TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER
Erol DENİZ*
Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu
Ahmet Yesevî Üniversitesi tarafından düzenlenen Bağımsızlıklarının 25.
Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu 6-7 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi
Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr.
Hüseyin Yayman, Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.
Dr. Musa Yıldız, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı
Dr. Serdar Çam, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Derya Örs, Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr.
Muhittin Şimşek, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. (Ahmet Yesevî Üniversitesi)
2016 Yusuf Has Hacib Yılı Kapanış Etkinliği 14 Ekim 2016 Tarihinde
Kırgızistan’ın Tokmok Şehrinde Gerçekleştirildi
Törene Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Genelsekreteri Farid Niyazov, Milletvekili Sadık Şer Niyaz,
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Tügölbay Kazakov ve
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş katıldı.
Törende konuşan Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanı Sooronbay Ceenbekov: Yusuf Has Hacib’in sadece Kırgız halkı için değil tüm dünya için önemli
olduğunun altını çizdi. “Bu şehri Yusuf Has Hacib keşfetti.” diyerek sözlerine
başlayan Sooronbay Ceenbekov: “Karahanlılar Dönemi’nde bu şehir Karahanlılar Devleti’nin başkentiydi. Bu mirasa sahip çıkmak bizlerin görevidir.
Bu kapsamda Karahanlılar Devleti’ne ait eserler, tarihî kalıntılar ve Yusuf
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Has Hacib’in eserlerinin yer aldığı ‘Yusuf Has Hacib ve Karahanlılar İmparatorluğu Müzesi’ni açarak, sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. 2016 Yusuf Has Hacip Yılı’nı
ilan eden ve gerçekleştirdiği etkinliklerle Yusuf Has Hacib’in anılmasına vesile olan TÜRKSOY’a teşekkürlerimi sunarım.” dedi.
Etkinlikte konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ise; Yusuf Has Hacib’in birleştirici gücünün altını çizerek: “İslami
Türk edebiyatının bilinen ilk büyük eseri olan ‘Kutadgu Bilig’i kaleme alan
Yusuf Has Hacib, sadece Türk dünyası için değil tüm dünya için önemli bir
düşünürdür. 2016 yılını Türk dünyasında Yusuf Has Hacib Yılı olarak ilan
ederek, yüzyıllarca bizlere yol göstermiş, bizleri bir araya getirmiş olan bu
yüce şahsiyeti anmak ve onun bizlere bıraktığı kültürel mirası yeni nesillere
ulaştırmak istedik. Bundan 1000 yıl önce yaşamış olan Yusuf Has Hacib sayesinde, bugün sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı kıvanç duymaktayım. İlk
Türk İslam devleti olan Karahanlıların bizlere bırakmış olduğu mirasa sahip
çıkan Kırgız halkına ve yöneticilerine de ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından kapanış etkinlikleri kültürel program ile devam etti. Yöresel sanatçıların sahne aldığı kapanış gösterisinde Yusuf Has Hacip’in hayatı teatral bir şekilde izleyicilere aktarıldı. (Türksoy)
2. Dünya Göçebe Oyunları
2. Dünya Göçebe Oyunları, Kırgızistan’ın Isık Göl bölgesindeki Kırçın
Yaylası’nda gerçekleştirildi. Uluslararası nitelikteki organizasyon için hazırlanan Etnokent, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürdü. Etnokent’te
konuk ülkelerin kültürel özellikleri de gözler önüne serildi. Burada Çin çay
kültüründen Amerikan Kızılderililerine kadar dünyanın birçok noktasından
kültürel çeşitliliği bir arada görmek mümkün. 2. Dünya Göçebe Oyunları,
sporu ve kültürü buluşturan etkinliklere sahne oldu. Altı gün süren yarışmalarda sporcular 23 spor dalında hünerlerini sergiledi. Oyunlar boyunca kurulan
288 yurtta da etno-kültürel etkinlikler gerçekleştirildi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in inisiyatifiyle Türk
Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu ülkelerinin devlet başkanlarının desteği ile
ilk kez Kırgızistan’da gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları’nın ikincisi görkemli bir törenle açıldı. İlkine 29 ülkeden katılım olan Dünya Göçebe Oyunları’na bu yıl 62 ülke katıldı. (www.dunyabizim.com)
Ahmet Yesevî Yılı Etkinlikleri
Ahmet Yesevî Üniversitesi 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevî Yılı ilan edilmesinden sonra büyük bir faaliyet programı hazırladı. Üniversitenin İnternet sayfasında yayımlanan duyuruda şöyle denilmektedir:
“Ahmet Yesevî, Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği önemli bir gönül ve irfan
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ehlidir. Ayrıca, İmâm Mâturîdî’nin oluşturduğu Mâturîdîlik ile İmâm-ı A’zam
Ebû Hanîfece teşekkül ettirilen Hanefîlik düşüncesini irfanla mezcetmiş ve bu
günkü bilinen adıyla ‘Yesevîlik Tarikatı’nın da banisi olmuştur. Bu yönüyle
o Mevlânâ’da olgunluk noktasına varan bir geleneğe zemin teşkil etmiştir.”
“Günümüz açısından bakıldığında, insan düşüncesinin gelişimi, belki en
önemli zamanlarına ulaşmış ve bu ulaşılan süreç de kendisini küreselleşme
olarak tanımlamıştır. Ahmet Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve
tanıtılması söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı koruyabilmemiz için
olduğu kadar, evrensel düşünerek yerel davranabilmemiz yahut da yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşabilmek için de son derece önemlidir. Çünkü
o insan düşüncesinin gelişimine katkısı açısından tarihî ve güncel tecrübeye
küresel ölçekte ışık tutmakla kalmamış, küresel sürecin güncel ve sorunlu kavramalarının her birine adeta ayrı ayrı yer vererek onların çözümlerini dillendiren öneriler sunmuştur.”
“Küresel sürecin önemli kavramlarından başka günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten önemli bir şahsiyet olarak Ahmet Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu
görüşlerin etki alanları ve eserleri, özellikle son dönemlere kadar hak ettiği
ölçüde araştırma ve inceleme konusu edilmemiştir. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu’
düzenlenmesi bir vefa borcudur düşüncesiyle bu sempozyumun düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır.”
Bu minvalde gerçekleştirilen Ahmet Yesevî Üniversitesi tarafından 28-30
Nisan 2016’da Ankara düzenlenen Uluslararası “Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu” sona erdi.
Sempozyumun açılış törenine Eski Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Canseyit Tüymabayev, Uluslararası Türk
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Ahmet Yesevî Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TİKA Başkanı Dr. Serdar
Çam, Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ahmet
Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Vergi Denetim Kurum Başkanı
Hüseyin Karakum, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.
Protokol konuşmalarının ardından, Hoca Ahmet Yesevî Beste Yarışması’nda dereceye giren besteler seslendirildi. Daha sonra dereceye girenlere
ödülleri verildi. 1. olan eser sahibi Hasan Esen’e plaketini Eski Başbakan
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Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, 2. olan eser sahibi Şentürk Deveci’ye
plaketini Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Canseyit Tüymabayev ve 3.
olan eser sahibi Bora Uymaz’a plaketini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
Yardımcısı/Sözcüsü Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın verdi. Mansiyon ödülü
alan Türkan Uymaz, Şentürk Deveci, Veysel Aydın ve Ali Polattemir’e plaketlerini Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Hüseyin Karakum
ve Dr. Serdar Çam verdiler.
Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk dünyası ve Türk halkları
arasında önemli bir köprü vazifesi gören kurumun geçmişten getirdiği birikim ve tecrübesiyle her geçen gün daha ileriye gitmekte olduğunu söyleyerek,
“Kurulan dostluk ve kültür köprüsünün daha sağlamlaştırmak ve yeni köprüler kurmak için gayret göstermektedir. Eğitim ve öğretim dili Türkçe ve Kazakça olmakla birlikte bazı bölümlere Rusça ve İngilizce de yapılabilmektedir.
Türkiye Türkçesi ile eğitim programlarımızda uzaktan eğitim alanında öncü
durumundayız. Kazak Türkçesi ile eğitim programlarımız da çok yakında başlayacaktır. Yayın sahasında ortaya koyduğumuz yeni eserler oldu. Bunların
içerisinde ‘Divan-ı Hikmet’in Çağatay dili Türkçesi ile orijinal yazılmış tam
metnini Türkiye’de ilk defa yayımladık. Bu eserden görme ve işitme engelli
kardeşlerimizin yararlanması için sesli, betimlemeli, işaret dilli versiyonunu
hazırladık. Yaptığımız girişimler sonucunda UNESCO tarafından 2016 Hoca
Ahmet Yesevî Yılı ilan edildi. 25 ana başlıkta topladığımız UNESCO 2016
Hoca Ahmet Yesevî Yılı etkinliklerimiz çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevî’yi layık olduğu şekilde Türkiye’ye ve dünyada tanıtmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın konuşmasında, “Bugün hakikaten İslam dünyasında, dünyada büyük sorunlarla karşı karşıyayız.
Bunların özünde sadece maddi materyal sorunlar değil işin özünde fikrî ve
manevi kriz yatmaktadır. Bunları aşmak için de bizim o güçlü fikir ve maneviyat kaynağına geri dönmemiz gerekiyor.” dedi.
Sempozyumda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, UNESCO 2016 Ahmet Yesevî Yılı münasebetiyle Ahmet Yesevî Üniversitesi olarak
bir dizi faaliyet başardıklarının altını çizerek, “Bu sempozyumun büyük bir
katılımla gerçekleşmesi Yesevî Ocağı’nın bereketinin hâlâ devam ettiğini teyit
eden en önemli göstergelerden birisi. Bugün Ahmet Yesevî neden bu kadar
önemli? Hikmetin dilini bulmuştur, hikmeti temsil ettiği için Ahmet Yesevî yüzlerce yıl sonra hâlâ bize yol göstermeye devam ediyor. Ben bu Ahmet Yesevî
sohbetleri bağlamında konferansta verdiğim ilk konuşmada da ifade etmiştim.
Hayatımızda bugün o kadar çok hüküm var ama o kadar az hikmet var ki. Bir
şeyin hikmetini kavramadan hükümler sadece kuru birer formaliteden ibaret204
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tir. Ahmet Yesevî bize hükmün ötesindeki hikmeti öğreten hekimdir aslında.
Çünkü Kur’ani metoda peygamberi metoda baktığımızda bir konuyla ilgili
yasa konmadan önce yani hükme bağlanmadan önce insanların aklına ve kalbine hikmetini anlamaktır. Vahyinde zaten kalkış noktası budur. Bir şeyin hikmetini, manasını kavramadan zaten onu bir hüküm olarak hayata geçirmekte
mümkün değildir.” şeklinde konuştu.
Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ise şunları kaydetti: “İslam dünyasının içine düşmüş olduğu durum gerçekten içler acısı bir durum ve hepimiz
bu sıkıntıyı, bu terör belasını bu kan deryasını maalesef üzüntüyle yaşıyoruz.
Bir çözüm bulmak için, bir çözüm arayışı için herkes kafa yoruyor. İslam dünyası bu duruma nasıl düştü? Elbette ki bunun nedenleri var. Baktığımız zaman
bu coğrafyada, Osmanlı’nın tarih sahnesinden yok olmasıyla birlikte İslam
dünyası gerçekten başsız kaldı. Bunun neticesinde de 20’nci yüzyılı kaybettik
şimdi 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıla Türkiye olarak iyi bir başlangıç yapmamıza
rağmen bir baktık ki ‘Arap Baharı’ ile beraber İslam coğrafyasının çok ciddi
meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu gördük ve bir yandan elinde silah
‘Allahuekber’ diyerek diğer Müslüman kardeşini öldüren, kan akıtan ve bulunduğu coğrafyayı kan gölüne çevirmekte çekinmeyen garip insanların cirit
attığı bir coğrafya hâline geldi. Bu haâe düştüysek eğer o zaman bizim medeniyet kavramımızda bir takım eksiklikler olduğunu kabul etmemiz gerekir.”
“Anadolu coğrafyasında kurmuş olduğumuz bizim İslam medeniyeti anlayışının tarih sahnesinde etkisinin azalmasıyla birlikte maalesef bu tür akımların etkin olması neticesinde İslam coğrafyası bu kötü duruma düşmüş oldu.
Yeni bir medeniyet anlayışını geliştirmek durumundayız.” diyen İşler, şöyle
devam etti:
“Aslında biz bunun örneğini tarihte verdik. İşte Hoca Ahmet Yesevî’den
bahsederken Anadolu medeniyetinin temelini atan başlıca mimarlardan birisidir. Türkiye’de ve dünyada bu alanda çalışma yapan bütün değerli akademisyenlere ve bizlere de siyasetçiler olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda dile getirmeye çalıştığı bu sıkıntıları
gidermek, çözümler önermek hepimizin boynumuzun borcu. Ben aslında yaşanan bu acıların bir doğum sancısı olduğunu düşünüyorum. Bu acılardan
sonra inşallah yeniden İslam coğrafyasının ayağa kalktığını en kısa zamanda
hep birlikte göreceğiz. Ama bu İslam coğrafyasının bir öncüye ihtiyacı var
o öncülerin de sizler olacağını, bizler olacağını şimdiden ön görebiliyorum.
Dolayısıyla işi sıkı tutmamız lazım, çok çalışmamız lazım, çok gayret etmemiz
lazım. Ötekileştirici değil, birleştirici, parçalayıcı değil bütünleştirici olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım.”
Sempozyumun açılış kısmında Tülay Gürses’e ait “Hoca Ahmet Yesevî’den Renkler’’ isimli resim sergisinin de açılışı yapıldı. Açılış oturumunda
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Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’in oturum başkanlığında
Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy bildiri sundular.
Ankara Rixos Otelde 2 gün boyunca 8 ülkeden 70 akademisyenin katıldığı
sempozyumun kapanış oturumu Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun başkanlığında Prof. Dr. Dosay Kenzhetayev, Prof. Dr. Nuri Tuğlu, Prof. Dr. Necdet Tosun,
Prof. Dr. Hilmi Demir ve Prof. Dr. M. Zeki İşcan’ın konuşmaları ile sona erdi.
Prof. Dr. Necdet Tosun konuşmasında, 2016 yılının Ahmet Yesevî yılı olarak UNESCO’da ilan edilmesinde çok fazla gayret ve çaba olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
“Bu programlarda ne kadar çabasının olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bunun
için Allah yolunuzu açık eylesin. Hizmetlerinizi daim eylesin. Hoca Ahmet
Yesevî Hazretleri yaklaşık 9 asır önce yaşamış bir insan. Bugün vefatının 850.
yılında onu anıyoruz. Ahmet Yesevî Üniversitesi ‘Divan-ı Hikmet’i modern Kazakça ve Türkçesine çevirerek gençlere büyük bir hizmet gerçekleştirmiştir.’’
Konuşmasında bilgisayar teknolojisinin yeni mecazlar kurduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, “Yeryüzünde insanlık her yerde aynı ama onları farklı kılan millî kültürleridir. Bilgisayarlarımıza koruması için antivirüs programları kuruyoruz. Hoca Ahmet
Yesevî de Türklerin millî kültürünün antivirüs programıdır. Sempozyumlarla ve kongrelerle sürekli güncellenmesi gerekmektedir.’’ dedi.
Sempozyumunun kapanış konuşmasını yapan Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasına Divan-ı Hikmet’ten beyitlerle başladı. Bu sene ilk defa düzenlenen
Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu’nun kurumsallaşarak,
önümüzdeki senelerde 2 yılda bir gerçekleştirileceğini belirten Yıldız,
“Bir yıl Türkoloji kongresi ile Türkistan’da, ikinci yıl Yesevî Sempozyumu ile
Ankara’da yapmayı planlıyoruz. Hoca Ahmet Yesevî; Nurettin Topçu’nun ifadesiyle ‘Büyük bir ruh’tur, Necip Fazıl’ın ifadesiyle ‘Aklın sınırlarının ötesinde mesken tutan bir büyüğümüzdür.’ İki gün süren sempozyumda Ahmet
Yesevî’nin birçok yönüyle daha iyi anlaşılmasına ve kavranmasına büyük
katkı sağladığını düşünmekteyim. Özellikle son dönemlerde hak ettiği kadar
araştırma ve inceleme konusu edilmeyen Ahmet Yesevî’nin bu sempozyumun
katkılarıyla daha çok tanınacağına ve onun düşünce evreninin daha geniş
kitlelere ulaşacağına inancım sonsuzdur. Türk-İslam düşüncesinin önemli bir
neferi olan Yesevî’nin layıkıyla anlaşılması ve sonraki kuşaklara onun bıraktığı özün ve temel düşüncenin aktarımında, bu tür sempozyumların önemli
faydası olacaktır.’’ diye konuştu.
Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa
Yıldız Hoca Ahmet Yesevî yılı münasebetiyle 2016 yılı içerisinde birçok çalışmaya imza atılacağını da söyledi. “Milliyetimizi ve Müslümanlığımızı borç206
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lu olduğumuz, Anadolu’ya Müslümanlığı mayalayan Hoca Ahmet Yesevî, maalesef ülke ve dünya kamuoyunda hak ettiği yeri görmüyor. Biz de ‘Divan-ı
Hikmet’in sahibi Yesevî hocamızı ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için elimizden gelen her türlü çalışmaya yıl içerisinde imza atacağız.” dedi.
Yıldız, “Ankara’da ve çeşitli ülkelerde geniş kapsamlı bir sempozyum yapılacak. Hoca Ahmet Yesevî üzerine çalışma yapan dünyanın çeşitli yerlerindeki akademisyenler bir araya getirilecek. Türkiye’de ‘Hoca Ahmet Yesevî’
adını taşıyan 64 okul var. Valilerimizle konuşarak bu sayının 100’e çıkması
sağlanacak. İlkokul öğrencilerinin Hoca Ahmet Yesevî’yi anlayabilecekleri hikâye kitapları çıkarılacak. Finansman bulunduğu taktirde Hoca Ahmet
Yesevî adına bir film çekilecek. TRT, Diyanet ile birlikte bir belgesel yapılacak. Yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte sergi ve paneller açılacak.
Dünyada 8 indekste taranan bir derginin 2016 son sayısında Hoca Ahmet
Yesevî’ye yer verilecek.”
Ahmet Yesevî Yılı kapsamında yapılacak sempozyumlar:
Geleceğin geçmişle inşa edilmesi fikrinden yola çıkılarak günümüz problemlerinin giderilmesine katkı sağlaması amacıyla 26-28 Eylül (İstanbul/Türkiye)-24-26 Ekim 2016 (Almatı/Kazakistan) tarihlerinde İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve
Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortaklaşa olarak “Geçmişten Geleceğe Hoca
Ahmet Yesevî Uluslararası Sempozyumu”nun düzenlenmesine karar verilmiştir.
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türksoy, Ahmet Yesevî Üniversitesi ve Azerbaycan Millî Kütüphanesi tarafından 31 Ekim 2016 tarihinde
Bakü’de Türk dünyasının yetiştirdiği ünlü şair ve düşünür Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatının ve eserlerinin ele alınacağı “Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu” düzenlenecektir.
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği tarafından hazırlanan, T.C. Başbakanlık
Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiği Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin ortak bir kültürü ve değeri olan
“Hoca Ahmet Yesevî ve Günümüzdeki İzleri” konusunda uluslararası bilimsel
bir sempozyum üniversitemiz ile birlikte 1-6 Kasım 2016 tarihleri arasında
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenecektir. (Ahmet Yesevî Üniversitesi)
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