім толқып қалады. Осындай жігерлілік пен 
осындай асқақ арман тұрғанда, алынбайтын асу, бағынбайтын белес жоқ деп 
ойлаймын.

Тағы да түркі республикалары – Әзірбайжан, Түркіменстан, Қырғызстан, Өзбекстан 
және Қазақстан халқын тәуелсіздіктерінің 20 жылдығымен шын жүректен құттықтай 
отырып, даму жолында ірі жетістіктерге жете берулеріне тілектеспін. Арамыздағы 
ықпалдасу мен жәрдемдесу әрдайым нығая берсін! Бір ұлттың алты мемлекеті 
ретінде өзара ынтымақтастығымызды одан әрі күшейте түсетінімізге ешкімнің де 
шүбәсі болмасын дегім келеді. Осы айтулы жиынның ұйымдастырушыларына, 
құнды еңбектерімен атсалысқан ғалымдарға, баспа қызметкерлеріне шексіз 
алғысымды білдіремін! Барлығыңызға табыстар тілеймін!
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Бір ұлттың 
алты мемлекеті 
ретінде өзара 
ынтымақтастығымызды 
одан әрі күшейте 
түсетінімізге ешкімнің 
де шүбәсі болмасын.
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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi,  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi, Başbakanlık AKDTYK Atatürk 
Kültür Merkezi ve Başbakanlık Kamu Diploma-
sisi Koordinatörlüğü tarafından 5-6 Ekim 2011 
tarihleri arasında ortaklaşa Ankara’da düzenle-
nen "Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhu-
riyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan" konulu uluslararası 
toplantı, pek çok açıdan dikkat çekici bir orga-
nizasyon oldu. Beş ülkeden toplam 69 bilim in-
sanının katılımcı veya müzakereci olarak yer al-
dığı toplantı, aynı zamanda konu ile ilgili, saha-
da önemli çalışmalarda bulunmuş bürokrat ve 
siyasetçilerin, bilim insanları ile bir araya gelerek 
ve deneyim ve düşüncelerini birbirlerine aktar-
dıkları bir platform oluşturdu. 

Toplantının belirleyici niteliği, Türkiye ile diğer 

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin kardeş-

lik duyguları ile karşılıklı temennilerin dile getiril-

mesi aşamasından, reel bir işbirliği alanının alt-

yapısının oluşturulması aşamasına doğru geçi-

şin somut bir göstergesi olmasıdır. Toplantının 

açılış töreninde dile getirilen görüşler, bu duru-

mu açık bir biçimde yansıtmaktadır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKDTYK 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Sayın Prof. Dr. 

Osman Horata 20. Yüzyılın belirleyici özelliğinin 

savaş ve felaketlerin yol açtığı yıkımlar olduğu-

nu, bu durumdan en çok etkilenenlerin başın-

da da Orta Asya Türk topluluklarının geldiğini, 

bağımsızlığa geçişin bu ülkeler için bir yandan 

devletlerini inşa ederken, diğer yandan kimlik-

BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA 
TÜRK CUMHURİYETLERİ 
ULUSLARARASI TOPLANTISI: 
BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Haluk Alkan
Erciyes Üniversitesi İİBF öğretim üyesi
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lerini inşa etmek gibi 
zorlu bir süreci ifade 
ettiğini belirtti. Karşı-
laşılan zorluklara rağ-
men, geçen 20 yıl-
da bu ülkelerin onur-
lu bir mücadele vere-
rek, olumsuz beklen-
tilerin aksine ayak-
ta kalmayı başardık-
larını, bundan sonra 
bölgede kan ve göz-
yaşı yerine, dostluk 
ve barışın hâkim ol-
ması, bu tarihî tecrü-
benin bütün boyut-
larıyla ele alınması-
nı gerektiğini, bu yeni 
süreçte de öncelikli 
konuların bu ülkelerin 
devletlerini ve kimlik-
lerini yeniden inşa et-
mek ile bölgesel ve 
küresel güçlerin Orta 
Asya’ya dönük politikaları olduğunun altını çiz-
di. Prof. Dr. Horata, bu nedenle bu iki temel ko-
nuya yönelik projeler hazırlandığını ve toplantı-
lar süresince bu amaçla hazırlanan dokuz ra-
porun katılımcılara takdim edileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun açılış töreninde yapmış olduğu 
konuşmada da dikkat çekici vurgulamalar ya-
pıldı. Davutoğlu, yıldönümlerinin kutlama nite-
liklerinin yanı sıra, aynı zamanda yaşanan geç-
mişin deneyimleri ışığında geleceğe dönük bir 
muhasebe yapma imkânı tanıdığının altını çiz-
di ve bu muhasebenin jeopolitik, jeokültürel ve 
jeoekonomik olmak üzere üç düzlemi olduğu-
nu belirtti. Sayın Dışişleri Bakanı öncelikle 1989 

yılında çift kutup-
lu dünya sisteminin 
dağılması ile birlik-
te yaşanan üç dö-
nüşümün etkileri-
ni en fazla hisseden 
ülkelerden birisi-
nin de Türkiye oldu-
ğunu ve bunun da 
Saraybosna’dan, 
Kırgızistan’a uza-
nan geniş bir coğ-
rafyaya yönelik çok 
yönlü bir dış politi-
kanın gerçekleştiril-
mesini zorunlu kıl-
dığını belirtti. De-
nizlere uzak, kapa-
lı bir coğrafya yapı-
sına sahip bulunan 
bölgenin karakteris-
tik özelliğinin; iç bü-
tünlüğün sağlandı-
ğı dönemlerde de-

nizlere doğru bir genişlemenin, bunun sağla-
namadığı dönemlerde ise bölge ülkelerinin dış 
emperyal güçlerin etki alanına girmesi olduğu-
nu vurgulayan Davutoğlu, jeopolitik dönüşü-
mün bu karakteristik ile ilgili bir durum olduğu-
nu vurguladı. Bağımsızlığın ülkeler için Soğuk 
Savaş’ın şekillendirdiği emperyal etki alanın-
dan kurtulmayı sağlamakla birlikte, henüz böl-
genin bütünlüğünü sağlayacak bir sürecin tam 
olarak gerçekleştirilemediğine konuşmada ayrı-
ca vurgu yapıldı. Jeokültürel dönüşüm ise Orta 
Asya coğrafyasının, tarihte pek çok defa yaptı-
ğı gibi, yeniden bir medeniyet havzası olmaya 
dönük bir hafızanın canlanması ile ilgilidir. Sov-
yetler Birliği döneminde baskılanan bu nitelik, 
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Toplantının belirleyici niteliği, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki 
ilişkilerin kardeşlik duyguları ile karşılıklı temennilerin dile getirilmesi aşama-
sından, reel bir işbirliği alanının altyapısının oluşturulması aşamasına doğru 
geçişin somut bir göstergesi olmasıdır. Toplantının açılış töreninde dile geti-
rilen görüşler, bu durumu açık bir biçimde yansıtmaktadır.
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dinamiklerini muhafaza etmiş, ba-
ğımsızlıktan sonra ortak dil, ortak 
kavramlar, ortak şehir kültürlerinin 
oluşumuna dönük çaba ve politi-
kalarla hayata geçirilmektedir. Dı-
şişleri Bakanımız jeoekonomik dö-
nüşümü ise üç okyanusu birleşti-
ren ipek yolunun yeni ekonomik 
bağlamda yeniden 
canlanması ile açık-
lamıştır. Bu hat zayıf-
ladığında Orta Asya 
ekonomileri bir peri-
feri ekonomisine dö-
nüşmektedir. Davu-
toğlu gelecek dönem-
de bölgenin yeni tren 
ağları, ulaşım hatla-
rı, enerji koridorları ve 
boru hatları ile ipek 
yolunun yeniden can-
landırılması çabaları-
nın jeoekonomik dö-
nüşümün unsurlarını 
oluşturacağını belirtti. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu yukarıda özetlenen üç değişimin karşısın-
da birtakım meydan okumaların olduğunun da 
altını çizdi. Bunlar:

Bölgedeki demografik yapının yakın çevresi 
karşısındaki zayıflığı,

Bölge ülkelerinin ulusal kimlik ile yerel kimlikler 
arasında güçlü bağlar oluşturmaları zorunlulu-
ğu,

Ulusal egemenliğin demokratik kurumlarla des-
teklenmesi zorunluluğu,

Ortak bölgesel bilincin oluşturulması temelinde 
işbirliğinin kurumsallaşması,

Küresel sisteme yukarıda sıralanan meydan 
okumaları çözümleyecek şekilde entegre olun-
ması, şeklinde özetlenebilir.

Konuşmasında bu meydan okumalara iliş-
kin olarak Kırgızistan olayları ve Fergana vadi-
sindeki geçişken etnik-toplumsal yapıdan çar-
pıcı örnekler veren Davutoğlu; “Dolayısıyla bi-
zim yapmamız gereken, Şimdi bütün bu kardeş 
devletlerin yapması gereken ulus devlet vatan-
daşlık kimliği ile etnik yerel kimlikler arasında bir 

uyum çalışması yapması ve karşılıklı olarak bir 

tabiri caizse zımni bir barış kültürü yaygınlaş-

tırarak bu halklar arasındaki kültürün sürmesi-

ne çaba göstermek”tir dedi. Sayın Dışişleri Ba-

kanı bu tür sorunlarla baş edebilmenin ise tah-

kim edilen ulusal egemenliğin daha güçlü de-

mokratik kurumlarla desteklenmesi ile müm-

kün olabileceğinin altını çizdi. Davutoğlu, Türk 

Cumhuriyetleri arasında ortak bir bölgesel bilin-

cin oluşturulması konusunda kurumsal girişim-

lere değinerek, bu çerçevede Türk Konseyi ve 

TÜRKSOY’un çalışmalarının yakın geçmişte ol-

duğu gibi gelecekte de taşıyacağı öneme dik-

kat çekti. Sayın Dışişleri Bakanımız, önümüzde-

ki süreçte küresel etkinlik düzleminin Türk Cum-

huriyetleri için daha çok önem taşıyacağını, bu 

süreçte küresel etkiler karşısında kendimizi içe 

kapatmak yerine küresel alana özgüven içinde 

girmek gerektiğini belirtti. Türk Cumhuriyetleri-

nin bu özgüveni sağlayacak altyapıya sahip ol-

duğunu vurgulayan Davutoğlu, ancak bu ülke-

lerin bir araya gelerek geleceği birlikte planla-

ma iradesi göstermeleri gerektiğinin altını çiz-

di. Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu; 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: "Ortak bir kültür, 
ortak bir siyasi gelecek, ortak bir ekonomik çıkar 
alanı, ekonomik gelişim alanı ve en önemlisi 
ortak bir gelecek vizyonu geliştirdiğimizde 20. 
yılı kutladığımız bu coşkulu günde geleceğe 
çok daha güvenle bakabiliriz."
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“Bizim bu bilinci yaygınlaştırmamız lazım. Bu bi-
linci yaygınlaştırdığımızda ortak bir kültür, ortak 
bir siyasi gelecek, ortak bir ekonomik çıkar ala-
nı, çıkar derken çıkarcılık anlamında söylemiyo-
rum, ekonomik gelişim alanı ve en önemlisi or-
tak bir gelecek vizyonu geliştirdiğimizde 20. yılı 
kutladığımız bu coşkulu günde geleceğe çok 
daha güvenle bakabiliriz. 30. yılı kutladığımız-

da ve yeniden muhasebe yaptığımızda aldığı-
mız yoldan çok daha övgü ile bahsedebiliriz” di-
yerek konuşmasını tamamladı.    

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül açılış 
töreninde yapmış olduğu konuşmada geçen 
20 yıl içinde Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşla-
rını gerçekleştirerek başı dik birer devlet olarak 
uluslararası alanda yerlerini aldıklarını belirterek, 
bu aşamadan sonra tek millet bilinciyle hareket 
eden bir dayanışmanın ülkeler arasında kurum-
sallaşmasının gereğine dikkat çekti. Kurumsal 
dayanışmanın karşılıklı saygı ve eşit ilişkilere göl-
ge düşürmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaş-
kanımız, Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesinin Türk 
Konseyine dönüştürülmesinin önemini özellikle 
vurguladı. Ayrıca Türk Parlamenterler Asamble-
si (TÜRKPA) ve TÜRKSOY’un çalışmalarına de-
ğinen Cumhurbaşkanımız, bu girişimlerin ülke-
ler arasındaki dayanışmayı yeni bir aşamaya ta-
şımanın açık bir işareti olduğunu belirtti. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül; “Geleceğe 
baktığımızda en önemli sınavımız, -Türkiye’yi de 
bunun içerisine koyarak söylüyorum- ülkeleri-
mizi geleceğe hazırlamaktır. Bu yönde hepimi-

zin köklü reformlar içerisinde olduğumuzu gö-
rüyoruz. Bunlar siyasi, ekonomik, hukuki, eği-
timle ilgili yeni çalışmalar, yeni reformlar. Bun-
lar, ülkelerimizi çok daha güçlü hâle getirecektir. 
Kim gerçekçi olur, devamlı kendisini yeniler, de-
vamlı kendisini konsolide ederek geliştirir ve bu 
yönde hukuki, demokratik, ekonomik, eğitimle 
ilgili özellikle köklü reformlar yaparak yoluna de-

vam ederse, o kadar güçlü olur, o kadar sarsıl-
maz olur” diyerek kurumsallaşmanın önemine 
işaret etti ve ülkeler arasındaki işbirliğinin niteli-
ği konusunda çarpıcı vurgulamalarda bulundu.     

Toplantının ilk gününde düzenlenen oturum-
lar, Sayın Prof. Dr. Osman Horata’nın açılış ko-
nuşmasında vurgulamış olduğu proje ve rapor-
larla ilgili sunum ve tartışmalara ayrılmıştı. Bu 
çerçevede öncelikle Türk Dil Kurumu, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve 
Atatürk Kültür Merkezi tarafından desteklenen 
“Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar İnşa Edilen 
Kimlikler” Projesi Doç. Dr. Süer Eker ve Dr. Jala 
Garibova’nın Başkanlığında, Doç. Dr. Ayşegül 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Kim 
gerçekçi olur, devamlı kendisini 
yeniler, devamlı kendisini konsolide 
ederek geliştirir ve bu yönde hukuki, 
demokratik, ekonomik, eğitimle ilgili 
özellikle köklü reformlar yaparak 
yoluna devam ederse, o kadar 
güçlü olur, o kadar sarsılmaz olur.”
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Aydıngün, Doç. Dr. İsmail Aydıngün ve Doç. Dr. 

Eyüp Bacanlı’nın sunumları ve Prof. Dr. Çiğdem 

Balım, Doç. Dr. Recep Boztemur ve Prof. Dr. 

Mustafa İsen’in değerlendirmeleri ile katılımcı-

lara tanıtıldı. Yakın zamanda sonuçları kamuo-

yu ile paylaşılacak olan proje Bağımsızlıktan gü-

nümüze geçen 20 yıl içinde Orta Asya ülkele-

ri, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya 

Federasyonu’nda yaşanan siyasal ve toplum-

sal değişimleri, Türk dilli toplulukların bu deği-

şimden nasıl etkilendiklerini, bu bölgelerde dev-

let ve ulus inşa süreçlerinin incelenmesini, bu 

çerçevede Türkiye’nin izlediği politikaları ve so-

nuçlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. 

Proje sonuçları üç kitap hâlinde yayımlanacak. 

Birinci kitap, Orta Asya Cumhuriyetleri, ikin-

ci kitap Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’yı, 

üçüncü kitap ise Rusya Federasyonu’nu, bu 

bölgelerde yaşayan Türk dilli halklar ve Türkiye 

ile ilişkiler temelinde ayrı ayrı ele almakta. İçerik 

olarak çalışma yukarıda belirtildiği şekliyle ku-

rumsal ve reel bir işbirliği alanının oluşturulma-

sına katkı sağlayacak bilimsel bir altyapının şe-

killendirilmesi yolunda önemli bir çaba olarak 

nitelendirilebilir. Aynı şekilde toplantının ilk gü-

nündeki oturumlardan biri Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 

desteklenen dokuz raporla ilgili sunumlara ve 

tartışmalara ayrılmıştı. Dr. Gülşen Paşayeva ve 

Dr. Murat Yılmaz’ın başkanlığında yapılan otu-

rumda Doç. Dr. Mehmet Akif Okur tarafından 

hazırlanan “Yeni Çağın Eşiğinden ‘Avrasya’nın 

Kalbi’ne Bakmak”; Doç. Dr. Fırat Purtaş tarafın-

dan kaleme alınan “Orta Asya ile Güney Asya 

Arasında Modern İpek Yolu Projesi”; Yusuf Ya-

zar tarafından hazırlanan “Enerji İlişkileri Bağ-

lamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri”; Dr. İl-

yas Kamalov tarafından hazırlanan “Rusya’nın 

Orta Asya Politikaları”; Yard.Doç. Dr. M. Akif Ki-

reçci tarafından kaleme alınan “Amerika Birle-

şik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları”; Dr. M. 

Murat Erdoğan tarafından hazırlanan “Avru-

pa Birliği’nin Orta Asya Politikaları”; Doç. Dr. 

A. Merthan Dündar tarafından kaleme alınan 

“Japonya’nın Orta Asya Politikaları”; Dr. Kaan 

Dilek tarafından hazırlanan “İran’ın Orta Asya 

Politikaları” ve Doç. Dr. Erkin Ekrem tarafından 

kaleme alınan “Çin’in Orta Asya Politikaları” 

başlıklı raporları yazarlarından dinleme ya da in-

celeme fırsatı bulduk.  Toplantının ilk günü yapı-

lan üçüncü oturum da benzer şekilde Hoca Ah-

met Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversite-

si tarafından desteklenen diğer bir proje olan ve  

Prof. Dr. Mahir Nakip ve Yrd. Doç. Dr. M. Savaş 

Kafkasyalı tarafından hazırlanmakta olan “Böl-

gesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya” başlıklı 

çalışma ile ilgili sunum ve tartışmalara ayrılmıştı. 

Proje sonuçları üç kitap hâlinde yayımlanacak. 
Birinci kitap, Orta Asya Cumhuriyetleri, ikinci 
kitap Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’yı, 

üçüncü kitap ise Rusya Federasyonu’nu, bu 
bölgelerde yaşayan Türk dilli halklar ve Türkiye 

ile ilişkiler temelinde ayrı ayrı ele almakta. 
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mız 20 yıl, duygularımızı reel politikalar ve ku-

rumsallaşma ile destekleyemediğimizde iste-

nilen anlamda bir işbirliği zemininin oluşturula-

mayacağını göstermiştir. Duygularımızı öne al-

mak, bölgedeki ani değişimlere hazırlıksız ya-

kalanmaya ve bölgesel sorunların değerlendiril-

mesinde yaklaşım farklılıklarının derinleşmesine 

neden olabilmektedir. Dolayısıyla önümüzde-

ki süreç, ilişkilerin bilimsel altyapı ve karşılıklılığa 

dayalı bir işbirliğinin oluşturulmasına dönük bir 

kurumsallaşmaya; bu ülkeler arasında işbirliği-

nin oluşabilmesinin önemli bir koşulu olan insan 

haklarına ve katılıma açık bir yönetsel yapılan-

maya ve bu iki unsurun desteklediği bir şekilde 

uluslararası sisteme entegre olmaya dönük ol-

malıdır. Bizim Türk Cumhuriyetlerini anlamamız, 

onların hassasiyetlerini dikkate almamız gelişti-

rilecek ilişkilerde ne kadar önem taşıyorsa, Türk 

Cumhuriyetlerinin de Türkiye’nin kurumsallaş-

ma deneyimini, dış politikadaki hareket alanını 

anlamaları aynı ölçüde önem taşımaktadır. Ba-

ğımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetle-

ri konulu uluslararası toplantı bu açıdan önemli 

bir adım ve aynı zamanda bir muhasebenin ya-

pılmasına imkân tanıyarak önemli bir işlevi ye-

rine getirmiştir.

Bu oturumda ayrıca Doç. Dr. Pınar Akçalı, Prof. 

Dr. Bülent Aras, Yard.Doç. Dr. Turgut Demirte-

pe oturumlarda sunumları yapılan tüm raporlar-

la ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulun-

dular.

"Bağımsızlıklarının 20 Yılında Türk Cumhuriyet-

leri" konulu uluslararası toplantının ikinci günü 

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen bilim 

insanları ve bürokratları bir araya getiren fark-

lı konulardaki oturumlara ayrılmıştı. Bu çerçe-

vede Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültü-

rel, eğitim ve bilim, siyasi ve ekonomik ilişkiler 

dört farklı oturumda ele alındı. Düzenlenen otu-

rumlar bu konulara Türk Cumhuriyetlerinin ba-

kış açılarını görmek, hangi politikaları öncele-

diklerini anlamak, aralarındaki yaklaşım farklı-

lıklarını görebilmek açısından aydınlatıcı ve öğ-

retici oldu. Özellikle Türk Konseyi Genel Sek-

reteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı Beyin Türk 

Konseyi’nin kurumsal yapısı ve çalışmaları hak-

kında verdiği bilgiler umut vericiydi. Toplantı, iki 

gün boyunca ele alınan konular ve yapılan tar-

tışmalar ışığında yapılan genel değerlendirme 

oturumu ile sona erdi. 

Türk Cumhuriyetleri kültürel ve tarihsel bağları-

mız nedeniyle duygusal olarak kendimizi yakın 

hissettiğimiz ülkelerdir. Ancak geride bıraktığı-

"Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri" konulu uluslararası 
toplantının ikinci günü Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen bilim 
insanları ve bürokratları bir araya getiren farklı konulardaki oturumlara 
ayrılmıştı. Bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel, eğitim ve 
bilim, siyasi ve ekonomik ilişkiler dört farklı oturumda ele alındı. 
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Prof. Dr. Murat Jurinov / Kazakistan Millî 
Bilimler Akademisi Başkanı

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. 
yılı vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Sa-
yın Abdullah Gül’ün himayelerinde düzenle-
nen bu toplantı, doğru zamanda planlanmış 
bir toplantı. Bu tür toplantılara şu anda daha 
çok ihtiyacımız var. 

Bu toplantıda Türk Cumhuriyetleri ile ilgi-
li birçok konu görüşüldü, tartışıldı. Geleceği-
miz için önemli konular konuşuldu. Bu top-
lantıda şunu gördük ki, Türk Cumhuriyetle-
ri bir araya gelirse, başları dik olur. Dünya-
da 200 milyon Türk yaşıyor. Bunun 150 mil-
yonu Bağımsız Türk Devletlerinde. Diğer 
50 milyon ise bölgelere dağılmış vaziyette. 
Farklı dinlerde, farklı dillerde, farklı kültürler-
de yaşıyorlar. Onların geleceği belirsiz. On-
lara da sahip çıkmamız lazım. Ben Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nin ilk rektörlüğünü yap-
tım. Türk gençlerinin bir araya gelmesi için 
her Türk bölgesinden öğrenciler davet et-
tik. Amacımız, onların bir arada eğitim ala-
rak güçlü bir Türk Dünyası ortaya çıkarmak-
tı. Ahmet Yesevi Üniversitesi bu yolda emin 
adımlarla ilerliyor. Geleceğimizin güçlü olma-
sı için bilimde ilerlememiz gerek. Güçlerimi-
zi birleştirmemiz gerek. Onun için bu tür top-
lantılar çok önemli. Türkiye bizim kan karde-
şimizdir. Bu toplantının uluslararası düzeyde 
düzenlenmesinden dolayı Türkiyeye teşek-
kür ediyoruz.

Halil Akıncı / E. Büyükelçi

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cum-
huriyetleri konulu toplantının düzenlenme-
si memnuniyet verici. Türkiye ve Türk Cum-
huriyetlerinden bilim adamlarının toplantı-
ya katılması ise ayrı bir güzellik.  Toplantı-
da geçmiş 20 yılın muhasebesinin yapılma-
sı önemli konulardandı. Ayrıca nereden gel-
dik, nereye gidiyoruz geniş şekilde tartışıldı. 
2011 yılı Türk Cumhuriyetleri için çifte kut-
lamanın yapıldığı bir yıl oldu. Bildiğiniz gibi 
Türk Konseyi’nin kuruluşunun da birinci yılı. 
16 Eylül’de İstanbul’da kurulan Türk Konse-
yi, bağımsız dört Türk Cumhuriyetinin ken-
di aralarındaki işbirliği için kararlılıklarının da 
bir göstergesi. 

Bu tür uluslararası toplantıların sık yapıl-
ması lazım. Sadece Türkiye’de değil, Türk 
Dünyasının her köşesinde yapılmalıdır. 
Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında ku-
rulan Ahmet Yesevi Üniversitesinin ise ayrı 
bir yeri vardır. Manas Üniversitesinin ayrı bir 
yeri vardır. Bu iki güzide kurumumuz, oralar-
da çok önemli işler yapıyorlar. 

Bu toplantıya bir konuşma ile katılan Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın 
verdikleri mesajları iyi anlayabilirsek, gelecek 
daha güzel olacak diyor, düzenleyici kuru-
luşlara teşekkür ediyorum. 

Neler dediler?
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Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının böylesine anlamlı bir 
toplantı ile kutlanmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek 
isterim. Bu toplantının, Türkiye’nin kardeşlerine duyduğu derin 
saygının bir ifadesi olarak görüyorum. Sayın Davutoğlu, ko-
nuşmasında geleceğe yönelik perspektifleri ortaya koydu. Bu 
bizler için çok önemliydi. Azerbaycanla ilgili söyledikleri de biz-
leri memnun etti. İki gün süresince yapılan oturumlarda ente-
resan bilgiler paylaşıldı. Bizler bu toplantıda dile getirilen ko-
nulardan oldukça yararlandık. Toplantı, son yıllarda yapılan en 
kapsamlı buluşmalardan birisi olarak yerini aldı. Bu toplantının 
ardından ilişkilerin yeni bir boyut kazanacağını düşünüyoruz. 
Türk Dili konuşan ülkelerin bu tür toplantılar vesilesiyle daha 
çok bir araya gelmesini arzu ediyoruz.

Bu toplantı tam zamanında düzenlendi, bu sene beş dev-
letin 4’ü bağımsızlıklarının 20. yılını törenlerle kutladı, Kaza-
kistan Cumhuriyeti ise bağımsızlığını 16 Aralıkta kutlayacak. 
20 yıl içinde çok değişiklikler oldu. Kazakistan Cumhuriyeti-
nin ekonomisi yüzde yüz piyasa ekonomisine geçti. Dış si-
yasetinde de bütün dünya ülkeleriyle, özellikle Avrupa Birliği, 
Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile itibarlı siyasetini yü-
rütmeye devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da, AGİT 
dönem başkanlığını üstlenmiştir. Bugünkü toplantıdan bah-
sedersek, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine en içten şükran-
larımı sunuyorum. Bu beş devleti, kardeşimiz, öz akrabala-
rımız diye, bağımsızlıklarının 20. yılına katkıda bulunalım diye 
bu büyük sempozyumu düzenlediler. Bizim tarihimiz bir, kö-
kümüz birdir. Bu ülkeler siyasetini birleştirirse,  birlik dünyada 
kendi yerini bulur diye düşünüyoruz.

Dr. Cengiz Şamşiev

Kırgızistan Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Müdürü

Ahmet Yesevi Üniversitesi başta ol-
mak üzere Türkiye’nin önemli ku-
rumları tarafından organize edilen 
konferans, çok büyük bir başarıdır. 
Bu konferans, ülkelerimizin tarihî 
ortak kökleri ve kardeş kültürler at-
mosferini yarattı. Konferans katılım-
cıları, kendilerini Türk zirvesinin can-
lanmasının kutlama töreninde gibi 
hissettiler. 

Konuşmacı ve tartışmacılar birçok 
önemli ilginç telif ve önerilerde bu-
lundular. Bunların çoğuna ben de 
katılıyorum. 

Toplantının sonucu olarak, konfe-
ransta ifade edilen bütün öneriler 
ve tekliflerini içeren belgenin (rapor) 
hazırlanması, geliştirilmesi ve ortak 
olarak imzalanması için bütün katı-
lımcılara dağıtılması gerekir. Bu tek-
lifler, düzenleyeceğimiz ortak faa-
liyetler için mükemmel bir kılavuz 
olabilirdi. 

Teklif olarak, Türk ülkelerinin ortak 
eksper kurulunun (konseyinin) ku-
rulması gerek diye düşünüyorum. 
Bu kurul yılda bir defa bir araya ge-
lerek, ülkelerimizin durum ve prob-
lemlerini bir bütün olarak değerlen-
direcek ve problemlerin çözüm yol-
ları ile gelişme hakkında Türk ülke-
lerin yönetimine sunmak üzere ger-
çekçi ve ileri tavsiyeler hazırlayıp, 
düzenleyecektir. 

Bolat Jılkışiev 
Kazakistan 
Parlamentosu 
Senato Milletvekili 

Reşad Mecid 
Azerbaycan 
Yazarlar Birliği 
Sekreteri
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Üniversitemizde 
2011-2012 eğitim-öğretim yılı başladı

Nakip, görevini gönül rahatlığı içerisinde yeni 

Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Aynural’a devretti-

ğini açıkladı. 

Göreve yeni atanan Rektör Vekili Prof. Dr. Sa-

lih Aynural, Türk dünyasının farklı bölgelerinden 

gelen öğrencileri yetiştirmenin öneminden bah-

sederek, görevinin bilinci içerisinde olduğunu 

vurguladı. Öğrencilerin millî kültürleri dairesinde 

çağdaş bilgi ile donatılarak yetişmelerinin gerek-

liliği üzerinde duran Aynural, yeni görevini büyük 

bir sorumluluk içerisinde yürüteceğini söyledi. 

Rektör Taşimov, vermiş olduğu hizmetlerinden 

dolayı Prof. Dr. Mahir Nakip’e teşekkür ederken, 

Prof Dr. Salih Aynural’a da başarı dileklerini bil-

dirdi.

Konuşmaların ardından Üniversitemizin sembo-

lik anahtarını, en iyi derece ile mezun olan bir öğ-

rencimiz, en yüksek puanla kazanan birinci sınıf 

öğrencimize teslim etti. Arkasından farklı fakül-

telerin öğrencileri tarafından Kazakça ve Türkçe 

çeşitli şarkılar söylendi, folklor gösterileri düzen-

lendi.

Üniversitemizin 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 
açılış töreni, 5 Eylül 2011 Pazartesi günü yapıldı. 

Kazıbek Biy açık alanında gerçekleşen törene 
Rektör, eski ve yeni rektör vekilleri, öğretim üye-
leri ve kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı. Tö-
rende ilk konuşmayı yapan rektör Prof. Dr. Les-
bek Taşimov, üniversitenin son yıllarda kat etti-
ği mesafeden söz ederek Kazakistan üniversi-
teleri içerisinde 4. sırada olduğumuzu vurgula-
dı. Bu konuda, Kazakistanlı ve Türkiyeli öğretim 
üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrı-
ca geçmiş yıllarda Türkiye’nin üniversiteye yap-
mış olduğu katkılardan övgüyle bahsederek, iki 
ülke parlamentolarından geçmesi beklenen İş-
birliği Anlaşmasından sonra bu yatırımların de-
vam edeceğini hatırlattı. 

Eski rektör vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip, önce 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata 
adına öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yeni öğ-
retim yılını kutladı. Üniversitenin son üç yıl içeri-
sinde rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğ-
retim üyelerinin gayretleriyle eğitim-öğretim ka-
litesinde önemli bir mesafe alındığını kaydeden 

Üniversitemiz,  binsekizyüzü aşkın akademik ve idari personeli, geleceğin 
bilim insanlarını yetiştirmek üzere onbeşbini aşkın öğrencisiyle 2011-2012 
eğitim-öğretim yılına başladı. 
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Yıllara Göre Öğrenci Sayıları (1994-2011)

Ülkelere Göre Öğrenci Sayısı

Toplam Mezun Öğrenci Sayısı: 60.609 (1995-2011)

Toplam Öğrenci Sayısı: 15.871 
(2011-2012)
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Mütevelli Heyet Başkanımız
TRT AVAZ’a konuk oldu

Üniversitemiz Mü-

tevelli Heyet Başka-

nı Prof. Dr. Osman 

Horata, 8 Ekim’de 

TRT Avaz’da Dr. Fah-

ri Solak’ın hazırla-

yıp sunduğu ‘‘Türkis-

tan Gündemi’’ ve 24 

Ekim’de “Stüdyo Avaz” programlarına canlı ya-

yın konuğu olarak katıldı.

Horata, Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cum-

huriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-

tan, Özbekistan, Türkmenistan” adlı uluslarara-

sı toplantı çerçevesinde canlı yayında gündeme 

ilişkin açıklamalarda bulundu.

Horata, siyasi ve sosyolojik dönüşüm sürecin-

de bu ülkeler için en öncelikli konunun, devlet-

lerini ve kimliklerini yeniden inşa etme ile bölge-

sel ve küresel güçlerin Orta Asya’ya dönük po-

litikalarının olduğunu, bu sebeple, kardeş Cum-

huriyetlerin bağımsızlıklarının yirminci yılında, 

bu iki temel soruna dönük projeler hazırlaya-

rak, tarih ve talih bir-

likteliğine sahip oldu-

ğumuz Avrasya’daki 

barış ve istikrara kat-

kıda bulunmayı amaç-

ladıklarını söyledi. Ho-

rata, Ahmet Yesevi 

Üniversitesi’nce ha-

zırlattırılan ve küresel ve bölgesel güçlerin Orta 

Asya politikalarını ele alan dokuz raporu kamu-

oyuna takdim etme fırsatı bulduklarını ve yirmi 

yıllık süreçteki, ulus ve devlet inşa sürecini biz-

zat saha araştırmasına dayalı olarak ele alan 

‘‘Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edi-

len Kimlikler’’ başlıklı, yurt içinden ve yurt dışın-

dan 30 bilim insanının katıldığı üç ciltlik proje-

nin de, büyük oranda tamamlandığını ve bu yıl 

içinde kamuoyunun istifadesine sunulacağının 

müjdesini verdi.

Horata, programda Ahmet Yesevi 

Üniversitesi’nin kuruluşu, bugünkü geldiği nok-

ta ve  önümüzdeki dönem hedefleri hakkında 

da bilgiler verdi.

TRT AVAZ'a konuk olan Prof. Dr. Osman Horata "Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuri-
yetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan" adlı uluslararası top-
lantı çerçevesinde canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Horata: 
"Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, 
İnşa Edilen Kimlikler" başlıklı, yurt 
içinden ve yurt dışından 30 bilim 

insanının katıldığı üç ciltlik eser bu yıl 
içinde kamuoyunun istifadesine 

sunulacaktır."
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Cumagulov: "Dört yıl içerisinde 
Kazakistan’da 100’e yakın yüksek 
öğretim kurumu kalacak."

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı ve Üniversi-
temiz Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Bakıtcan Cumagulov, 6 Aralık 2011 tarihinde 
Astana’da düzenlenen basın toplantısında, önü-
müzdeki üç-dört yıl içerisinde Kazakistan’da çok 
sayıda üniversitenin kapatılacağını, yüksek öğre-
tim kurumları sayısının azaltılacağını ve en fazla 
100’e yakın yüksek öğretim kurumunun kalaca-
ğını açıkladı.

Kazakistan’da hâlen 148 yüksek öğretim kuru-
munun bulunduğunu, bunlarda da kaliteli eğitim-
den söz edilmesinin mümkün olmadığı söyleyen 
Cumagulov, 2012 yılı içerisinde 12 yüksek öğre-
tim kurumunun kapatılacağını veya bunların ko-
lejlere dönüştürüleceğini belirtti. 

Kazakistan, yüksek öğretim sisteminde 
değişikliğe gidiyor

Atatürk Üniversitesiyle İşbirliği Protokolü 
imzalandı

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yük-
seltmek, öğretim üyeleri, öğrenciler ile teknik 
ve idari personelimizin Türkiye’deki çeşitli Üni-
versitelerle işbirliği protokolleri imzalamaya de-
vam ediliyor.

Gazi, Hacettepe, Akdeniz, Erciyes ve Muğla 
Üniversiteleriyle imzalanan protokollere bir ye-
nisi daha eklendi. Türkiye’nin köklü üniversite-
lerinden Atatürk Üniversitesiyle işbirliği proto-
kolü imzalandı.

Üniversitemizle Atatürk Üniversitesi arasında 
araştırma, inceleme, meslekî uygulama, eği-
tim ve öğretim alanlarında öğretim elemanları 
ve öğrenciler arasında işbirliği tesis etmek, var 
olanları geliştirmek, üniversite bünyesindeki bi-
rimlerin bilgi, görgü ve tecrübelerini geliştirme-
leri ve birbirlerine aktarmak ve diğer alanlarda 
uluslararası işbirliği tesis etmek arzusuyla ha-
zırlanan işbirliği protokolü, 29 Ekim 2011 tari-
hinde, Türkistan’da Atatürk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov tarafından 
imzalandı.

Eğitimde uluslararası işbirliği
Üniversitemizle Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan işbirliği protokollerine 
bir yenisi daha eklendi. 
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Nazarbayev: 
"Dünyada 
200 milyon 
Türk halkı 
bulunmaktadır. 
Tam birlik için 
sağlam irade 
gerekir.“ 

Bekir Bozdağ: 
"Halklar 
arasındaki 
bağların 
ve kültürel 
dokuların 
yeniden 
canlanması için 
bu zirve büyük 
önem arz 
etmektedir."

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 1. 
Zirvesi,  Kazakistan Cumhurbaşkanı  Nursul-
tan Nazarbayev’in ev sahipliğinde, 21-22 Ekim 
2011 tarihlerinde Almatı’da gerçekleştirildi.

Zirveye, ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev ile birlikte; Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Roza Otunbayeva, Türkiye Cumhuriyeti  Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Konseyi Ge-
nel Sekreteri Halil Akıncı, TÜRKSOY Genel Sek-
reteri Düsen Kaseinov, TÜRKPA Genel Sekreteri 
Ramil Hasanov, Türk Konseyi Aksakallar Heyeti 
Başkanı Mirzatay Joldasbekov katıldı.

Nazarbayev, Özbekistan ve Türkmenistan’a Türk 
Konseyi’ne üye olması için çağrıda bulundu. Na-
zarbayev, Konsey’in daha verimli çalışması için 

TÜRKPA, Aksakallar Heyeti ve 
Türk Akademisi’nin kurulduğunu 
dile getirdi. Dünyada 200 milyon 
Türk halkının olduğunu ifade eden 
Nazarbayev, Türk halkları olarak 
birlikte hareket etmenin önemi-
ne vurgu yaptı. Nazarbayev: “Tam 
birlik için sağlam irade gerek” dedi. 

Zirveye Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı temsilen katılan Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise 

yaptığı açıklamada, halklar arasındaki bağların 
ve kültürel dokuların yeniden canlanması için bu 
zirvenin büyük önem arz ettiğini ifade etti. 

Toplantı sonunda Almatı deklarasyonu yayım-
landı. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırla-
rın dokunulmazlığı ile içişlerine karışılmaması il-
kelerine işaret edilen deklarasyonda, üye ülkele-
rin siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi ge-
rektiği kaydedildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirve-
si çerçevesinde yapılan anlaşma sonrası Türk İş 
Konseyi (TİK) fiilen kuruldu. Yapılan anlaşma ile 
Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan 
iş dünyası tek çatı altında toplandı. 

'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi Zirvesi' Almatı’da yapıldı

Türk Konseyi’nin ilk resmî Bakanlar toplan-
tısı olan “Birinci Türk Konseyi Ekonomi Ba-
kanları Toplantısı” 13 Ekim 2011 tarihinde 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı. Üye 
ülkeleri temsilen Azerbaycan Cumhuriyeti Eko-
nomik Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev, Ka-

zakistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve 
Ticaret Bakanı Kayrat Kelimbetov, Kırgız Cum-
huriyeti Ekonomik Düzenleme Bakan Yardımcı-
sı Sancar Mukanbetov ve Türkiye Cumhuriye-
ti Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katıldıkla-
rı toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil 
Akıncı moderatörlük etti.

Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 1.Toplantısı’na 
katılan heyet, Kazakistan Başbakanı Karim 
Masimov tarafından da kabul edildi. Başkent 
Astana’da Türk Konseyi Genel Sekreteri Ha-
lil Akıncı başkanlığındaki heyeti kabul eden Ka-
zakistan Başbakanı Karim Masimov’la yapılan 
görüşmede, Türkçe konuşan ülkeler arasında 
ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, enerji ve 
transit taşımacılık konuları ele alındı. 

Türk Konseyi Ekonomi Bakanları Toplantısı
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'3 Ekim Türk Dünyası Günü', Türkocakları Genel 

Merkezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-

si Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (AVAR) ile Avrasya Yazarlar Birliği’nce 

ortaklaşa düzenlenen programla, 3 Ekim 2011 

tarihinde TOBB-ETÜ Söğütözü Kampüsünde 

gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak Türk Dünyası Ressam-

ları Resim Sergisi açılışı yapıldı. Türkocakla-

rı Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu ve 

TOBB-ETÜ AVAR Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan 

Çomak’ın açış konuşmalarının ardından oturum-

lara geçildi.

Toplantıya bir bildiri ile katılan Mütevelli Heyet 

Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, yaptığı ko-

nuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışında-

ki ilk ortak üniversitesi olan Hoca Ahmet Yese-

vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ni, kuru-

luş amacı ve gelişimi açısından değerlendirerek, 

bundan sonraki benzer teşebbüsler için bu tec-

rübenin ışığında bazı önerilerde bulundu. Hora-

ta, ayrıca dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri-

nin bağımsızlıklarının yirminci yılına dönük, üni-
versite olarak yaptıkları hazırlıklar hakkında bil-
gi verdi.

Ortak tarihî ve kültürel bağlar sebebiyle Türki-
ye Cumhuriyeti’nin, Türk Cumhuriyetlerinde üni-
versiteleriyle var olmasında yarar olduğunu söy-
leyen Horata; bunların sıradan üniversiteler ol-
mamasını, uluslararası standartlarda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin imajına olumlu katkı sağlayan 
prestij kurumlar olması gerektiğini ifade etti.

Türk Cumhuriyetlerinde yeni kurulacak üniver-
sitelerde, sembolik bir ortaklık olsa bile, ida-
ri, mali ve akademik sorumluluğun Türkiye 
Cumhuriyeti’nin uhdesinde olması gerektiğinin 
altını çizen Horata, ortak ülkenin katkısının, dev-
let bursu, arsa, bina tahsisi ve vergi muafiyeti 
vb. desteklerle sınırlı olması gerektiğini dile ge-
tirdi. 

Program, oturumların ardından Gazi Üniversitesi 
Gençlik Korosu’nca Yesevi Hikmetlerinden bes-
telenmiş ilâhilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

'3 Ekim Türk Dünyası Günü'

Türkocakları Genel Merkezi, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Avrasya Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (AVAR) ile 
Avrasya Yazarlar Birliği’nce '3 Ekim 
Türk Dünyası Günü' dolayısıyla 
ortaklaşa bir program düzenlendi.



AYHABER52

H
A

B
E

R

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 20. 

yılı kutlamaları kapsamında 7 Aralık 2011 tari-

hinde Kazakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Janseyit 

Tüymebayev’in evsahipliğinde bir toplantı yapıl-

dı. Kazakistan Büyükelçiliği binasında düzenle-

nen toplantıya, Türkiye’nin önde gelen devlet 

adamları, hükûmet üyeleri, bürokratlar, iş ve bi-

lim çevrelerinden çok sayıda konuk katıldı.

Toplantıda ayrıca ‘Kazakistan-Türkiye Dost-

luk ve İşbirliği Geliştirme Madalyası’ takdim tö-

reni düzenlendi. Üniversitemiz Mütevelli He-

yet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata ve Cum-

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Mütevelli He-

yet üyemiz Prof. Dr. Mustafa İsen’e, Kazakis-

tan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 20. yılı mü-

nasebetiyle Kazakistan ile Türkiye arasındaki 

dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıların-

dan dolayı madalya takdim edildi.

Törende ayrıca, 9. Cumhurbaşkanı Sayın Sü-

leyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Bekir 

Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü-

nay, TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hü-

seyin Çelik, TBMM-Kazakistan Türkiye Dost-

luk Grubu Başkanı Haluk İpek ile iş ve siya-

set dünyasından bazı kişilere madalyaları tak-

dim edildi.

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Tüy-

mebayev, bugün yapılan törenin çok derin ve 

sembolik anlamı olduğunu ifade etti. Tarihî de-

rinliğe sahip Türk-Kazak ilişkilerinin son yıllar-

da büyük ivme kazandığını belirten Tüyme-

bayev, “Türk-Kazak dostluğunun gelişmesine 

katkıda bulunanlar, devletimiz tarafından ma-

dalya ile ödüllendirilmişlerdir. Kendilerini kutlu-

yorum” dedi. 

Mütevelli Heyetimize
'Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliği 

Geliştirme Madalyası'

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 20. yılı kutlamaları 
kapsamında Türk-Kazak dostluğunun gelişmesine katkıda bulunanlar, 
Kazakistan devleti tarafından madalya ile ödüllendirildi. 

Kazakistan 
ile Türkiye 
arasındaki 
dostluk ve 
işbirliğinin 

geliştirilmesine 
katkılarından 

dolayı 
Üniversitemiz 

Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. 

Osman Horata 
ve Mütevelli 

Heyet üyemiz 
Prof. Dr. Mustafa 
İsen, Kazakistan 

Devleti 
tarafından 

madalya ile 
ödüllendirildi.
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Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı'nın katkılarıyla moderatörlüğünü Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov’un 

yaptığı ‘Bologna Süreci ve Kazakistan Yüksek 

Öğrenim Sisteminde Reformlar’ konulu ulusla-

rarası seminer, 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde 

Türkistan’da yapıldı.

Seminer çalışmalarına, Kazakistan Cumhuriyeti 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı temsilcileri, üniversite 

rektörleri, Türkiye, Belçika ve İngiltere’den Bo-

logna süreci uzmanları, Fransa’nın Kazakistan 

Kültür Ataşesi, Türkiye’den Prof. Dr. Mehmet 

Durman, Prof. Dr. Miğraç Akçay, İngiltere’den 

Dr. Mustafa Melek, Belçika’dan Nevena  Yuk-

sanoviç ve Kırgızistan’dan Ayhan Sürek katıldı.

Seminerin açış konuşmalarını, Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov ve Rektör 

Vekili Prof. Dr. Salih Aynural yaptı. Birinci otu-

rumda ‘Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Kredi 

Sistemi Uygulamalarının Bugünkü Durumu ve 

Problemleri’ konusu ele alındı. İkinci oturum-

da da ‘Bologna Süreci Çerçevesinde Kazakis-

tan Tıp Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi’ başlığı 

üzerinde duruldu.

Seminerin ikinci günü yuvarlak masa toplan-

tısıyla açıldı. İkinci günün birinci oturumu ‘Ka-

zakistan Yüksek Öğretim Kurumları’nın Bo-

logna Sürecine Katılma Tecrübeleri’ muhteva-

lı toplantıyla devam etti. İkinci oturumda da 

‘Bologna Süreci Çerçevesinde Tıp Eğitim Sis-

temindeki Engeller, Analizi ve Geleceğe Yöne-

lik Yeniden Yapılandırma Çalışmaları’ konusu 

ele alındı.

Seminer, katılımcılara Katılım Belgelerinin tak-

dim edilmesiyle sona erdi. 

Üniversitemiz Sanat Topluluğu ise, aynı gün 

akşam bir konser verdi.

‘Bologna Süreci ve Kazakistan’ın 
Yükseköğretim Sisteminde Reformlar’ 

Türkistan’da yapılan ‘Bologna Süreci ve Kazakistan Yüksek Öğrenim 
Sisteminde Reformlar’ konulu uluslararası seminerde eğitim konusu ele 
alındı.
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Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 20. 

yılı kutlamaları vesilesiyle, 20-21 Ekim 2011 ta-

rihleri arasında, Türkistan şehrinde üniversitemi-

zin organizatörlüğünde, Kazakistan Sağlık Ba-

kanlığı ve Kazakistan Ulusal Hijyen ve Mesleki 

Hastalıklar Merkezi’nin katkılarıyla “Tıbbi Ekolo-

jinin Günümüzdeki Durumu, Meseleleri ve Pers-

pektifi” adlı uluslararası bir konferans düzenlendi. 

Konferansa başta Kazakistan ve Türkiye olmak 

üzere, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve çe-

şitli ülkelerden tıp alanında birçok doktor ve bi-

lim insanı katıldı.

Açılış konuşmalarını Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Lesbek Taşimov ve Rektör Vekili Prof. Dr. 

Salih Aynural’ın yaptığı konferansın ilk günün-

de altı bildiri Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngiliz-

ce olmak üzere dört dilde sunuldu. Konferansın 

ikinci gününde ise, Kazakistan’ın bölgesel eko-
lojik sorunları, tıp çalışmalarında tedavi ve teş-
his usulleri, sağlık hizmetlerinde hijyenik dona-
nım sağlama, klinik tıbbın günümüz problemle-
ri başlıkları altında toplam dört ayrı oturum ger-
çekleştirildi.

Konferans, Üniversitemiz öğrenci kulüpleri tara-
fından hazırlanan konser programıyla sona erdi.

'Tıbbi Ekolojinin Günümüzdeki Durumu, 
Meseleleri ve Perspektifi'

El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Arkeoloji, Etnolo-

ji ve Müzeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Amanjol Kalış, 

Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdü-

ren Kazakistan’lı öğrencilerimize Mütevelli Heyet Başkan-

lığı binamızda 20 Ekim 2011 tarihinde bir konferans verdi.

Konferansa Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 

Horata başta olmak üzere Kazakistanlı öğrenciler katıldı. 

Kalış, konferansta yaptığı konuşma-

da, Kazakistan yüksek öğretim sis-

temindeki reformlar ile Batı sistemi-

ne geçiş dönemi, ülkede bilimsel ko-

nulardaki gelişmeler ve talepler, bu-

nunla ilgili El-Farabi Üniversitesi'ndeki 

değişimler, uluslararası işbirliğinin ge-

rekliliği ve bu konuda Ahmet Yesevi 

Üniversitesinin katkılarından bahsetti. 

Özellikle, Üniversite ve Türkistan böl-

gesinin kalkınması için Türkiye’de bu-

lunan öğrencilere Türkçe ve İngilizce-

yi çok iyi öğrenmelerini, bilimsel çalış-

ma ve makalelerinin iki ülkede ve ülke 

dışında yayınlatmalarının önemli oldu-

ğunu vurguladı.

Konferans, öğrencilerin sordukla-

ra sorular ve verilen cevaplarla sona 

erdi.

Başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve çeşitli ülke-
lerden tıp alanında birçok doktor ve bilim insanının katıldığı “Tıbbi Ekolojinin Günümüzdeki 
Durumu, Meseleleri ve Perspektifi” konulu konferans yoğun ilgi gördü.

Mütevelli Heyet Başkanlığımızda konferans
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'Er Edige ve Altınorda Devleti 
Zamanında Bi’lerin Rolü'

Üniversitemiz Türkoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen “Er Edige ve 

Altınorda Devleti Zamanında Bi’lerin Rolü” konulu uluslararası sem-

pozyum, 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Üniversitemiz Kültür Mer-

kezinde düzenlendi. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Dosay Kencetay’ın 

yaptığı ve Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Karakalpakistan, 

Başkurdistan’dan bilim adamlarının katıldığı Sempozyumda Türkçe, 

Kazakça, Özbekçe, Rusça ve Karakalpak Türkçesinde olmak üzere 

seksen dokuz bildiri sunuldu.

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden Prof. Dr. Jumanazar Bazar-

baev ‘Türkçe Konuşan Halkların Destanlarından Biri Olan Edige Des-

tanında Bağımsızlık Kavramının Anlatımı’ adlı Rusça bildirisiyle, Baş-

kurdistan Özerk Cumhuriyeti’nden Prof. Dr. Miras İdelbaev ‘Doğu 

Halkları ve Başkurtların Halk Edebiyatları Sisteminde Halk Şiiri’ adlı 

Rusça bildirisiyle, Özbekistan’dan Sarıgül Bahadırova ‘Edige Desta-

nının Karakalpak Nüshaları’ adlı Karakalpak Türkçesindeki bildirisiy-

le, Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nden V.R. Ahmetov ‘Tatar Tarihinde 

Edige’nin İzi’ adlı Rusça bildirisiyle, Ukrayna’dan Dr. Y. V. Pilipçuk ‘Po-

lovets (Kuman) Kadınları’ adlı Rusça bildirisiyle katıldı. 

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özkul 

Çobanoğlu, “Edige Destanı ve Türk Halkları Destan Geleneğinde Or-

tak Motifler” başlıklı bildirisinde, Türk destanlarının derinlemesine in-

celendiğinde ortak kültür ve tarih motiflerinin daha belirgin olarak or-

taya çıkacağını belirtti. 

Doç. Dr. Ali Kafkasyalı, Türk kültüründe göçebe hayatını devam etti-

ren Kaşkay Türklerinin büyük şairi Mensur Şahmuhammedî’nin “Dena 

Dağından Görüş” isimli şiirinden hareketle göçebe kültürünün özel-

liklerini anlattı. Kafkasya-
lı, konuşmasında, özellik-
le 1930’lu yıllarda yerleşik 
hayata geçirilmeye çalışılan 
Kazakların yaşadıkları Kızıl 
Kırgın yıllarıyla Kaşkay Türk-
lerinin yaşadığı zorunlu ika-
mete tabi tutulma olayla-
rı sırasında yaşanılan olayla-
rı vurguladı.

Dr. Ahmet Öcal, “Edige 
Destanı ve Düşündürdükle-
ri” başlıklı bildirisinde Edige 
destanının Türkler arasında 
yayılması ve Türk dünyasın-
da birden fazla yerde meza-
rı bulunan alp ve erenlerden 
örnekler verdi.

Dr. M. Savaş Kafkasya-
lı da “Küreselleşmeye Orta 
Asya’dan Bakmak” başlık-
lı bildirisinde,  hem tarihî sü-
reç içerisinde Orta Asya’da 
yaşanan/yaşatılan zihniyet 
dönüşümlerini, hem de bu 
dönüşüm süreçlerinin nasıl 
kurgulandığını ve bugün bu 
kurguların ne şekilde devam 
ettirilmeye çalışıldığını örnek-
lerle açıkladı.

Sempozyumun sonucunda 
Türk destanları üzerinde ya-
pılan çalışmaların bütünlük 
arz etmesi için merkezi As-
tana şehrinde bulunan Türk 
Konseyi nezdinde çalışma-
lar yürütülmesi; Edige Des-
tanı üzerine yapılacak çalış-
maların düzenli ve sistema-
tik hâle getirilmesi yönünde 
kararlar alındı.

Sempozyumun son akşamı 
katılımcılar onuruna konser 
programı düzenlendi. 

Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Karakalpakistan, 
Başkurdistan’dan bilim adamlarının katıldığı "Er Edige ve Al-
tınorda Devleti Zamanında Bi’lerin Rolü” konulu uluslararası 
sempozyumda seksen dokuz bildiri sunuldu.
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Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, üyele-

rimiz Prof. Dr. Mustafa İsen ve Prof. Dr. Muhittin Şimşek’le 

birlikte, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Sayın Prof. Dr. Ömer 

Dinçer’e tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundular. 

15 Eylül 2011 günü gerçekleşen ziyarette, Mütevelli Heyet 

Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, göreve geldikleri tarihten 

El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Arkeoloji, Etno-
loji ve Müzeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aman-
jol Kalış ve öğretim üyesi Doç. Dr. Mirzahan 
Egamberdiyev, 18 Ekim 2011 tarihinde Mütevel-
li Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata’yı 
makamında ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Ho-
rata, ziyarette, El-Farabi Üniversitesinin başarı-
lı çalışmalar yaptığını belirterek, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti ifade etti.

Prof. Dr. Amanjol Kalış da, Kazakistan Yüksek 
Öğretim Sistemi’ndeki değişimlerden ve El-
Farabi Üniversitesi’nin arkeoloji alanında yaptığı 
çalışmalardan kısaca bahseden Kalış, Otrar böl-
gesinde yürütülen kazılarda Oğuz dönemine ait 
bir çok bulguya rastladıklarını, bu bölgede yürü-

tülen arkeolojik kazı çalışmaları ile ortak bilimsel 
projeler hazırlama konusunda Ahmet Yesevi Üni-
versitesi ile yakın işbirliğinde olmaya hazır olduk-
larını bildirdi.

itibaren yaptıkları çalışmalar hak-
kında kısa bilgi sundu. İşbirliği An-
laşması ve Tüzüğün yenilenmesi ve 
Üniversitenin Bakanlığı ilgilendiren 
sorunlarına ilişkin bilgi veren Hora-
ta, İşbirliği Anlaşması’nın ülke par-
lamentoları tarafından onaylanma-
sının ardından Üniversitede yeni bir 
süreç başlayacağına inandıklarını 
belirtti. Horata, başlıca amaçlarının, 
üzerlerine yüklenen büyük sorumlu-
luğun gereklerini hakkıyla yerine ge-
tirebilmek olduğunu söyledi. 

Bakan Dinçer de, ülkemizin yurt dı-
şında kurduğu ilk ortak üniversitey-
le yakından ilgilendiğini; bu kurum-
ların, ülkeler arasındaki dostluk ve 
işbirliğini geliştirmek amacıyla kurul-
duğunu belirterek, bu konuda Ba-
kanlık da gerekli katkıyı yapacakla-
rını ifade etti. 

Mütevelli Heyet üyelerimiz
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. Ömer Dinçer’i ziyaret etti

El-Farabi Üniversitesi’nden Mütevelli Heyet 
Başkanlığımızı ziyaret

Ahmet Yesevi Üniversitesi, iki ülke arasındaki dostluk ve 
işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruldu.
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BBC Televizyonu Üniversitemizde

Üniversitemiz Mütevelli Heyet 

Başkanı Prof. Dr. Osman Ho-

rata, çeşitli temas ve inceleme-

lerde bulunmak üzere 27 Ka-

sım-05 Aralık 2011 tarihleri ara-

sında Üniversitemize bir haftalık 

ziyaret gerçekleştirdi.

Horata, ziyarette ilk olarak Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Lesbek Taşimov, Rektör Vekili 

Prof. Dr. Salih Aynural ve Rek-

tör Yardımcıları ile bir araya gel-

di. Daha sonra Üniversitemiz-

de görevli Türkiyeli idari ve aka-

demik personelle toplantı ya-

pan Mütevelli Heyet Başkanı-

mız, yakın bir zamanda aramız-

dan ayrılan merhum Tahsin Par-

lak hocamızı kaybetmiş olmak-

tan duyduğu üzüntüyü ifade 

ederek, üniversitemize ve ilim 

dünyasına yapmış olduğu çalış-

malardan dolayı kendisine duy-

dukları minnettarlığı dile getirdi.

Horata, ayrıca, tüm akademik 

personele, hazırlayacakları bi-

limsel projelerde, üniversite yö-

netimi olarak yanlarında olduk-

larını söyleyerek başarılar diledi. 

Prof. Dr. Osman Horata, ziya-

rette ayrıca Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Hastanesi başhekimi 

Jandulla Nakipov’un hastane 

hakkında verdiği brifinge katıldı.

BBC’ye demeç
Mütevelli Heyet Başkanımız 
Horata, Orta Asya ile ilgili hazır-
ladıkları bir belgesel vesilesiyle 
Türkistan’da bulunan BBC Te-
levizyonu ile, Üniversitemizin 
kuruluşu, amacı, gelişimi, Türk-
Kazak ilişkileri ve Orta Asya böl-
gesine etkileri konularında bir 
röportaj gerçekleştirdi. 

Ahmet Yesevi Üniversitesinin, 
tarihî ilim ve kültür merkezi olan 
Türkistan’ı yeniden canlandır-
mak amacıyla iki ülkenin ortak 
kararıyla 1992 yılında kuruldu-
ğunu belirten Horata, Üniver-
sitenin, geçen süre içerisinde, 
tarihî Türkistan bozkırını bir eği-
tim ve bilim vahasına dönüştür-
düğünü, bugün Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nde, başta Ka-
zakistan ve Türkiye’den olmak 
üzere, Türk ve Akraba Topluluk-
lar ile farklı dil ve dinlerden onal-
tıbin civarında öğrencinin eğitim 
gördüğünü söyledi. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, 
öncelikle ortak tarihî ve kültü-
rel değerlere sahip olduğumuz 
Kazakistan’a, Türkiye devle-
ti tarafından zor zamanların-
da uzatılmış mütevazi fakat an-
lamlı bir dost eli olduğunu söy-
leyen Horata, amaçlarının, üni-
versitemizi, tarihî Türkistan böl-
gesinin makus talihini değiştir-

mede üzerine düşen sorumlu-
luğu yerine getiren, farklı dil ve 
dinlere mensup gençleri gölge-
sinde barındıran, dostluk, da-
yanışma ve barışın sembolü ulu 
bir çınara dönüştürmek olduğu-
nu belirtti.

BBC, aynı çerçevede Rektör 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov ve 
Prof. Dr. Salih Aynural ile de bir 
röportaj yaptı.

Tahsin Parlak anısına 
yemek
Mütevelli Heyet Başkanımız Ho-
rata, merhum Tahsin Parlak ho-
camızın vefatının kırkıncı günü 
münasebetiyle Yesi Otel’de bir 
yemek verdi. Üniversitemizin 
Kazakistanlı ve Türkiyeli perso-
nelinin yanı sıra, merhumun öğ-
rencilerinden oluşan kalaba-
lık bir misafir topluluğunun da 
hazır bulunduğu yemekte, Mü-
tevelli Heyet Başkanımız, Rek-
tör Vekilimiz ve Rektör Yardım-
cılarımız, merhum Tahsin Parlak 
hakkında konuşmalar yaptılar.

Prof. Dr. Osman Horata, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü ho-
caları ve Hazırlık Dil Öğretim 
Merkezi’nde ders veren Türk-
çe okutmanlarla, Üniversitemiz 
genelinde Türkçe öğretimi me-
selesi konusunda bir toplan-
tı yaptı.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, Orta Asya ile ilgili hazırladıkları 
bir belgesel vesilesiyle Türkistan’da bulunan BBC Televizyonu ile, Üniversite hakkında bir 
röportaj gerçekleştirdi.
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Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tür-
kistan şehrinde öğrencisi-öğretmeni, hizmetlisi-
idarecisiyle birlik beraberlik ve tam bir kardeşlik 
havası içerisinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bayram coşkusu, Türkistan merkez camiinde kı-
lınan bayram namazı ile başladı. Hemen ardın-
dan Üniversitemiz personeli, yerleşkemiz ve çev-
re köylerde hummalı bir kurban kesim faaliyeti-
ne koyuldular. Bunun yanı sıra daha önceki yıl-
larda üniversitemizde görev yapmış olan Süley-
man Aydın ve Osman Barak, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da takdire şayan bir organizasyon-
la Türkiye’den yardım yoluyla getirdikleri kurban 
hisselerini Türkistan’da değerlendirip, kurban et-
lerini paketler hâlinde üniversitemiz öğrencileri 
başta olmak üzere şehirde bulunan yetimler yur-
du ve bazı ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Bayramın birinci günü öğrenci yemekhanesin-
de, öğrenciler için menüsü kavurma, pilav, şe-
kerpare ve ayrandan oluşan beş yüz kişilik bir 
yemek ikramı yapıldı. Üniversitemiz Rektör veki-

li Prof. Dr. Salih Aynural, Süleyman Aydın ve Os-
man Barak’a, özverili çalışmaları ve üniversite-
mize yapmış oldukları hizmetler nedeniyle birer 
plaket takdim etti.

Kırgızistanlı öğrenciler tarafından da erkekler ya-
takhanesinde Özbek pilavı hazırlandı. İkinci gün 
ise Türkmenistanlı öğrenciler, öğrenci yemekha-
nesinde bir bayram yemeği verdiler.

Bayramın son günü Sinema ve Fotoğrafçılık Ku-
lübü tarafından bayrama özel bir eğlence prog-
ramı düzenlendi. Programda Karakalpakistan’ın 
meşhur devlet ses sanatçısı Gulnara Munteeva 
da sahne aldı
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Kurban Bayramı coşku ve heyecanla kutlandı

Nice 88 yıllara!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkistan’da coş-

kuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. Yıldö-

nümü, Türkistan’da düzenlenen törenlerle kut-

landı. Kutlamalara Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Lesbek Taşimov, Rektör Vekili Prof. Dr. Sa-

lih Aynural başta olmak üzere akademik ve idari 

personel ile öğrenciler katıldı.

Törende Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri, Eko-

nomi Fakültesi 1. sınıf öğrencisi İlyas Sağlam ta-

TÜRKİSTAN'DA BAYRAM KUTLAMALARI

rafından okundu. Hazırlık Fakültesi öğrencisi İlk-
nur Yayla yorumladığı “Eledim Eledim” türküsüy-
le dinleyenleri duygulandırdı. İstiklal Marşımızın 
tamamını ise Fen Bilimleri 4. sınıf öğrencisi Ke-
rim Özdemir okudu. Türkiye’yi tanıtan sinevizyon 
gösterisinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu tara-
fından “Cumhuriyet Döneminin Geleneksel Türk 
Değerlerine Katkıları” konulu konferans verildi.

Program, Türk Dünyası öğrencilerinin oluşturduğu 
Sanat Topluluğu konserinin ardından sona erdi.
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ara-
mızdan ayrılışının 73’üncü yıldönümü münase-
betiyle Türkistan’da bir program düzenlendi.

Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen prog-
ram, saygı duruşunun ardından iki ülke millî 
marşlarının okunmasıyla başladı. Üniversite-
miz Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Aynural’ın yaptı-
ğı açış konuşmasının ardından Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Jambıl Aymenov da Atatürk’ün Türk 
Dünyasında bıraktığı izler üzerine kısa bir konuş-
ma yaptı.

Üniversitemiz Tarih Fakültesi üçüncü sınıf öğren-
cisi İbrahim Acer’in günün anlam ve önemi hak-
kındaki konuşmasının ardından ‘Atatürk’ü düşü-
nüyorum’ adlı şiir, İlyas Sağlam adlı öğrencimiz 
tarafından okundu. Hazırlık Fakültesi öğrencisi 
İlknur Yayla, ‘bir fırtına tuttu bizi’ adlı türküyü, Tıp 

Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Melih Cangül 
ise ‘fikrimin ince gülü’ adlı şarkıyı seslendirdi. 

Program, Üniversitemiz Fen Bilimleri Fakülte-
si öğrencisi Kerim Özdemir tarafından okunan 
Gençliğe Hitabe’nin ardından sona erdi.

Türkçe Öğretim Teknolojileri Projesi kapsamın-
da, üniversitemiz Hazırlık Dil Öğretim Merke-
zi bünyesinde hizmet veren Türkçe okutmanla-
rına yönelik olarak 19-24 Eylül 2011 tarihlerin-
de 24 saatten oluşan bir hizmet içi eğitim semi-
neri verildi. 

Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi  Yrd. Doç. 
Dr. Ferhat Karabulut tarafından verilen seminer-
de, 2011-2012 öğretim yılında 1. Sınıf öğrenci-
lerine okutulmaya başlanan ve tüm öğrencile-

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası 

“Türkçe Öğreniyorum” Ders Kitabının okutulmasına 
yönelik seminer 

re ücretsiz dağıtılan ‘Türkçe Öğreniyorum’ ders 
kitabı esas alınarak, Türkçenin öğrencilere daha 
kolay öğretilmesi ve anlatılması teknikleri üzerin-
de duruldu. 

Üniversitemiz yayınlarından olan bu yeni Türkçe 
ders kitabının yazarlarından, Üniversitemiz Hazır-
lık Dil Öğretim Merkezi Türk Dili Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Ayabek Bayniyazov da seminerde, 
derslerin daha verimli olabilmesi için nelere dik-
kat edilmesi ve nasıl işlenmesi gerektiği üzerine 
düşüncelerini paylaştı. 

Bir hafta boyunca dolu dolu ve tartışmalara açık 
geçen seminere, Türk Dili Edebiyatı ve Hazırlık 
Fakültesi Türkçe okutmanları katıldı. Katılımcıla-
ra seminer sonunda birer sertifika takdim edildi.
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Bölge halkının sağlık ve tedavi ihtiyaçla-
rını karşılayabilmek ve Kazakistan sağlık 
sistemine yeni bir model olabilmek ama-
cıyla bütçesinin tamamı Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından karşılanarak inşa edilen 
ve Kazakistan’da Tıp Fakültesi hastane-
si olma özelliğine sahip ilk hastane olarak 
hizmet vermeye başlayan Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkistan’ın umu-
du olmaya devam ediyor.

İnsan merkezli, hasta odaklı sağlık hizmeti 
sunma anlayışıyla teknolojinin en son araç-
gereçleriyle donatılarak 1 Aralık 2008 ta-
rihinden itibaren polikliniklerde, 15 Ocak 
2009 tarihinden itibaren servislerde, 6 Ni-
san 2009 tarihinden itibaren ise ameliyat-
hane ve yoğun bakım üniteleri açılarak tam 
kapasite ile çalışmaya başlayan hastane-
mizde, 200’e yakın sağlık personeli görev 
yapıyor. 

Kazakistan’ın ilk üniversite hastanesi ol-
masının yanında, ülkenin en modern has-
taneleri arasında yer alan ve 100 yatak ka-
pasiteli hastanemiz polikliniklerine yaklaşık 
17.000 hasta müracaat etti. 2000 hastaya 
yataklı tedavi hizmeti verildi. 1000’e yakın 
ameliyat gerçekleştirildi. Yaklaşık 50.000 
tetkik yapıldı.

Her geçen gün kendini yenileyen hastane-
mizin yatak kapasitesinin 200’e çıkarılma-
sı planlandı. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, has-
tane işletmeciliği ve tıp eğitimi konusunda 
ortaya koyduğu vizyon ve yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleriyle Kazakistan ve böl-
ge halkına hizmetlerini artırarak devam et-
tirecektir.

2009-2011 yılları arası Tıp Fakültesi Hastanesi 
istatistiki veriler

Tıp Fakültesi Hastanemiz 
Türkistan’ın umudu oldu
İnsan merkezli, hasta odaklı, güler yüzlü hizmet anlayışı...
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Hazırlık, Dil Öğretim Merkezi tarafından, farklı ülkelerden 
gelen öğrencilerin birbirlerini ve kültürlerini yakından ta-

nımaları, aralarındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmeleri ama-
cıyla ‘Biz Bir Ağacın Dallarıyız’ adlı program düzenlendi

Üniversitemiz Kültür Merkezi büyük salonunda, 14 Kasım 
2011 tarihinde düzenlenen programda Rektör Vekili Prof. 
Dr. Salih Aynural, Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Özkul Çobanoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kulbek Er-
göbek birer konuşma yaptılar. 

 Öğrencilerimizin üniversitemizde eğitim görmek gibi bir 
şansa kavuşmakla birlikte Türkistan gibi kutsal bir toprakta 
bulunma onuruna da eriştiklerini, eğitim gördükleri yıllar içe-
risinde, Kazak, Özbek, Tatar vb. olmaları yanında, üniver-
sitemizde alacakları eğitim sayesinde bir üst kimlik olarak 
Türklüklerini de idrak edeceklerini bildirdi.

Türk Dünyasından gelen öğrenciler tarafından Kazak, Türk-
men, Özbek, Uygur, Tuva, Ahıska, Hakas gibi birçok Türk 
boyunun halk oyunları büyük bir başarıyla icra edildi. Türk-
çe Kazakça, Yakutça, Azerice, Başkurtça şarkılar seslendi-
rildi. Konuklara tüm Türk boylarının mutfaklarından özel tat-
lar ikram edildi.

Üniversitemizde “Gök Kubbe Öğrenci Kulübü” tarafın-

dan “Türk Mitolojisinde Perspektifler” adlı konferans dü-

zenlendi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özkul 

Çobanoğlu’nun verdiği konferansa Rektör Vekili başta ol-

mak üzere akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı. 

Gök Kubbe Öğrenci Kulübü Başkanı 
Murat Aydınlı, konferansın açılışında 
bir konuşma yaparak, düzenledikle-
ri etkinlikler konusunda katılımcılara 
bilgi verdi. 

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, konfe-
ransta,  konferansa mitoloji tanımla-
rıyla başladı. Türk Mitolojisi hakkında 
bilgi veren Çobanoğlu, Göktürk Ki-
tabelerine yaptığı ziyaret esnasında 
çektiği fotoğraflardan oluşan bir slayt 
gösterisi de sundu. 

“Türk Mitolojisinde Perspektifler” 

Üniversitemiz Hazırlık, Dil Öğretim 
Merkezi, 2011–2012 eğitim öğre-
tim yılında Türkçe konuşan devletler 
ve akraba topluluklardan yüz seksen 
dört, Türkiye’den yirmi altı öğrenci ol-
mak üzere, toplamda yirmi dört fark-
lı ülkeden iki yüz on öğrenciyle eğitime 
devam etmektedir. Hazırlık, Dil Öğre-
tim Merkezi tarafından öğrencilerin dil 
seviyeleri belirlenmiş ve temel, orta, 
ileri seviye olmak üzere üç grup oluş-
turulmuştur. Temel dil becerilerinin ge-
liştirilmesi için okuma, yazma, konuş-
ma, dinleme dersleri eşit oranlarda ve-
rilmekte olup, sınıflarda bulunan tele-
vizyon, DVD ve akıllı tahtalarla da dil 
öğretimi desteklenmektedir.

Biz Bir Ağacın Dallarıyız

Hazırlık 
Dil Öğretim Merkezi
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Üniversitemiz Kentav Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. Bakıtcan Mu-
hammedjanov, Prof. Dr. Kamal-
bek Berkimbayev, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Cana-
li Daribayev ve Kentav Transfor-
matör Fabrikası A.Ş. Genel Mü-
dürü Sergazi Nurtazulı Küntuva-
rov, Transformatör fabrikaları ile 
çeşitli üniversitelerin teknopark-
larında incelemelerde bulunmak 
üzere 16-23 Temmuz 2011 ta-
rihlerinde Türkiye’ye geldiler. 

Konuk heyet, 18 Temmuz 2011 
tarihinde ilk olarak İstanbul’da 
ALCE Elektrik Sanayi ve Tic. 
A.Ş.’yi ziyaret ettiler. Heyet aynı 
gün Kocaeli’ne giderek EN-
PAY firmasında çeşitli inceleme-
lerde bulundular. 19 Temmuz 
günü İzmir’de kurulu ELKİMA 

Gezide Karadeniz’in in-
cisi Amasra, Bartın’ın en 
güzel sahillerinden biri 
olan İnkumu, ardından 
dar sokakları ve evle-
riyle Unesco Dünya Mi-
ras Listesine dahil olan 
Safranbolu’ya gidildi. 

Öğrenciler, gezinin ar-
dından Türkiye’yi daha 
yakından tanıma ve in-
celeme fırsatı bulma-
nın verdiği mutlulukla 
Ankara’ya döndüler. 

Trafo firmasında yetkililerle görüşen konuk heyet, daha son-
ra Ankara’ya geçtiler.

Ankara’da Europower Enerji şirketinde incelemelerde bulunan 
heyete, fabrika yetkilileri tarafından üretim, pazarlama ve teknik 
konularda bilgiler verildi. 

Konuk heyet, Ankara’da bulundukları süre içerisinde Hacette-
pe Teknokent, Gazi Teknopark ve ODTÜ Teknopark’ı da ziya-
ret ettiler.

Ankara’daki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans, doktora ve tıpta bilgi-

görgü artırma eğitimi görmek üzere Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafın-

dan Türkiye’ye getirilen Kazakistanlı öğrencilerimize, eğitimlerinin yanı sıra 

ülkemizin tarihî ve turistik yerlerinin de tanıtılması amacıyla düzenlenen ge-

zilere bir yenisi daha eklendi.

22-23 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen geziye öğrenciler ve ailele-

ri katıldı.

Dekanlarımızın Türkiye ziyareti

Kazakistanlı öğrencilerimize tarih ve kültür gezisi 

Bilgi-görgü artırma 
ve tıp eğitimi için 
Türkiye’ye getirilen 
Kazakistanlı 
öğrenciler 
yurdumuzun değişik 
yerlerini görme 
imkanı buluyorlar.
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Sayın hocam bildiğimiz kadarıyla Türk dünyası 

ile ilgili çalışmalarınız uzun yıllar öncesine daya-

nıyor. Bilimsel çalışmaların yanında, düzenlediği-

niz çeşitli organizasyonlar da sizin Türk dünyası 

ile ilgili çalışmalarınız arasında yer alıyor. Kısaca 

bu faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Türk dünya-

sı ile ilgili çalışmalarımız çok uzun yıllara daya-

nıyor. İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğum 

yıllarda Türkistan Kültür ve Sosyal Yardımlaş-

ma Derneği’nin yönetim kurulu üyesiydim. An-

cak Türk dünyası ile ilgili olarak ilk resmî görevim 

1996-1999 yılları arasında yürüttüğüm İstanbul 

Üniversitesi’ne bağlı Orta Asya ve Karadeniz İş-

birliği Merkezi Müdür Yardımcılığı görevi oldu. 

Daha Sonra Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mer-

kezi Başkanlığı görevini altı yıl süreyle yürüttüm. 

Bu görev süresi içerisinde Türk dünyası ile ilgi-

li birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bütün Türk dün-

yasından kırktan fazla öğrenciye Yüksek Lisans 

yaptırdık. Yine Türk dünyasının çeşitli üniversite-

lerinde çalışan, bunların içerisinde Almatı Teknik 

Üniversitesi, Almatı Devlet Üniversitesi ve Kor-

kut Ata Üniversitesi’nden de olmak üzere 15 ho-

camızı 3 aylık süreyle ortak projeler gerçekleştir-

mek üzere üniversitemize davet ettik. Merkezi-

mizin faaliyetleri çerçevesinde 2001 yılında Ka-

"Üniversitemizin kuruluşuyla beraber Türkistan’ın, 
tarihte olduğu gibi tekrar bölgenin kültür merkezi olması 

yolunda önemli bir adım atılmıştır.”

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Aynural: 
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nadığını söyleyebilirim. Aynı zamanda Üniversi-

temizin kuruluşuyla beraber Türkistan’ın tarihte 

olduğu gibi tekrar bölgenin kültür merkezi olma-

sının önemli bir adımının atıldığını düşünüyorum.

Türk dünyası açısından baktığımızda Ahmet 

Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin 

önemi nedir?

Bulunduğumuz coğrafya tarihte ilim yuvası ol-

muş mekânları ihtiva ediyor. Bana göre Ahmet 

Yesevi’nin adı bile tek başına birleştirici bir un-

surdur. Dolayısıyla Türkistan şehri, Türk dün-

yası açısından farklı bir konumda bulunu-

yor. Umuyorum ki Türkistan’da kurulan Ah-

met Yesevi’nin adını taşıyan Üniversitemizde 

Türkiye’den, Kazakistan’dan, Azerbaycan’dan, 

Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan, Türkmenis-

tan’dan, Hakas’tan, Tuva’dan, Gagavuzya’dan, 

Kırım’dan, velhasıl Türk dünyasının bütün coğ-

rafyalarından gelecek öğrenciler sayesinde Tür-

kistan yine Türk dünyasının kalbi durumuna ge-

lecektir. 

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi’nin, ülkede bulunan diğer üniversi-
teler arasındaki yeri nedir sizce?

Bildiğiniz gibi Üniversitemiz iki ülkenin dev-
let başkanları düzeyinde kurulan ve destekle-
nen bir üniversite. Bu bakımdan Türkiye’de ve 

zakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e 
Türk dünyasının gelişimine yaptığı katkılardan 
dolayı üniversitemiz senatosundan fahri doktora 
unvanı verilmesi kararını çıkarttık. Bunun dışında 
Türk dünyasından bilim adamlarının katıldığı top-
lantılar ve çalışmalar organize ettik.

2008 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Denetleme Kurulu üyeliği görevine atandım. 
Aynı zamanda Uluslararası Saraybosna Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini de sürdür-
mekteyim. 

Türkistan şehrini ilk gördüğünüzde neler hisset-
tiniz?

Bir kere şehrin adının Türkistan olması oldukça 
anlamlı. Bütün Türk dünyasının manevî babası 
olan Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin burada 
olması da büyük önem arz ediyor. Tarihte Türk 
dünyasının birlik harcının karıldığı Türkistan şeh-
rine ilk olarak 1991 yılının Mayıs ayında gelmiş-
tim. O zaman henüz Kazakistan bağımsızlığını 
kazanmamıştı. Türkistan şehri de oldukça müte-
vazı, küçük bir şehirdi. Daha sonra 1993 yılında 
tekrar geldim. O dönemde Üniversitemiz daha 
yeni yeni kuruluyordu. Daha sonra ise 2003 yılın-
da bir kez daha Türkistan’a gelmek nasip oldu. 
O zamanlar şehirde bir çöl havası hâkimdi. 

Üniversitemizin kuruluşuna şahit olmuş biri ola-
rak, o günlerden bugüne Türkistan şehrinde ne-
ler değişti?

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniver-
sitesi’nin kuruluşu ile birlikte Türkistan şehrinde 
önemli bir gelişim ve değişim de başladı. İlk gel-
diğimiz yıllarda Üniversitenin fiziki imkânları çok 
iyi durumda değildi. Oysa şimdi Üniversitemiz 
her açıdan oldukça iyi bir noktaya gelmiş du-
rumda. Tabii bir takım eksikliklerimiz olduğunu 
da söylemeliyim ama en kısa zamanda bunların 
da aşılacağına inancım tam.

Üniversite, kurulduğu yıldan itibaren Türkistan 
şehrine çok önemli katkılar sağladı. Hem Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından hem de Kazakistan 
Cumhuriyeti tarafından, yapılan maddi yatırımlar 
Türkistan gibi bir şehir için oldukça önemli sayı-
lır. Ayrıca şu anda Üniversitemiz bünyesinde iki 
bin civarında kişi istihdam edilmiş durumda. Bu-
nun dışında öğrencilerin sağladığı katkı da he-
saba katıldığında, yirmi yıl içerisinde Türkistan’ın 
gelişiminde Üniversitemizin çok önemli bir rol oy-
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Kazakistan’da faaliyet göste-
ren diğer üniversitelerden mis-
yon ve vizyon açısından olduk-
ça farklı bir konumda bulunu-
yoruz. Öğrencilerimizin ve öğ-
retim üyelerimizin bu farklılıkla-
rın sağladığı avantajlardan fay-
dalanması gerekiyor. Üniver-
sitemiz, Kazakistan ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletlerinin bü-
yük yatırımlar yaptığı bir kurum 
özelliğini haiz. Şu anda eğitim-öğretim faaliyet-
lerini yürüttüğümüz binalarımız, öğrencilerimize 
barınma imkânı sunduğumuz yurtlarımız her ge-
çen gün daha iyiye doğru gidiyor. Fiziki imkânlar 
bakımından Kazakistan’daki diğer üniversitele-
rin bir çoğundan iyi durumda. Özellikle önümüz-
deki dönemlerde yapmayı planladığımız yeni bi-
nalar ve sosyal tesislerle çok daha iyi bir konu-
ma geleceğimize inanıyorum.

Eğitim faaliyetleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Biz özellikle dünya üniversiteleri arasında saygın 
bir yer edinmek istiyoruz. Bunun için uluslarara-
sı indekslerde taranan dergilerde öğretim üye-
lerimizin makalelerinin yayımlanması için önemli 
destekler veriyoruz. Ayrıca Mütevelli Heyeti Baş-
kanlığımız, bilimsel araştırma projelerinin des-
teklenmesi hususunu çok önemsiyor. Bildiğiniz 

gibi Üniversitemiz şu anda Kazakistan’daki üni-
versiteler arasında beşinci durumda. Ama söy-
lediğim gibi biz bulunduğumuz konumdan daha 
iyi noktalara gelmeyi arzuluyoruz. Ayrıca Üniver-
sitemizin, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda 120 
ülkeden yaklaşık 600 üniversitenin üyesi bulun-
duğu Dünya Üniversiteler Birliği’nin (IAU) üyesi 
olmasıyla, uluslararası tanınırlık açısından önem-
li bir adımın atılmış olduğunu da okuycularımıza 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Bundan sonraki 
adımda Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) üye 
olma hedefimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 

Bu kapsamda neler yapıyorsunuz?

Öncelikle Üniversitemizin akreditasyonu için ge-
rekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar neti-
cesinde öğrencilerimizin alacakları diplomaların 
uluslararası geçerliğe sahip olmasını istiyoruz. 
Bu çalışmaların yanı sıra Bologna Süreci’ne dâhil 
olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) 
çerçevesinde yürütülen ERASMUS programla-
rıyla öğrenci ve öğretim üyesi değişim program-

larına da katılmayı dü-
şünüyoruz. Yapacağı-
mız bu çalışmaların neti-
cesinde Üniversitemizin, 
hem dünya üniversitele-
ri arasında saygın bir yer 
edinmesini, hem de öğ-
renciler tarafından tercih 
edilen bir üniversite ol-
masını amaçlıyoruz.

İzin verirseniz son bir 
soru daha sormak isti-

yoruz. Üniversite ile ilgili bahsettiğiniz bu atılım-
lar bir sistem değişikliğini de içermiyor mu? Yani 
bunları yaparken, eğitim sisteminin de gözden 
geçirilmesi gerekiyor mu?

Tabii ki, bu amaçları gerçekleştirmek için bazı 
eski alışkanlıkların terk edilmesi gerekiyor. Bura-
da özellikle öğrenciyi pasif hâle getiren öğretim 
üyesinin not tutturması esasına dayanan ve lek-
sia adı verilen uygulamadan vazgeçilmesi lazım. 
Öğretim üyelerimizin öğrencilerin derse daha et-
kin katılımlarını sağlayacak yöntem ve teknikle-
ri kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun 
için de sınıflarımızı akıllı tahta ve benzeri tekno-
lojik donanımlarla destekleme faaliyetleri yürü-
tüyoruz. Bundan sonraki dönemde öğrencinin 
derse daha aktif olarak katıldığı bir eğitim öğre-
tim süreci yapılanması için gayret gösteriyoruz. 

Üniversitemizin, 
hem dünya üniversiteleri 
arasında saygın bir yer 

edinmesini, hem de 
öğrenciler tarafından 

tercih edilen bir 
üniversite olmasını 

amaçlıyoruz.
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Staj, bilgi-görgü artırma ve dil eğitimleri  
2011 yılında da devam etti
Üniversitemizin Kazakistanlı akademik personeli ile öğrencileri, her sene yaz döneminde 
olduğu gibi 2011 yılında da staj, bilgi-görgü artırma, inceleme, araştırma için değişik 
tarihlerde Türkiye’ye getirildiler. Akademik personel ile öğrencilerimiz, işbirliği içerisinde 
olduğumuz üniversiteler ve kurumlarda misafir edildiler.

Muğla Üniversitesi
Üniversitemiz İngilizce-Türkçe ve Türk Dili bö-

lümünden dokuz öğrencimiz, Muğla Üniversi-

tesi ile yapılan İşbirliği Protokolü uyarınca, staj 

ve bilgi-görgü artırma eğitimleri için 16 Tem-

muz-13 Ağustos 2011 tarihlerinde Muğla Üni-

versitesine getirildiler.

Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı erkek ve 

kız öğrenci yurtlarında konaklayan öğrencileri-

miz, hafta içinde kendileri için hazırlanan eğitim 

programlarını takip ettiler, hafta sonlarında ise 

sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldılar. 

Öğrencilerimiz, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mansur Harmandar’ı makamında ziyaret 
ederek, kendilerine sağlanan eğitim imkanların-
dan dolayı teşekkür ettiler.

Ankara

Dekanlar: Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Serik İdiris, Hukuk Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Balgabay Nakipov ve Spor ve Sanat 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Saltanat Belsenbaye-
va, çeşitli incelemelerde bulunmak ve üniversi-
telerin ilgili birimleriyle görüşmeler yapmak üze-
re 05-12 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara’ya 
geldiler.

Dekanlarımız, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi’nde 
çeşitli incelemelerde bulundular, görüşmeler 
gerçekleştirdiler.

Öğrenciler: Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler bö-
lümünden dört öğrencimiz, staj ve bilgi-görgü 
artırma eğitimleri için 16 Temmuz-13 Ağustos 
2011 tarihlerinde Ankara’ya getirildiler.

Mütevelli Heyet Başkanlığımızca misafir edilen 

öğrencilerimiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde 

stajlarını tamamladılar. 

Öğrencilerimiz, boş vakitlerinde de Ankara’yı 

gezme fırsatı buldular.

Personel: Rektörlüğümüz bünyesinde faaliyet 

gösteren Matbaamızda görevli bir teknik perso-

nel, 16-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Masaüstü 

Yayıncılık konusunda staj ve bilgi-görgü artırma 

eğitimi için Ankara’ya getirildi.

Ankara’da bulunan ajans ve matbaalarda ince-

lemelerde bulunan personelimiz, masaüstü ya-

yıncılık ve baskı teknikleri konusunda düzenle-

nen kurslara katıldı.
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Antalya
Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi Turizm Bölü-
münden iki akademik personelimiz, Turizm sek-
töründe yoğun olarak kullanılan Amedeus ve Fi-
delio paket programlarının öğrencilerimize de 
öğretilebilmesi amacıyla 03-23 Haziran 2011 
tarihlerinde Antalya’ya getirildiler.

Akdeniz Üniversitesi ile yapılan işbirliği protoko-
lü çerçevesinde Antalya’ya getirilen okutman-
larımız, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmecili-
ği ve Otelcilik Yüksekolu’nda programlarla ilgi-
li kurslara katıldılar.

Üniversitemiz İlahiyat bölümünden Kazakistan vatandaşı 
dört öğrencimiz, staj, bilgi-görgü artırma eğitimleri için 16 
Temmuz-13 Ağustos 2011 tarihlerinde Cumhuriyet Üni-
versitesine getirildiler.

Sivas’ta bulundukları süre içerisinde Üni-
versite misafirhanesinde kalan öğrenci-
lerimiz, İlahiyat Fakültesi Dekanlığın-
ca kendileri için hazırlanan programla-
rı takip ettiler. Üniversite personelinin ya-
kın ilgi gösterdiği öğrencilerimiz, Rama-
zan iklimini hissetmeleri için iftarlara ka-
tıldılar. Hafta sonlarında ise Sivas’ın tarihî 
ve kültürel yerlerini gezen öğrencilerimiz, 
çeşitli konser ve gösteri etkinliklerini de 
izleme fırsatı buldular.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlyas Dökmetaş’ı makamında ziyaret 
eden öğrencilerimiz, kendileri için hazır-
lanan eğitim programlarına katılmaktan 
duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Cumhuriyet Üniversitesi

Kayseri
Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi 
İşletme-Finans bölümünden beş öğren-
cimiz, staj ve bilgi-görgü artırma eğitim-
leri için 16 Temmuz-13 Ağustos 2011 
tarihlerinde Kayseri’ye getirildiler.

Kayseri Sanayi Odası’nca misafir edilen 
öğrencilerimiz, Kayseri’de bulunan çeşit-
li işletmelerde stajlarını tamamladılar. Öğ-
rencilerimiz, Kayseri’de bulundukları süre 
içerisinde Kayseri ve yöresine ait tarihî ve 
kültürel yerleri gezme imkanı da buldular.

Bilkent Üniversitesi

Üniversitemiz Türk Dili bölümünden üç okutmanımız, Bil-

kent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direk-

törlüğünce düzenlenen Türkçe kurslarına katılmak üze-

re 09-30 Temmuz 2011 tarihlerinde 
Ankara’ya getirildiler.

Bilkent Üniversitesi misafirhanesin-
de kalan okutmanlarımız, Bilkent 
Üniversitesi’nce düzenlenen eğitim 
programlarına katıldılar. 

Programı tamamlayan kursiyerler için 
Bilkent Üniversitesi’nde 29 Temmuz 
2011 tarihinde sertifika töreni düzen-
lendi.

Kursiyerlerin sertifikaları, Mütevel-
li Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata’nın da hazır bulunduğu bir tö-
renle verildi. 
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Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı, Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mütevelli He-
yet Başkanlığımız da bu kutlamalara, Kazakistan’da yapılan etkinlikler dışında, Türkiye’de hazırlattığı 
dokuz raporla destek verdi. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri ve konu-
nun uzmanları tarafından hazırlanan raporlar, Üniversite Kütüphaneleri başta olmak üzere, araştırma 
merkezleri, üniversitelerin ilgili bölüm başkanlıkları, kütüphaneler ve ilgili kişi ve kurumlara gönderildi. 
Raporlar ayrıca 5-6 Ekim’de Ankara’da düzenlenen uluslararası toplantıda da katılımcılara dağıtıldı.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı vesilesiyle

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan Orta Asya 
Bölgesine Yönelik Dokuz Rapor

Enerji İlişkileri 
Bağlamında Türkiye 
ve Orta Asya Ülkeleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Ya-
zar tarafından hazırlanan raporda, 
sorunlarıyla yüzleşerek iç istikrarını 
kuvvetlendi ren Türkiye’nin yüksek 
büyüme hızıyla, giderek güçlenen 
ekonomisi ve uluslararası iliş kiler 
içerisinde ağırlığını artırmış politi-
kasıyla, enerji alanındaki durum ve 
tutu muyla da bölgesinde daha et-
kin bir rol oynadığı istatistikî bilgiler-
le ortaya konuyor. 

Rusya’nın Orta Asya 
Politikaları
Türk Tarih Kurumu Uzmanı Dr. İlyas Kama-
lov tarafından hazırlanan raporda, Vladimir 
Putin’in başlattığı Rusya’nın çok yönlü dış 
politikasında önceliğin Orta Asya da dâhil 
olmak üzere “yakın çevre”ye tanınması ve 
Kremlin’in elindeki kozlar ve izlenen siyase-
tin, kısa süre içerisinde Rusya’yı, Orta Asya 
ülkelerinin en önemli ortağı hâline getirmesi 
ele alınıyor.
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Yeni Çağın Eşiğinden “Avrasya’nın 
Kalbi”ne Bakmak
Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. M. Akif Okur tarafından hazırlanan Raporda, 19. yüzyılın 
sonlarında doğan jeopolitik disiplinin orta Asya’yı kapsayan coğ-
rafyaya yaklaşım biçimi, eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulu-
yor. Orta Asya’yı insanlık tarihinde lâyık olduğu yere oturtan çalış-
malara dikkat çekilerek, bölgeyle ilgili oryantalist imajlar sorgulanı-
yor. Raporda ayrıca, yaklaşık yüz elli - iki yüz yıla yayılan bir uzun 
vade analizi de yapılıyor.

Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Orta 
Asya Politikaları 
Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Akif Kireç-
ci tarafından hazırlanan raporda, 
ABD'nin bölgeye olan ilgisinin iki te-
mel konu etrafında şekillendiği öne 
sürülüyor. Bunların da öncelikle kü-
resel güvenlik tercihleri ve sonrasın-
da da Orta Asya bölgesindeki zen-
gin enerji rezervlerinin dünya piya-
salarına arzı olduğu belirtiliyor.

ABD'nin bölgeyle ilgili diğer politika-
larının bu öncelikler etrafında şekil-
leniği bilgisi, okuyucuya sunuluyor.

Çin’in Orta Asya 
Politikaları
Hacettepe Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü öğretim üye-
si Doç. Dr. Erkin Ekrem tarafından 
hazırlanan raporda 1991 yılından 
sonra Sovyetlerin kontrolünden çı-
kan Orta Asya’nın, Çin’in siyasî, gü-
venlik, enerji ve ekonomik çıkarları-
nı ilgilendiren bir bölge olarak -tarih-
te olduğu- gibi çıkarlarına göre ge-
liştirdiği kapsamlı politikaları ele alı-
nıyor. Çin'in, Orta Asya ile ilişkileri-
ni güçlendirmesine ve bölgede et-
kin konuma gelmesine yönelik al-
dığı bir dizi esnek politikalar ortaya 
konuyor.
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‘Türkçe Öğreniyorum’ Ders Kitabı  
Hazırlık sınıflarında okutulmak üzere Yrd. Doç. Dr. Ferhat 
Karabulut, Doç. Dr. Ayabek Bayniyazov ve Necdet Al-
bay tarafından hazırlanan “Türkçe Öğreniyorum” ders ki-
tabı yayımlandı.

Üniversitemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin sevi-
yeleri dikkate alınarak hazırlanan kitapta yer alan metin-
ler, görsel unsurlarla zenginleştirildi. Hayatın hemen her 
alanından örneklerle desteklenen üniteler, öğrenim süre-
cine ve zamana bağlı olarak gramer konularıyla destek-
lendi. Dil bilgisi konularının dizimi, bir öğrencinin en çok 
kullandığı-işittiği ve ihtiyaç duyduğu alanlara göre yapıldı. 

Kitabın grafik tasarımı Türkiye’de, baskısı ise Rektörlüğü-
müz bünyesinde bulunan matbaamızda gerçekleştirildi.
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Orta Asya ile Güney Asya 
Arasında Modern İpek Yolu 
Projesi 
Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü öğretim üyesi ve TÜRKSOY Genel Sek-
reter Yardımcısı Doç. Dr. Fırat Purtaş tarafın-
dan hazırlanan raporda, bu iki bölge arasında 
ticaret köprülerinin kurulması suretiyle İpek 
Yolu’nun yeniden canlandırılarak Asya kıta-
sında güvenliğin ve istikrarın sağlanması ko-
nuları işleniyor. Raporda hem Orta Asya, hem 
de Güney Asya bölgesindeki sorunlar ve fır-
satlar analiz ediliyor.

İran’ın Orta Asya 
Politikaları
Stratejik Düşünce Enstitüsü Ortadoğu uz-
manı Dr. Kaan Dilek tarafından hazırlanan 
raporda, Tahran yönetimi için zaman za-
man güvenlik gerekçeleriyle görmezden 
gelinen, bazen uluslararası yalıtılmışlığın çı-
kış noktası, bazen de ekonomik ve tica-
ri entegrasyon arayışının merkezi ve dün-
ya güçleriyle pazarlık şansını artırıcı bir böl-
ge olarak görülen Orta Asya üzerine İran’ın 
politikaları ele alınıyor.
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Üniversitemizde görev yapan akademisyenler başta olmak 
üzere çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin farklı alanlarda-
ki çalışmalarının bir araya getirildiği, editörlüğünü Üniversitemiz 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. M. 
Savaş Kafkasyalı’nın yaptığı “Bölgesel ve Küresel Politikalarda 
Orta Asya” kitabı yayımlandı.

Her biri alanında uzman 21 akademisyenin yazılarının yer aldı-
ğı kitabın I. bölümünde Kültür, Dil ve Tarih, II. bölümünde Ulus-
lararası Politika ve III. bölümde ise Ekonomi konuları yer alıyor.

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 
farklı açılardan incelendiği kitapta, hem geride kalan 20 yılın bir 
analizi yapılıyor, hem de bölgesel ve küresel politikalarda sahip 
olduğu öneme yer veriliyor. 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya
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Avrupa Birliği’nin Orta Asya 
Politikaları
Hacettepe Üniv. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. 
Murat Erdoğan tarafından hazırlanan rapor-
da, 1957’de AET olarak kurulduğu yıldan bu 
yana dünya ekonomisinin %30’una hükmeden 
AB’nin Orta Asya politikaları farklı bir bakış açı-
sıyla  inceleniyor.  

Bölgeye yönelik başlattığı TACIS programıyla 
bölgede etkin olmaya çalışan AB'nin, bir yumu-
şak güç refleksi ile politikalar üretmeye çalıştığı, 
ancak etkisiz kaldığı ifade ediliyor. 

Japonya’nın Orta Asya 
Politikaları
Ankara Üniversitesi DTCF Japon Dili ve Ede-
biyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
A. Merthan Dündar tarafından hazırlanan 
raporda, Dünyanın en zengin ülkelerin-
den olan Japonya’nın, enerji ihtiyacını kar-
şılayabilmek için denediği alternatiflerden 
birinin de zengin yer altı ve yer üstü do-
ğal kaynaklara sahip Orta Asya'ya ihtiyaç 
duyması nedeniyle, bölgeyle ilgili geliştirdi-
ği projelere ver veriliyor.



Değerli bilim 
adamı, yiğit 
ve güzel 
insan! Ahmet 
Yesevi 
Üniversitesi 
ve gönül 
verdiğin aziz 
Türk milleti 
ile kutlu 
Türkistan 
seni asla 
unutmayacak!

Üniversitemiz Yaygın Eğitim Mer-
kezi Müdürü ve Atatürk Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Tahsin Parlak, 26 
Ekim 2011 Çarşamba günü, 2010 yı-
lından bu yana görev yaptığı Türkis-
tan (Kazakistan)’da Hakk’ın rahmeti-
ne kavuştu.

Tahsin Parlak’ın cenazesi, 29 Ekim 
2011 tarihinde Türkiye’ye getirildi 
ve aynı gün uzun yıllar görev yaptı-
ğı Atatürk Üniversitesi önünde bir tö-
ren düzenlendi. Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Prof. Dr. Osman Horata’nın 
da hazır bulunduğu törenin ardından 
30 Ekim 2011 tarihinde doğum yeri 
olan Erzurum’un Oltu ilçesinde top-
rağa verildi. 

Hayatını Türk Kültürünü araştırma-
ya ve tanıtmaya adayan, örnek ki-
şiliği ve çalışkanlığıyla herkesin say-
gısını kazanan mesai arkadaşımız 
Tahsin Parlak’a, Üniversitemiz adına 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına başsağlığı ve metanet diliyo-
ruz.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. 
Osman Horata, Atatürk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak’a 
bir taziye mesajı göndererek, Tahsin 
Parlak’ın vefatından duyduğu üzün-
tüyü bildirdi.

Tahsin Parlak Anısına ‘Kazak Halı 
ve Kilim Motifleri’ Sergisi

Üniversitemizde, öğretim üyesi ve Yaygın Eğitim Merkezi 
Müdürü olarak görev yapmakta iken 26 Ekim 2011 ta-

rihinde aramızdan ayrılan, değerli bilim insanı, kıymetli hoca-
mız Doç. Dr. Tahsin Parlak’ın aziz hatırasına, ölümünden kısa 
bir süre önce hazırlamış olduğu ‘Kazak Halı ve Kilim Motifle-
ri’ sergisi açıldı.

Ebediyete intikal eden Tahsin Parlak, Kazak halı ve kilim mo-
tiflerini araştırmış, fotoğraflayarak desene dönüştürmüş ve 
büyük panolar hâlinde sergilemeyi düşünmüştü.  Ancak öm-
rünün kifayet etmediği “Kazak Halı ve Kilim Motifleri” adlı ser-
gi, Yaygın Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından, onun anı-
sına 24 Kasım 2011 tarihinde üniversitemiz Kültür Merkezin-
de açıldı.

Serginin açılışına üniversitemizin Rektör Vekili Prof. Dr. Sa-
lih Aynural, Rektör Yardımcımız Doç. Dr. Ünal Çağlar baş-
ta olmak üzere, üniversitemizin idari ve akademik kadrosu ile 
çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışta Yaygın Eğitim Merkezi adı-
na Mustafa Sezgin, sergi hakkında bir bilgilendirme yaptıktan 
sonra Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Aynural,  merhum Tahsin 
Parlak hocamız hakkında kısa bir konuşma yaptı ve akabin-
de serginin kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Sergi, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, acılı ailesi-
ne ulaştırılmak üzere, sergide hazır bulundurulan hatıra def-
terine merhum hocamız hakkında görüş ve düşünceler yazı-
lırken duygulu anlar yaşandı.  

Üniversitemizin acı kaybı
Doç. Dr. Tahsin Parlak’ı kaybettik
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Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 

Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol. 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 

Hoşgörülülükte deniz gibi ol. 

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Mevlâna Celaleddin-i Rûmî






