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DÜNYA TÜRK FORUMUNDAN NOTLAR

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ta-
rafından düzenlenen Türk Konseyi, Türk 
Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği 

toplantısı, 21-22 Ekim 2010 tarihinde, İstanbul’da 
Grand Cevahir Hotel salonlarında gerçekleştirildi.

Bizim Ahıska Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Yunus Zeyrek’in de davetli olarak konuştuğu top-
lantı iki gün devam etti. Dünyanın dört bir tarafın-
dan gelen temsilciler, bulundukları yerlerde yaşa-
dıkları problemleri dile getirdiler.

Toplantının ilk bölümünde açılış konuşmala-
rı yapıldı. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un 
konuşmasını müteakip Türk Konseyi Genel Sek-
reteri Büyükelçi Halil Akıncı konuştu.  Akıncı, ko-
nuşmasında özetle şunları söyledi: “Türk Konse-
yi, Türk dünyası ve Türk devletleri arasında kurul-
muş ilk gönüllü konseydir. Semerkantsız, Mervsiz 
bir Türk dünyası düşünülemez. Konseyin sekreter-
yası İstanbul’dadır, zira İstanbul, Türk dünyasının 
en büyük şehridir. Gelecek sene Almatı’da topla-
nacağız. Türksoy güçlendirilecek ve Türk fonu ku-
rulacaktır. Mutlaka Türk İşbirliği Konseyini de kur-
malıyız.”

Forum çerçevesinde yapılan oturumlarda bir-
çok konuşmacı ve müzakereci ilgilendikleri konu-
larla ilgili düşüncelerini açıkladılar.

Dünya Türk Forumunda, başlıca oturumlar sı-
rasıyla şunlardı:
1. Küresel ve bölgesel sorunların Türk dünyasına 

yansımaları,

2. Türk dünyasında STK’lar ve sivil toplumun 
gelişmesi önündeki sorunlar,

3. Eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliği ve 
Türk STK’larının rolü,

4. Yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma ve Türk 
diasporası,

5. Türk kültürünün kurucu öğeleri: Bütün insanlık 
için bir evrensel değerler projemiz var mı?

6. Türk kültür alanı: Kültürel farklılıktan kültürler 
arası diyaloga

7. Sözde soykırım, Türk diyasporası ve iş birliği
8. Sosyoekonomik iş birliği konusunda mevcut 

durum, yeni iş birliği alanları ve kurumsallaşma
Prof. Dr. Nadir Devlet, Özbekistan’ın Türk ül-

keleri zirvesine katılmadığına işaret ederek bu du-
rumun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtti. 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın ba-
ğımsızlığın 20. Yılında belli bir yere geldiklerini 
söyleyen Devlet,  Özbekistan’ın zengin bir ülke ol-
masına rağmen olumlu bir çizgiye ulaşamadığını, 
keza Kırgızistan’ın da henüz belini doğrultamadı-
ğını, bu ülkelerde, Sovyetler Birliği’nden devralı-
nan etnik yapı ve sınırların problem olmaya devam 
ettiğini belirtti. Devlet’in şu cümlesi ise çok anlam-
lıydı: “Bu ülkelerde birçok karışıklık yaşanmakta fa-
kat kimse Ruslara dokunmamaktadır. Bu da onla-
rın ağabey konumundan kaynaklanmaktadır.”

Dr. Hasan Ali Karasar, Kırgızistan gözlemleri-
ni anlattı. “Kırgızistan Rus ve ABD askerî varlığının 
bir arada bulunduğu yegâne ülkedir. Orta Asya-
Türkistan coğrafyasında tabii kaynakların ortak kul-
lanılmasıyla yeni çözümlere ihtiyaç var.” dedi.

Almanya’da yaşayan Türklerin meseleleri üze-
rine bir konuşma yapan Prof. Faruk Şen, bu ül-
kede sivil toplum kuruluşlarımızın çok dağınık ol-
duğunu, Diyanet dışında 11 İslamî federasyon bu-
lunduğunu söyledi. Diğer taraftan Musevilerin her 
türlü faaliyetine göz yuman Almanların, Türk lider-
leri bir şekilde yıprattığını belirtti. Şen’in, 2011 yı-
lında problemlerin daha da artacağı ve belki yurda 
dönüşlerin başlayacağını söylemesi dikkat çekti. 

Aynı oturumda konuşan Bizim Ahıska Dergi-
si Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek, Ahıs-
ka Türklerinin vatana dönüşüyle ilgili sıkıntıları dile 
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getirdi: “Ahıska Türklerinin 15 Kasım 1944 saba-
hı başlayan sürgünü, 2010 yılının sonuna yaklaş-
tığımız şu günlerde devam etmektedir. Gürcistan 
Hükûmeti, 2007 yılında çıkardığı Ahıska Türkleri-
nin vatana dönüşüyle ilgili kanunun gereğini yeri-
ne getirmede ağır davranmakta ve vatana dönen-
lere de iyi davranmamaktadır. Gürcistan, serbest 
mülk satışına izin vermemekte, vatana dönüşe ve 
sivil toplum faaliyetine müsaade etmemekte, ge-
lecek olanlardan kimlik değiştirmelerini talep et-
mektedir. Bu uğurda bir de dernek kurdurmuştur. 
Ahıska’ya gelenler üzerinde gizli polis baskısı var; 
adeta nefes aldırmıyor ve yıldırıyor. Ahıska’ya gel-
miş olan Müslüman ahalinin mezarlık talebi kabul 
edilmemektedir. Gürcü makamları Ahıska Türkle-
rinin çocuklarına eğitim imkânı vermemektedir. 
Türkiye’deki Gürcü lobisi başta TRT olmak üzere 
medya organlarından azami derecede yararlan-
makta; Ahıska ve Acara Müslümanlarına yapılan 
baskıları bir cümleyle dahi anmamaktadır. Bu du-
rum Türkiye kamuoyunda bilgi kirliliğine sebep ol-
maktadır.” 

Amerika Türk Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Dr. Ata Erim, yaptığı renkli konuşmasında 
ABD’deki Türklerin hayatı ve sivil toplum kuruluş-
ları hakkında bilgi verdi. Erim, “1958’de doktor 
olarak ABD’ye gittim. Çalıştığım hastanede benim 
Türk olduğuma inanmıyorlardı. Bizden önce ora-
lara giden Ermeniler ve Rumlar, çok kötü bir Türk 
propagandası yapmışlardı. Bugün o noktayı aşmış 
bulunuyoruz. Fakat sivil toplum şuurumuz gelişme-
diği için çok sınırlı bütçelerle ayakta duruyoruz. Er-
meniler sınırsız bütçelerle her türlü faaliyeti yapı-
yorlar. Her şeye rağmen ABD’de millî kültürümüzle 
yaşama gayreti içindeyiz.” şeklinde konuştu.   

Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başka-
nı Günay Övünç de Amerika’da kilisenin toplum 
hayatındaki önemine dikkat çekti: “Ermeniler, her 
hafta sonu kiliselerde toplanarak 1915 yılı olayları-
nı unutmuyor ve “düşman” üzerinde konuşuyorlar. 
Biz ise kendimizi böyle kötü bir olayla belirlemiyo-
ruz. Zaten bizde olay çok: 1915, Kıbrıs, Irak, Ege 
hava sahası, terör! Ermeni lobisinin bütçesi 40 mil-
yon, bizim 4 milyon dolar! Bütçemizin yarısı da TC 
devletinden…”

Türk Ocakları adına konuşan Prof. Dr. Orhan 
Kavuncu, “Sivil toplum faaliyetinde duygu ve he-
yecanı, hamaset yapma şeklinde nitelemek doğru 
değil. Akıl ve kabiliyetle birlikte duygu ve heyeca-
na da ihtiyaç vardır. Ancak duygu ve heyecan, akıl 
ve kabiliyetten mahrum olursa hamaset değil, ha-
makat olur.” dedi.

İngiltere’den gelen İsmail Kesici’nin, “Ker-
küklüyle Türkmen olalım, Karabağ’da Azeri olalım, 
Kırım’da Tatar olalım. Gelin hep beraber Türk ola-
lım, dertlerimizi paylaşalım.” sözü salondan alkış 
aldı.

Kırım Millî Meclisi adına foruma gelen Ali 
Khamzin, bu Türk forumunun daimî olması gerek-
tiğini ifade etti. Azerbaycan Millî Meclisinden ge-
len Milletvekili Ganira Paşayeva, kendilerinin böy-
le bir gayreti olduğunu ve yakında açıklayacakla-
rını söyledi. 

Kazakistan Parlamentosu Üyesi Prof. Garifol-
la Yessim’in, “Avrupa, Dede Korkut’taki hayat tar-
zı ve hayat felsefesine,  ancak 20. Yüzyılda erişti.” 
cümlesi anlamlıydı.

Ordu Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Doğan, 
konuşmasında özeleştiri yaptı: “Artist, şarkıcı, te-
nisçi, yazar, TV programcısı olarak en büyük ente-
lektüelimiz Hülya Avşar!” dedi.

Foruma Ankara Üniversitesinden katılan Kırgı-
zistanlı Prof. Gulzura Jumakunova, “Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan dün-
ya Türklüğüne, Türkiye Cumhuriyeti tek taraflı ola-
rak kucağını açtı. Nahcıvan’da dokuzuncu Türkçe 
konuşan ülkelerin cumhurbaşkanları toplantısında 
Türkiye Türkçesi Türk dünyası iletişim dili olması 
kararlaştırıldı. Bu bir dayatma değil, bir entegras-
yon ve bir ihtiyaç olarak benimsendi.” dedi. 

Bu konuşmaları dinleyen Özbekistanlı Dr. Gay-
bullah Babayarov, kulağıma eğilerek, “Türkçe 
konuşan ülkeler sözü, bana Fransızca konuşan Af-
rika ülkeleri sözünü hatırlatıyor.” diyerek hoşnut-
suzluğunu belirtti.

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan da Türk dün-
yasının genel problemleri üzerinde bir değerlen-
dirme yaptı. Karabağ meselesiyle Kerkük ve Ahıs-
ka Türklerinin içinde bulundukları duruma dikkat 
çekti. 

Azerbaycan Devlet Bakanı Nazım İbrahi-
mov, bundan sonraki Dünya Türk Forumuna 
Azerbaycan’ın ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bizim Ahıska dergisinin son iki sayısı Foruma 
katılanlara dağıtıldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yunus Zeyrek, forum sonunda yayımlanacak 
sonuç bildirisinde şu cümlenin yer almasını tek-
lif etti: “Dünya Türk Forumu, 1944 yılında sebepsiz 
olarak vatanlarından sürülen Ahıska Türklerinin, Av-
rupa Konseyi süreciyle 2011 yılında vatanlarına dön-
meleri hususunda Gürcistan ve Türkiye’nin iş birliği 
yapması ve uluslararası platformlarda gündemde tu-
tulması görüşü benimsenmiştir.”
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