
İpek Yolu'nun Yükselişi

  Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni
Gerçekleştirildi
  

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve
Türk Dünyası Bilgi Şöleni” Ankara Milli Kütüphane’de üç paralel salonda yapılan oturumlarla 3-4
Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

  

Programda ayrıca “Üç Gönülden İpek Yolu” adlı fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.
Sergide Arif Aşçı’nın 1996 yılında Son Kervan projesi kapsamında, Tuna Akçay ve Hamit
Yalçın’ın bu Bilgi Şöleni vesilesiyle Orta Anadolu kervansaraylarında çektiği fotoğraflar yer aldı.
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Serginin Sanat danışmanı Tuna Akçay, kuruatör ise Erdoğan Gümüş’tür.

  “İPEK YOLU’NDA BİR ŞEYLER OLUYOR”
  

Sergi açılışının ardından Bilgi Şöleni’nin açılışına geçildi. Programın açılış konuşmasını Türk
Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İpek Yolu Bilgi Şöleni Koordinatörü Dr. Fahri Atasoy
yaptı. Atasoy misafirlere “hoşgeldiniz” dedikten sonra İpek Yolu’nun önemini anlatarak sözlerine
devam etti. “İpek Yolu’nda bir şeyler oluyor” diyen Atasoy, neden böyle bir proje yapma gereğini
duyduklarını, benzer projelerden örnekler vererek anlattı. Atasoy katkı sunan isimlere teşekkür
ederek konuşmasını sonlandırdı.
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Atasoy’un ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve
Tescil Dairesi Başkanı Adnan Tüzen geldi. Tüzen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu projede ne
gibi bir rol oynadığını anlatarak sözlerine başladı. Tüzen İpek Yolu coğrafyasında önemli olan
kervansarayların tarihi ve sanatsal olarak önemini anlatarak sözlerine devam etti. Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün bu gibi çalışmalara her zaman destek olacağını ifade eden Tüzen,
çalışmalarından dolayı proje ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

      “İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR”
  

Tüzen’in sonrasında kürsüye Milli Kütüphane başkanı Zülfi Toman geldi. Toman sözlerine Türk
Ocakları’nın kendileriyle birlikte Türk kültürüne dair yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür
ederek başladı. Toman, İpek Yolu coğrafyasının öneminden ve bu bölgede yeniden bir canlanışı
gördüklerini belirtti. İpek yolu üzerine kavşak noktaları gibi önemli yerlerine dair
değerlendirmeler yapan Toman organizasyonu yapanlara ve özellikle Türk Ocakları’na teşekkür
ederek sözlerini sonlandırdı.

  

Toman’ın ardından Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa
Yıldız konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geldi. Yıldız kısa bir teşekkür konuşması yaptıktan
sonra bu yılın Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

  “İPEK YOLU TÜRK BİRLİĞİNİN GÜZERGAHIDIR”
  

Yıldız’ın ardından kürsüye TÜRKSOY Kazakistan Temsilcisi Malik Otarbayev geldi. Otarbayev,
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un yoğun programı sebebiyle programa
katılamadığını belirterek, gönderdiği mesajı okudu. Kaseinov mesajında İpek Yolu’nun Türk
birliğinin de güzergahı olduğunu, bu alanda çalışma yapan pek çok uluslararası organizasyon
olduğunu söyledi. İpek Yolu güzergahının sınırları aşan ve kültürleri birleştiren bir güzergah
olduğunu da ifade etti. TÜRKSOY’un bu alandaki çalışmalarını da mesajında anlatan Kaseinov,
bu yılın Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı olduğunu ayrıca da Yusuf Has Hacip’in
de doğumunun 1000. yılı olduğunu belirtti. Türk Ocakları’na teşekkür ederek mesajını
sonlandırdı.

  “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ TÜRK DÜNYASININ YÜKSELİŞİ
DEMEKTİR”
  

Otarbayev’in ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Uluslararası Türk Akademisi
başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali geldi. Kıdırali, sözlerine “İpek Yolu demek Türk Dünyası
demektir. İpek Yolu’nun yükselişi Türk dünyasının yükselişi demektir” diyerek başladı. İpek
Yolu’nun coğrafi konumunu değerlendiren Kıdırali, Hazar denizinin Türk dünyası için çok önemli
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olduğunu, denizin kuzey ve güneyden kuşatılmasının ardından Türk dünyasının ikiye
bölündüğünü ifade etti. Türk Akademisi’nin de İpek Yolu’yla alakalı çalışmalar yaptığını belirten
Kıdırali, Türk Ocakları’nı bu çalışmalarından dolayı tebrik etti. Türk Ocakları’nın Yusuf Akçura,
İsmail Gaspıralı gibi fikir adamlarının yaktığı meşaleyi günümüze taşıyan bir kuruluş olduğunu
ifade etti. Kıdırali daha sonra Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz’e yapılan
çalışmalardan dolayı bir teşekkür mahiyetinde hazırladıkları hediye ve kitapları takdim etti ve
konuşmasını sonlandırdı.

  

Hediye takdiminin ardından kürsüye konuşmalarını yapmak üzere Türk Keneşi Genel Sekreter
Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Kocaman geldi. Kocaman konuşmasına Türk Keneşi Genel Sekreteri
Büyükelçi Ramil Hasanov’un selamlarını ileterek başladı. Kocaman, Türk birliği fikrinin tarihi
köklerinden ve abide şahsiyetlerinden bahsederek konuşmasına devam etti ve Türk birliğinin
İpek Yolu coğrafyasında şekillendiğini ifade etti. İpek Yolu’nun sadece ticari bir yol olmadığını
bu yolla vurgulayan Kocaman, Türk Keneşi’nin İpek Yolu coğrafyası üzerinde gerçekleştirdiği ve
gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Kocaman bu Bilgi Şöleni’ndeki
tartışma ve tebliğlerin Türk Keneşi’ne önemli fikirler vereceğini ifade ederek sözlerini
sonlandırdı.

  

Kocaman’ın ardından kürsüye Sakarya Milletvekili ve Türk Ocakları Hars Heyeti üyesi Prof. Dr.
Mustafa İsen geldi. İsen, 90’lı yılların öncesinde Türkiye’de Türk dünyasının çok az tanındığını
ve özellikle hatırladığı bir anısında Japonlar tarafından yapılmış bir İpek Yolu belgeselinde Çin
sınırları içinde Türkçe konuşan insanlar olduğunun görülmesiyle pek çok insanın şaşkınlık
yaşadığını belirtti. Bugün ise bu noktadan çoğumuzun hayal edemeyeceği Türk Keneşi gibi
kuruluşlar kadar gelindiğini ifade etti. Türk dünyasının kültürel zenginliğinden bahseden İsen,
gelişmiş kültür ya da gelişmemiş kültür gibi bir durum olmadığını, işlenmiş kültür işlenmemiş
kültür farkı olduğunu ifade etti. Türk kültürünün de işlenerek ortaya koyulması gerektiğini
söyledi. İpek Yolu’nun sadece tarihi değil, kültürel, ekonomik, siyasi pek çok alanda değer
ürettiği belirten İsen, Bilgi Şöleni’nde emeği geçenlere teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.

  “TÜRK OCAKLARI TÜRK VE İSLAM ALEMİNE HİZMET ETMEYE
DEVAM EDECEK”
  

Son olarak kürsüye Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz konuşmalarını yapmak
üzere geldi. Genel Başkan Öz, konuşmasına İpek Yolu hakkında daha önce de benzer
çalışmalar yaptıklarını ve İpek Yolu’nun Türk dünyası açısından çok büyük önem taşıdığını
belirterek başladı. Genel Başkan Öz, Bilgi Şöleni’ne katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara
teşekkür ederek sözlerine devam etti. Özellikle katılımcı bilim adamlarına teşekkür etti. Türkiye
ve dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini ifade eden Genel Başkan Öz, buna rağmen ümit
var olmalıyız diyerek, Türk medeniyetinin ve kültürünün köklü oluşuna değinerek bütün sorunları
çözebilecek potansiyelimizin olduğunu ifade etti. Türk dünyası ve İslam aleminin yararına
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hizmet edecek bütün faaliyetlerin içinde Türk Ocakları’nın yer alacağını ifade eden Genel
Başkan Öz, bu gibi çalışmaların hem durum tespiti ve aynı zamanda geleceğe yönelik plan ve
projeler üretecek şekilde olması gerektiğini söyledi.  Tekrar katılımcılara ve katkı sağlayanlara
teşekkür eden Genel Başkan Öz sözlerini sonlandırdı.

  

Yapılan konuşmaların ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz tarafından
Bilgi Şöleni’ne katkı sağlayan kişi ve kurum temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

  100’ÜN ÜZERİNDE AKADEMİSYENDEN İPEK YOLU BİLGİ ŞÖLENİ
  

Plaket takdiminin ardından Bilgi Şöleni kapsamında çekilen “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk
Dünyası Belgeseli”nin gösterimi gerçekleşti. Belgesel gösteriminin ardından iki gün boyunca üç
paralel salonda gerçekleşen Bilgi Şöleni oturumlarına geçildi. 30 civarında Türk dünyası ve yurt
dışından katılan akademisyenin olduğu 100’ün üzerinde katılımcı; tarih, kültür, sanat, siyaset,
ekonomi, halk bilimi, eğitim, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve pek çok alandaki bildirilerini
sundular.

  

4 Mart 2016 akşamı gerçekleşen kapanış törenin ardından Bilgi Şöleni programı sona erdi. 5
Mart 2016 Cumartesi günü ise katılımcılarla İpek Yolu gezisi gerçekleştirildi. Gezide Aksaray
çevresindeki İpek Yolu kervansarayları gezilerek bilgi alındı.

  

  

FOTOĞRAF ALBÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  

İletişim Bilgileri:

  

Telefon: 0(312) 284 35 90

  

E-mail: turkocagi@turkocagi.org.tr
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http://turkocaklari.org.tr/galeri/168/ocakbasi-sohbeti-fethedilenlerin-gozunden-anadolu-nun-fethi.html

