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Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve  

Atatürk Kültür Merkezi adına,  Yankı dergisinin  sayfalarını bizlere 
açtığınız için öncelikle teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere,  Ağus-
tos 2007 tarihinden bu yana Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 8 Mart 
2008 tarihinden bu yana da buna ilave olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 

Mesleki hayatım açısından, geride bıraktığım yıllara  baktığımda ilk 
göze çarpanlar  “Türk Dili ve Edebiyatı” ve  “öğretim üyeliği”…   Bunlar 
benim mesleki hayatımı üzerine bina ettiğim temeller. Üniversite öğreni-
mimi dâhil edersek otuz iki  yıldır bu temeller üzerine tuğlalar örmekle 
meşgulüz.  

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda hayatıma mekân Denizli oldu. Yük-
sek öğrenimimi ise Selçuk Üniversitesinde tamamladım.  Asistanlığım ve 
öğretim üyeliğim ise,  birkaç yıllık yurt dışı görevini bir kenara bırakırsak,  
Hacettepe Üniversitesi ismiyle özdeşleşti. 28 yıldır Üniversiteme dolayı-
sıyla ülkemiz eğitim ve  hayatına karşı sorumluluklarımı en üst düzeyde 
yerine getirebilmenin çabası içindeyim.  Mesleki hayatımdaki çalışmala-
rım beni,  bir öğretim üyesi için son derece onurlu olan bu görevlere taşıdı.  
Şu an,  onurlu olduğu kadar sorumluluğu büyük yükleri taşıyabilmenin 
çabası içindeyim. 

ATA YURDUN KALBİNDE 
BİR EĞİTİM VE BİLİM VAHASI

Ahmet Yesevi Üniversitesinin tohumları, Kazakistan’ın bağım-
sızlığını ilan etmesinden kısa bir süre önce, 6 Haziran 1991’de, 
bizzat  Cumhurbaşkanı sayın Nursultan Nazarbayev tarafından 
atıldı. 1993 yılında, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri, ata 
yurdun kalbinde boy atan bu fidanı birlikte büyütme kararı 
aldı. O tarihten bu yana Üniversitemiz,   iki ülkenin  Cumhur-
başkanlarının yüksek himayelerinde serpilip gelişerek,  tarihî 
Türkistan bozkırını bir eğitim ve bilim  vahasına dönüştürdü.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi niçin ku-
ruldu? Kuruluş öyküsünden, bugün 
geldiği durumdan bahsedebilir misi-
niz?

Ahmet Yesevi Üniversitesinin kök 
saldığı   Türkistan bölgesi,   tarihî bir ilim 
ve kültür merkezidir. Bilindiği gibi, 10-12. 
yüzyıllarda bu topraklarda gerçekleşen 
büyük gelişmeler, Türkleri  Orta Çağ’ın 
zirvesine taşıdı. Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi,  Türkiye ve Kazakistan Cumhu-
riyetleri arasındaki ikili anlaşma ile, bu 
kadim ilim ve kültür merkezini yeniden 
canlandırmak  amacıyla kuruldu.  

20 BİN ÖĞRENCİ
Ahmet Yesevi Üniversitesinin tohum-

ları, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan 
etmesinden kısa bir süre önce, 6 Ha-
ziran 1991’de, bizzat  Cumhurbaşkanı 
sayın Nursultan Nazarbayev tarafından 
atıldı. 1993 yılında, Türkiye ve Kazakis-
tan Cumhuriyetleri, ata yurdun kalbinde 
boy atan bu fidanı birlikte büyütme ka-
rarı aldı. O tarihten bu yana Üniversite-
miz,   iki ülkenin  Cumhurbaşkanlarının 
yüksek himayelerinde serpilip gelişe-
rek,  tarihî Türkistan bozkırını bir eğitim 
ve bilim  vahasına dönüştürdü. Bugün 
Ahmet Yesevi Üniversitesinde, başta  
Kazakistan’dan olmak üzere,  Türk ve 
Akraba Topluluklar ile  farklı dil ve din-
lerden 20000 civarında öğrenci eğitim 

görmektedir. Buradan mezun olan öğ-
rencilerimiz de farklı yurtlarda Ahmet 
Yesevi’nin dostluk ve kardeşlik çiçekle-
rini açtırmaya devam etmektedir. 

Bugün yaklaşık 20.000 öğrencini-
zin olduğunu söylediniz? Bu Kaza-
kistan şartlarına göre önemli bir sayı 
mıdır? Yönetim olarak bu konuda 
vizyonunuz nedir?

Kazakistan ve bağımsızlığını yeni 
kazanan Türk Cumhuriyetleri için, siya-
si ve ekonomik istikrar kadar, bu yapıyı 
ayakta tutacak insan gücünü yetiştir-
mek de hayati bir  önem arz etmektedir. 
Bu da takdir edersiniz ki  kaliteli eğitim 
veren kurumlara, üniversitelere  sahip 
olmakla mümkündür. Bizler de, bu se-
beple sayısal büyüme yerine, kalite açı-
sından büyümeyi önceliğimize aldık. 

Geçen süre içinde bu  hedefler  
doğrultusunda önemli bir mesafe kat 
edildiğini de belirtelim. Bu yolda emeği 
geçen herkese şükran borçluyuz. Fakat 
zamana yenik düşen  idari ve hukuki 

yapı, üniversitenin rekabet gücünü her 
geçen gün olumsuz yönde etkilemiştir. 
Burada, üniversitemizin gelmesi gere-
ken noktaya gelemediğini de söylemek 
zorundayız.  Yesevi meşalesini taşıma 
görevini üstlenen yeni yönetim olarak,   
üç yıllık dönemimizde,  önemli, radikal 
kararlar alarak uygulamaya koyduk.  
Amacımız, 10-12 bin civarında öğrenci-
si olan, Kazakistan’ın ve eski Sovyetler 
Birliği coğrafyasındaki Türk ve Akraba 
Toplulukların ihtiyaç duyduğu insan 
gücünü yetiştirebilecek, araştırma ve 
eğitim bakımından evrensel standart-
ları yakalayan bir üniversite hâline ge-
lebilmek… Bu da uzun ve zahmetli bir 
yol…  

Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
tarihî anlaşmaların imzalandığı, 2009 
Ekim ayındaki  Ankara Zirvesinde, iki 
ülke Eğitim Bakanları Janseyit Tüy-
mebayev ile Nimet Çubukçu,  “Hoca 
Ahmet Yesevi  Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma”yı 
imzalayarak, Üniversiteyi  iki ülkenin işbirli-
ğine yaraşır bir kurum hâline getirme irade-
sini bir kez daha ortaya koymuşlardır.  Yeni 
İşbirliği Anlaşması, üniversitemizle ilgili 
birçok soruna   çözüm getirmektedir. 

Ahmet Yesevi Üniversitesini 
Kazakistan’daki ve Türkiye’deki 
üniversitelerle karşılaştırdığımızda, 
o tablo bize neler anlatıyor? Sizin 
Üniversitenizi farklı kılan özellikler 
nelerdir?

Bugün Kazakistan’da 250 civarında 
üniversite var. Türkiye’de ise son za-
manlarda açılanlarla birlikte 167’yi bul-
du. 15 milyonluk bir ülke olan Kazakis-
tan için, bu sayı fazla gelebilir. Bu şu an 
tartışılmakta olan bir konu. Ama burada 
sayısal göstergelerle uğraşmak yerine, 
üniversitelerin işlevini yerine getirip ge-
tiremediğiyle uğraşılması gerektiği dü-
şüncesindeyim. Çünkü yaşanan büyük 
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Çabalarımız, bilim ve kültür 
hayatının nabzının sağlıklı 

atması için gösterilen çabalar 
olarak görülmelidir.  Sağlıklı 

atan nabızlar, sağlıklı 
beslenen ve görevlerini 

eksiksiz olarak yerine getiren 
organlarla mümkündür. 

Atatürk Kültür Merkezi de,  
kültürel alanda ülkemizin 
önemli “organ”larından 

biridir. 



32 YANKI

rekabette, üniversitelerin ayakta kala-
bilmesi işlevlerini layıkıyla yerine getir-
mesiyle mümkün olacaktır. Değişen ha-
yatı ve geleceği doğru okumak ve ona 
uygun insan gücünü yetiştirmek, her 
kurum gibi bizim de önceliğimiz. 2011, 
bu açıdan bir dizi kararları aldığımız ve 
uygulamaya koyduğumuz bir yıl oldu. 

TIP EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ BİR 
YERDEYİZ

Üniversitemiz, bazı alanlarda ve 
özellikle tıp eğitiminde Kazakistan’ın 
önemli üniversiteleri arasında sayıl-
maktadır.  Ahmet Yesevi Üniversitesi, 
öğrencilerine bütün Türk lehçelerini 
öğrenebilmenin kapısını aralaması, 
farklı bir dil, Rusça öğrenebilme imkânı 
sunması, tarihî, kadîm bir bilim merke-
zinde eğitim vermesi bakımından öğ-
rencilere farklı  fırsatlar sunabilmekte-
dir. Türkiye’den üniversitemize gelmeyi 
düşünen öğrencilerin,  bunu göz önün-
de bulundurmasını düşünüyoruz. Ay-
rıca, maddi açıdan da Türkiye’ye göre 
daha az bir mali külfetle, eğitimlerini 
tamamlayabileceklerini belirtelim. Bun-
lar, yaşanan büyük istihdam sorununda 
öğrencilerimize artı avantajlar sağlaya-
bilecek özellikler olsa gerektir.  

KARDEŞ ÜNİVERSİTE MANAS 
ÜNİVERSİTESİ

Önümüzdeki yıllar için Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi olarak hedefleriniz 
nelerdir? Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Ahmet Yesevi ve onun kardeşi Ma-
nas Üniversitesi,  öncelikle ortak tarihî 
ve kültürel değerlere sahip olduğumuz 
Kazakistan ve Kırgızistan’a,  zor za-
manlarında uzatılmış bir dost elidir.  
Atatürk’ün söylediği “dili bir”, “tarihi bir” 
kardeşlerimizle “tarihte bütünleşme” 
yolunda atılmış, mütevazı fakat anlamlı 
bir adımdır.

Atatürk’ün söylediği “tarihte bütün-
leşmek”, tarih şuuruna yani kimlik şu-
uruna sahip olma, bizi biz yapan ortak 
tarihî ve kültürel değerleri yaşatma de-
mektir. Atatürk’ün isteği, Kazağı, Kır-
gızı, Özbeği ve Azerisiyle Türk toplu-
luklarının tarih şuuru içinde kimliklerini 
koruyarak hür ve haysiyetli bir şekilde 
yaşamaları ve ortak değerler etrafında 
kardeşlik bağlarını ve işbirliğini  güçlen-
dirmeleridir.  

Bundan sonraki önceliklerimiz, bu 
temel idealler doğrultusunda,  öncelik-

le ülkemizdeki üniversiter birikimi pay-
laşmaya ağırlık vermek, kısa sürede 
üniversitemizin alt yapı eksiklerini ta-
mamlamak olacaktır. Ufkumuz,  dikilen 
bu fidanı daha da  serpilip geliştirerek,  
üniversitemizi tarihî Türkistan bölgesi-
nin makus talihini değiştirmede üzeri-
ne düşen sorumluluğu yerine getiren, 
farklı dil ve dinlere mensup gençleri 
gölgesinde barındıran, dostluk, daya-
nışma ve barışın sembolü ulu bir çınara 
dönüştürmektir. 

“ÖNER ALDI BİRLİK, IRIS ALDI 
TİRLİK”

Bir Kazak atasözü yani makalı  var. 
Kazakistan’ın önemli düşünürlerinden 
Abay’ın Kara Sözleri’nde okudum.  Ata-
sözünün Kazakçası “Öner aldı birlik, 
ırıs aldı tirlik ”; Türkçesi ise  “Bilimin te-
meli birlik, rızkın temeli dirlik”tir. Abay,   
bunun malda birlik değil, fikirde birlik 
olduğunu; dirliğin ise, kalbin çarpma-
sı, gövdenin var olması değil,  yüreğin, 
gönlün diriliği olduğunu  söyler. 

Otuza yakın Türk ve Akraba Toplu-
luktan gençleri kanatlarının gölgesi al-
tına alan üniversitemiz, öğrencisinden 
rektörüne kadar yürekleri “diri”, fikirleri   
“bir” olarak “köklü geçmişten güçlü ge-
leceğe” doğru koşusuna devam etmek-
tedir.  

Siz aynı zamanda Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığını da yürütüyor-
sunuz. Kurumunuzdan ve yaptığınız 
faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?

Atatürk’ün “muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkma” hedefi, millî 
kültürümüzle ilgilidir. Onun, millî kültürü-
müzü muasır medeniyetler seviyesine 
eriştirme değil, üstüne çıkarma hedefini 
göstermesi, üzerinde düşünülmesi ge-

reken bir husustur. O, çağın yükselen 
değerlerini paylaşırken,  aynı zamanda 
Türk ulusunun tarihin derinliklerinden 
gelen engin birikimiyle,  diğer ulusla-
ra,  kültürlere de önderlik etme hedefini 
göstermiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi de,  bunun 
bilinciyle, Türk kültürünü bilimsel olarak 
araştırmaya ve tanıtmaya çalışmakta,   
bu amaçla yayın, toplantı, konferans 
gibi  etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca  
kültürel çalışmalar yapan kişi ve kuru-
luşlarla işbirliği yaparak, onları teşvik 
etmekte, desteklemekte  ve ödüllendir-
mektedir.   Merkezimiz,  kuruluş tarihi 
olan 1983’ten bu yana, yüzlerce yayın 
yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sa-
yıda konferans ve bilimsel toplantı dü-
zenlemiştir. Ayrıca dört yılda bir, düzenli 
olarak  Uluslararası  Türk Kültürü Kong-
releri düzenlemektedir.   Atatürk Kültür 
Merkezi’nin, Erdem ile yeniden yayın 
hayatına kazandırdığımız  Arış  adlı iki 
süreli yayını vardır.   Merkezimiz, ku-
rum bünyesinde uluslararası nitelikte, 
kapsamlı projeler de yürütmektedir. Ay-
rıca değerli bilim ve kültür adamlarına 
ait önemli koleksiyonları içeren zengin 
bir kütüphanesiyle de  araştırmacılara 
hizmet vermektedir.   

Son olarak dergimiz aracılığıyla 
neler söylemek istersiniz?

Bu çabalarımız, bilim ve kültür ha-
yatının nabzının sağlıklı atması için 
gösterilen çabalar olarak görülmelidir.  
Sağlıklı atan nabızlar, sağlıklı beslenen 
ve görevlerini eksiksiz olarak yerine 
getiren organlarla mümkündür. Atatürk 
Kültür Merkezi de,  kültürel alanda ülke-
mizin önemli “organ”larından biridir. 

Basın dünyasının sağlıklı atan na-
bızlarından bir olan Yankı dergisine de, 
sayfalarını açarak halkımıza ulaşma fır-
satı verdiği için bir kez daha teşekkürle-
rimi sunarım.   
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