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120. Yesevî Dostları Kahvaltısı
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı’nda her onbeş günde bir düzenlenen “Yesevi Dostları” sohbetli sabah kahvaltılarının 120. Toplantısı 9 Ağustos 2015, Pazar günü Hoca Ahmed Yesevi Kültür Merkezi (Kadırga-Sultanahmet-Fatih/İstanbul)’nde yapıldı.
Günün konuşmacısı Ahmed Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız “Ahmed Yesevî
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” konulu tebliğini sundu.
Günün ikram sahibi Bülent Ertem idi.

Ahmed Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız

Saygıdeğer Yesevi Dostları, Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bizleri Yesevi Dostları
kahvaltı sohbetine davet ettikleri ve Hoca
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesini tanıtma fırsatı verdikleri
için Hoca Ahmed Yesevi Vakfı Genel
Başkanı Erdoğan ASLIYÜCE Beyefendiye ve Hoca Ahmed Yesevi Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Çimen
Beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum.
9 Mayıs 2015 itibariyle Ahmet Yesevi
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından atandım. O
tarihten bu yana Hoca Ahmet Yesevi
Hazretlerine hizmet etmeye çalışan gönül dostlarımızla fırsat buldukça bir araya
gelmeye çalışıyorum. Yaklaşık 22 yıldır
çok şey borçlu olduğumuz ecdadımızın

adını taşıyan bu vakıfta sizlerle birlikte
olmaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu
ifade etmek isterim.
Ahmet Yesevi Üniversitesinin temelleri Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 6 Haziran 1991’de Türkistan
Devlet Üniversitesi olarak atılmıştır. 31
Ekim 1992 tarihinde Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma ile Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
adını almıştır. Üniversite Türkiye’nin ve
Türk Dünyasının özerk statüye sahip,
ilk ortak devlet üniversitesidir. Üniversite, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sınır
ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması
nedeniyle bu anlamda önemli bir misyon üstlenmiştir.

Prof. Dr. Musa Yıldız,
“Ahmed Yesevî” kitabını gösterirken

İşbirliği
Ahmet Yesevi Üniversitesi iki ülke
arasındaki eğitim iş birliğine verilen önemin en somut örneğini yansıtmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, “eğitim ve

YESEVî

Aylık Sevgi Dergisi

kültür köprüsü” misyonunu üstlenerek;
Türk ve Kazak halklarının her zaman
büyük bir gönül birliği içinde olduğunu
göstermektedir. Üniversite, temelleri ortak tarih, kültür, dil ve inanca dayanan köprüleri daha da güçlendirmek,
kardeş halklarımız ve gelecek nesillere
karşı ortak görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.
Türk Dünyası
Ahmet Yesevi’nin ortaya koyduğu
anlayışa uygun bir eğitim oluşturmayı temel amaç edinen üniversite, bu hedeflerine kararlı adımlarla ilerlemektedir. Teknolojik donanımı ve modern fiziki alt
yapısıyla Kazakistan’ın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Ahmet Yesevi
Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri açısından uluslararası saygınlıkta, örnek bir kurumdur.
2015-2016 eğitim-öğretim dönemi
itibariyle 7 fakülte ve 1 yüksekokulda,
Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere
14 farklı ülke ve 33 farklı topluluktan
yaklaşık 12.300 öğrenci üniversitemizde
öğrenim görmektedir. Bu fakülteler; Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fa-

kültesi, Filoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi
ve Sanat Fakültesidir.
Ahmet Yesevi Üniversitesine Tür
kiye’den öğrenci alımı, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınava göre gerçekleştirilmektedir. Her yıl yayınlanan
tercih rehberinde Türkiye’den alınacak
öğrenci kontenjanları duyurulur ve bu
kontenjan sayısına göre üniversiteye öğrenci alınır.
Diploma Denkliği
Üniversitemiz diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede
öğretim yapan yüksek öğretim kurumları
diplomalarına eş değerdedir. Ayrıca diplomaların denkliği kanunla sağlanmıştır.
Bu bakımdan öğrencilerimiz Türkiye’ye
döndükleri zaman herhangi bir denklik
sorunuyla karşılaşmamaktadırlar.
Burs İmkânı
Üniversitede örgün eğitim, harçsız,
burslu ve ücretli olarak yapılmaktadır.
Türkiyeli öğrencilerden herhangi bir ücret
almıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
öğrencilere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti ücreti
desteği sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize
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başarılı ortalamaları göz önüne alınarak
aylık 120 dolar burs verilmektedir. Bu
burs hazırlık okuyan öğrencilerimize her
ay veriliyor. Üniversitemiz öğrencilerimize düşük ücretli barınma imkânı sağlamaktadır. Yurt ücreti yıllık yaklaşık
120 dolardır.
Yerleşke içerisinde öğrencilerimiz
için spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, açık hava voleybol ve basketbol alanları gibi spor tesisleri hizmet
vermektedir.
Sosyal Faaliyetler
Ahmet Yesevi Üniversitesi, eğitim ve
öğretim alanındaki evrensel vizyonunu
öğrencilerin yaşamsal mekânlarında da
sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle
Kazakistan ve Kazakistan dışından gelecek öğrencilerine, konforlu, ihtiyaçlara
göre düzenlenmiş, ferah ve işlevsel barınma imkânı sağlamaktadır.
Öğrencilerimize ve personele sunulmakta olan sağlıklı ve dengeli beslenme
hizmeti aynı anda 400 kişinin yemek
yiyebileceği, günde yaklaşık 1500 kişiye hizmet verebilecek modern bir donanıma sahip öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

17

18

YESEVî
Yıl 22, Sayı 261, Eylül 2015

Aylık Sevgi Dergisi

Kültür Merkezimizde, resim, fotoğraf ve benzeri sergileri açmaya; konser
ve konferans vermeye; tiyatro ve sinema
alanlarında çalışma olanaklarını yaratmaya elverişli hizmetler verilmektedir.
Öğrenciler, ilgi ve beceri alanlarına göre
boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi
alanları bulma, sanatsal yeteneklerini geliştirme, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri
izleme ve bu faaliyetlere aktif bir şekilde
katılma olanağı bulmaktadırlar. Merkez
Yerleşke içerisine 400.000 kitap kapasiteli kütüphane binası 2015 yılı içinde
hizmete açılmıştır.
Sağlık konusunda Tıp Fakültesi Hastanemiz en son teknolojik araç-gereçlerle
donatılarak bölge halkına, üniversite personeli ve öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Divan-ı Hikmet okumalarının
36’ncısı 120. Toplantıda
Ethem Çimen tarafından sunuldu.
Rabb’im yâdı ulu yâddır, söyler olsam,
ballar gibi tatlı olur dilim benim.
Kendim fakir, ikrar ettim, oldum hakir;
kanat çırpıp uçar kuş gibi gönlüm benim.
***
Türlü ayşım, türlü işim, dertli başım;
eridi canım, gitti aklım, aktı yaşım;
günah ile tamamen doldu içim, dışım;
niyazsızım, açıversin yolumu benim.
***
Gözüm düştü, gönlüm uçtu, Arş’a aştı;
ömrüm geçti, nefsim kaçtı, bahrim taştı;
kervan göçtü, menzil aştı, yorgun düştü;
sır ulaştı, nasıl olacak halim benim?
***
Sûret burada, sîret orada, kudretinde;
uzun gecede, parlak günde, gönlüm orada;
geçen gecede, olup bende, hepsi nerede,
sorsa orada, günahkârdır dilim benim.
***
İçtim şarap, oldum harap, aslım türap;
görmeğe geldim, yaş dolu gözüm, gönlüm serap;
Hak’tan hitap gelse, kullar görmez azap;
pınar gibi akar gözden yaşım benim.
Kaynak: Divan-ı Hikmetten Seçmeler (Haz. Prof. Dr. Kemal Eraslan) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1000
T.E. dizisi 98, Ankara-1983 s. 139

Prof. Dr. Musa Yıldız’a plaketini Bülent Ertem takdim etti. Musa Yıldız da
Vakıf Başkanı Erdoğan Aslıyüce’ye porselen tabak verdi. Sunum Ethem Çimen.

Hastane Kazakistan’da ilk üniversite hastanesi olmasının yanında,
ülkenin en modern hastaneleri
arasında yer almaktadır.
Yayınlar
Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından birçok bilimsel rapor ve kitap hazırlanarak
basılmıştır. 2014 yılında projesi bizzat tarafımdan başlatılan
ve editörlüğünü Prof. Dr. Necdet Tosun’un üstlendiği Ahmet
Yesevi’nin Divan-ı Hikmetinden Seçmeler, Türkçe, Çağatay Türkçesi, Rusça ve İngilizce
olarak “Ahmed Yesevî” başlıklı
prestij kitap olarak yayımlandı.
Diğer yayınlarımız ise; Türk
Dünyası Başkentleri: Ankara,
Almatı-Astana, Aşkabat, Bakü,
Bişkek, Duşanbe, Lefkoşa, Taşkent, Türk Cumhuriyetleri ve
Toplulukları Yıllığı 2013, Rusya
İmparatorluğunda Müslümanlar
Çoban Yıldızı, Türk Dünyası
Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması başlıklı
kitaplar yayımlanmıştır. Yakın

zamanda Ahmet Yesevi’nin bütün hikmetlerini bir araya getirerek daha güzel
bir eseri hayata kazandıracağız.
Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yılda dört sayı olarak yayımlanmakta
olan Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, dünyanın en saygın sekiz indeks kurumu tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
Yine Başkanlığımız tarafından desteklenen proje kapsamında Türk edebiyatının ‘‘wikipedia’’sı olarak nitelenen
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi ile Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografileri Genel Ağ ortamında
bütün dünyanın hizmetine sunulmuştur. Şu anda sistemde 10.000 şair ve yazara ait biyografi mevcuttur. Bu projeye
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com
adresinden erişim sağlanabilir.
Üniversitemizle ilgili bu bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Sorularınız
olursa cevap vermeye çalışacağım.
Sözlerime son verirken bizleri bu güzel mekânda Hoca Ahmed Yesevi Vakfına davet eden Erdoğan Aslıyüce Beyefendiye teşekkür ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.

