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18. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
VE DİASPORA

Gökhan GÜLER
KKTC Ulusal Birlik Partisi Girne İdare Amiri ve
KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri

Sayın Başkan, saygı değer, katılımcılar, 5. Dünya Türk Forumu’na katıl-
maktan dolayı büyük bir onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. TASAM’ın saygıdeğer Başkanı Sayın Süleyman Şensoy’a ve onun 
nezdinde tüm Tasam ailesine nazik davetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunar, 
Forum’un sonuçlarının tüm Türk Dünyası için hayırlı olmasını dilerim. Ko-
nuşmamı Kıbrıs Türk Halkının haklı davasına adamış olan Kurucu Cumhur-
başkanımız, büyük dava adamı Rauf. R. Denktaş’a ithaf ediyorum. Hakkın 
rahmetine kavuşan merhum liderimizi bu vesile ile bir kez daha büyük bir 
sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, ruhu şad olsun, diyorum.

Konuşmamda, genel olarak lobicilik, kamu diplomasisi, diaspora ve med-
ya alanında Türk Dili ile alakalı çalışmalara değinip, Türk Diasporası ve Kıbrıs 
Türk Diasporası hakkında bilgiler verdikten sonra KKTC ile ilgili çeşitli bilgi-
leri dikkatlerinize sunup, Kıbrıs Türk Diasporası ile ilgili bazı değerlendirme-
lerde bulunarak konuşmamı tamamlamak istiyorum.

21. yüzyılın şüphesiz en önemli paradigma değişimlerinden birini küre-
selleşme süreci oluşturuyor. Küreselleşme süreciyle beraber siyasal, sosyal, 
ekonomik ve daha pek çok alanda köklü değişimler yaşandı. Pek çok yeni yol-
lar ve yöntemler bulundu, eski yol ve yöntemler yeniden dizayn edildi. Sonuç 
olarak yeni bir anlayış ve yeni bir dönem ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Günümüzde dünyada yayınlanan haberlerin %80›inden çoğunun kaynağı 
EP, UPI, Reuters ve Associated Press haber ajansları olarak karşımıza çıkmak-
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tadır. Dünyada o gün yaşanan en önemli olayların neler olduğu, o olaylara kar-
şı nasıl bakmamız gerektiğine, kimin haklı, kimin haksız, olduğunu bu haber 
ajanslardan öğreniriz. Bu noktada algı yönetimi konusu öne çıkmaktadır.

Bu anlamda biz Kıbrıs Türkleri olarak yaklaşık 50 yıldır haksız bir davayı 
savunmaya çalışan insanlar gibi gösteriliyoruz. Biz acaba gerçekten haksız bir 
davayı mı savunuyoruz? Yoksa haklı olduğumuz halde haksız gibi mi gösteri-
liyoruz? Öyle bir psikolojik hava içerisine sokuyorlar ki insanı, yalnız Kıbrıs 
meselesinde değil, Türk Dünyasının diğer konularında da sanki de biz yanlış 
bir iş yaptık, bir suç işledik, şimdi bunu telafi etmemiz lazım, telafi etmemiz 
için de tavizler vermemiz lazım gibi düşünmemizi sağlamaya çabalıyorlar.

Genelde Türk Dünyası, özelde Kıbrıs Türk Halkı olarak haklı olduğumuz 
davalarımızı uğradığımız haksızlıkları dünya kamuoyuna anlatmakta uzun 
yıllardır ne büyük güçlükler yaşadığımız ortadadır. Bu anlamda uğradığımız 
haksızlıkları ve haklı davalarımızı dünya kamuoyuna anlatabilmek ve daha ör-
gütlü bir hale gelebilmek için lobicilik, kamu diplomasisi, medya ve diaspora 
sahasındaki çalışmalara çok geç başladığımızı üzülerek ifade etmek istiyorum.

Bu çerçevede lobiciliği ele alırsak; lobiciliği karar verme süreçlerini etki-
leme ve yönlendirme stratejisi olarak ele alabiliriz. Bu strateji ile istenen, ço-
ğunlukla siyasi bir konuda değişim sağlamak ya da olası değişim kararları alın-
masını engellemektir. Lobicilik konusuna değinmişken izninizle size önemli 
bir anekdotu aktarmak istiyorum. Dönemin İngiltere Başbakanı Sir Anthony 
Eden yayınladığı hatıralarında şöyle aktarıyor; ‘’1956’da ABD’ye yaptığım 
resmi bir gezide ABD’li devlet adamlarına Kıbrıs’ta Türklerinde meşru hakları 
var ve siz bunu daima göz ardı ediyorsunuz demiştim. Buna karşılık olarak 
ABD’li devlet adamları da biz bunu biliyoruz ancak Türklerin burada lobileri 
yok cevabını vermişlerdi.’’ Bu anekdot lobiciliğin ne kadar önemli olduğuna 
küçük bir örnek teşkil etmektedir. 

Yine bu anlamda kamu diplomasisine bakacak olursak. İletişimin strate-
jik değerinin arttığı, kamuoyu olgusunun öne çıktığı, doğru bilgilendirmenin, 
iknanın önem kazandığı yeni uluslararası sistemde çok konuşulan, tartışılan 
ve önemi giderek daha çok anlaşılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. 

Kamu diplomasisini “dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanma-
sı için kamunun tutumlarını etkileme çabası” olarak değerlendirilmektedir. 
Kamu diplomasisi, geleneksel diplomasinin dışında kalan, hükümetlerin diğer 
ülkelerde kamuoyu oluşturma çabalarını, ülkeler arasında sivil toplum örgütle-
rinin etkileşim içinde olması ve kültürel iletişim süreçleridir.
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Kamu diplomasisi, geleneksel diplomasiden farklı olarak başka ülkelerin 
hükümetlerini değil, hükümet dışı aktörlerini ve kamuoylarını hedeflemektedir. 
Ülkeler, kamu diplomasisi aracılığıyla kendi vatandaşları ve kurumları ile ya-
bancı ülke vatandaşları arasındaki diyalogu yaygınlaştırma imkanına sahiptir.

Yabancı kamuoylarını bilgilendirmek ve etkilemek, bu etkiyi geliştirmek, 
yanlış anlamaların ve kabullerin yol açtığı kargaşayı sınır ötesi iletişim ortamı-
nı şekillendirmek suretiyle gidermek, kamu diplomasisinin amaçları arasında 
yer almaktadır.

Diaspora konusuna gelecek olur isek; doğduğu ya da kuvvetli aile bağla-
rının bulunduğu ülkenin dışında yaşayan, ancak geldikleri, ülke ile güçlü mad-
di ve manevi bağlarını devam ettiren göçmen nüfus olarak tarif edilmektedir. 
Diaspora stratejileri hem felsefi, hem analitik bir altyapıya sahip olmalıdır. Sığ 
söylemler kısa dönemde belli kazançların elde edilmesine olanak sağlasa da, 
uzun dönemde bütünlük ve sinerji yaratacak ortak bir gündem oluşturulması 
gereklidir. 

Kıbrıs Türk Diasporası üzerine konuşmak gerekirse Anavatan Türkiye, 
Azerbaycan, Avrupa, Balkan, Avrasya ve Kırım Diasporaları birlikte ele alın-
ması gerektiğini düşünmekteyim. Türkiye’de kurulu bulunan Tika, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), bunun yanında Türksoy, ve 4 Türk Cum-
hurbaşkanları tarafından kurulmuş olan Türk Konseyi/ Türk Keneşi ve Türk-
pa Türk Diasporaları açısından önemli merkezler olarak görülmektedir. Ayrıca 
medya anlamında 2011 senesinde benimde kurucusu olmaktan büyük gurur 
duyduğum Ankara’da kurulan Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya 
Platformu da bu anlamda önemli bir kuruluştur. Ancak Türkmep’in hedeflenen 
noktada olmadığını üzülerek ifade etmek isterim. Bu çerçevede TÜRKMEP 
(Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya Platformu) daha aktif hâle ge-
tirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Türkmep bünyesinde medya 
haber havuzu oluşturulmalıdır. Türkmep’e üye ülke ve topluluklardan haber 
havuzuna gelecek olan haberler en hızlı şekilde Türkçe, Rusça ve İngilizce 
dillerine çevrilerek servis edilmesi sağlanmalıdır.  

Artık yurtdışındaki Türk varlığı tek bir coğrafyaya, tek bir niteliğe ve tek 
bir nedene indirgenebilir değildir. Türk diaspora  ailesi bir özne olarak tarih 
sahnesine çıkmaya başlamıştır. 

Dünyanın neresinde olursak olalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
dünya ülkeleri tarafından adilane bir muameleye tabi tutulmadığının bilincin-
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deyiz. Bu durumun politikacılar ve değişik ülkelerde yaşayan seçmenlerin ve 
sivil toplum kurumlarının politik baskısı neticesinde değişebileceğinin de bi-
lincindeyiz. 

Siyasî baskı kullanma konusunda Kıbrıslı Rumlar ve Yunanlılar yaşa-
dıkları ülkelerin vatandaşlarını kurdukları gönüllü birim ve derneklerle söy-
lediklerinin doğru olduğunu kabul ettirene kadar Kıbrıs Rum propagandasını 
yaymak için aktif lobicilik yapmaktadırlar, milletvekilleri tarafından kendi 
görüşlerinin benimsenmesini sağlayarak politikacıların görüş ve hareketlerini 
yıllardır yönlendiriyorlar. Öyle ki Müslüman ülkeler içerisinde dahi rahat rahat 
faaliyet göstermektedirler. Hatta en sıkışık durumlarında bazı Müslüman ülke-
lerden çok ciddi miktarda destek aldıkları iddia edilmektedir. 

Bu kısımda izninizle KKTC ile ilgili kısaca bazı konulara değinerek ko-
nuşmama devam etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokra-
si, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışını benim-
semiş bir ülkedir. 

Bağımsız uluslararası kuruluşların da teyit ettiği üzere, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçimler tam bir demokratik ortamda gerçek-
leşmekte ve hiç bir müdahale olmadan Kıbrıs Türklerinin hür iradesi ile seçilen 
temsilciler eliyle Devletin tüm kurumları işlevlerini yerine getirmektedirler.

Tarafsız uluslararası pek çok ciddi kuruluşun yaptığı çalışmalar göster-
mektedir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müslüman ülkeler içinde özgür-
lük düzeyi ve demokratik yapısı ile en güçlü devletlerarasında yer almaktadır. 
Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü KKTC demokra-
sisinin temel taşlarıdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün olgun, katılımcı, işleyen de-
mokrasimiz ve hukuka ve insan haklarına saygılı yönetim geleneğimizle övünç 
duymaktayız.

Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler yarım asra yakın bir süredir gasp edilmiş 
haklarımız için onurlu mücadelemizi sürdürmekteyiz. Kıbrıs Türkleri olarak 
siyasi eşit olduğumuz 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atıldık. 
1963 yılından bugüne kadar hayatın tüm alanlarını etkileyen haksız ve insanlık 
dışı ambargolar altında yaşamak zorunda bırakıldık.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini ileri süren Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, Kıbrıs Türklerinin tüm insan haklarını ihlal eden politikalarını ke-
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sintisiz sürdürmektedir. Kıbrıs Türkleri olarak, uluslararası temsiliyetten, 
yurtdışına seyahat etme ve dış dünya ile iletişim kurmaya, ticari ilişkilerden, 
eğitim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere kadar hayatın tüm alanlarını 
kapsayan izolasyonlara maruz kalmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ne doğrudan uçuşların yapılamaması ekonominin en önemli sektörlerinden 
biri olan turizm sektörümüz açısından büyük bir olumsuzluk yaratmakta ve 
ülke turizminin gelişip, canlanmasına mani olmaktadır.

Kıbrıs Türk ekonomisinin önemli can damarı olan yerli üretime dayalı 
ihracat da Kıbrıs Rum tarafının girişimiyle 1994 yılında Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın almış olduğu karar sonucunda büyük bir darbe almış, Kıbrıs Türk-
leri ürettikleri malları AB ülkelerine ihraç edemez hale gelmişlerdir.

KKTC üzerindeki eğitim, kültür ve spor alanlarındaki izolasyonlar esasen 
Kıbrıs Türk gençliğinin en tabiî haklarına ipotek koymaktadır. Kıbrıs Türkleri 
uluslararası alanda hiçbir spor müsabakasına katılamamakta, diğer ülke takım-
ları ile dostluk maçı dahi yapamamaktadır. Kıbrıs Türk gençliğinin mağdur 
edilmesi ve diğer dünya gençlerinin sahip olduğu eğitim, kültür ve spor ola-
naklarından yararlanamaması ciddi bir insan hakları ihlalidir ve kabul edile-
mez.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmemesi 
ve aldığı kararları uygulayamaması Kıbrıs Türkleri arasında büyük bir hayal 
kırıklığına neden olmuştur.

Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ise 28 Mayıs 2004 tarihli rapo-
runda Kıbrıs Türklerinin çözüm yönündeki iradesini ispatladığının altını çize-
rek, halkımız üzerindeki izolasyonların kaldırılması için tüm ülkelere çağrıda 
bulunmuştur.

Ne üzücüdür ki, tüm bu alınan kararlar ve verilen sözlere karşın uluslara-
rası camia bu denli ağır ambargo ve izolasyonların devamına göz yummaktadır. 

Bu durumun önemli bir istisnası İslâm Konferansı Örgütü’nün referandu-
mun ardından Kıbrıs Türk halkına verdiği önemli destektir. 

İslâm Konferansı Örgütü’nün İstanbul’da gerçekleştirilen 31. Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’nda alınan bir kararla ülkemiz İslâm Konferansı Örgütü 
toplantılarında ve etkinliklerinde yer almaya başlamıştır.  

Bu bilgiler ışığında günümüze gelecek olur isek, Kıbrıs Türk halkı tüm 
bu haksızlıklara ve maruz kaldığımız insanlık dışı ambargolara karşın, Kıbrıs 
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sorununun çözümü için sürdürülen müzakerelere iyi niyetle ve aktif bir şekilde 
katılmaya devam etmektedir.

Asrın projesi olarak Türkiye’den KKTC’ye su temini projesi kapsamında 
gelen su artık ülkemize ulaşmış, tüketicilere ulaşması an meselesidir. Bu bağ-
lamda suyun ardından Türkiye’den deniz altından kablo ile elektrik getirilmesi 
gündemdedir. Türkiye’den gelmesi muhtemel elektrik kablo hattı ile ülkemiz 
enterkonnekte sisteme de dahil olmuş olacaktır. Bu da yenilenebilir enerji sis-
temlerinin ülkemizde daha aktif ve sınırlama olmadan uygulanabilmesine ola-
nak sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adası etrafında keşfedilen hidrokarbon yatak-
ları, Kıbrıs’ı bölgesel enerji politikalarının bir parçası haline getirmiştir. Dün-
yadaki enerji denkleminde ülkeler bazında doğalgaz rakamları ile karşılaştırı-
lınca bölgenin sınırlı bir öneme sahip olduğu görülmekle birlikte, siyasi geliş-
meler buradaki enerjiyi stratejik bir araca dönüştürmektedir. Bugün Kıbrıs’ta 
yapılan çözüm müzakerelerinin merkezinde Doğu Akdeniz’de bulunan enerji 
kaynakları vardır. Doğu Akdeniz’in en kilit noktası olan Kıbrıs ve çevresinde 
adı konulmamış bir enerji savaşı devam etmektedir. 

Kıbrıs’ta yapılan hamleler, yalnızca adadaki iki toplumun geleceğini be-
lirlemeyecek, aynı zamanda Avrupa’nın enerji güvenliğini, Ortadoğu’nun na-
sıl şekilleneceğini, Rusya’nın küresel güç olma arzusunun akıbetini ve Türki-
ye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin yönünü de belirleyecektir.

28 Ocak 2016’da Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleşen 
3’lü zirvede hidrokarbon boru hattı döşenmesi yanında, elektrik enterkonnekte 
sistemi için deniz altına kablo döşenmesi ve su yönetimi konularında imzala-
nan antlaşma enerji kaynakları açısından stratejik öneme sahiptir. KKTC’de 
yeni kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Başbakanı Hüseyin Özgür-
gün’ün göreve gelir gelmez basına verdiği ilk demecinde ‘’Türkiye’den gelen 
sudan sonra enterkonnekte kablo ile elektrik getirilmesi konusunda adımla-
rın atılacağını’’ açıklamasının, hemen ardından Başbakan Yardımcısı Serdar 
Denktaş’ın ‘’Türkiye’den getirilecek elektrik kablo hattı projesi sonrasında 
sıranın hidrokarbon boru hattı projesine geçeceğini’’ ifade etmesi bu anlamda 
çok önemli gelişmelerdir.  

Doğu Akdeniz’deki rezervler, sadece İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı 
değil, KKTC ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu enerji oyunundaki tüm ak-
törleri etkilemektedir.  

http://www.milliyet.com.tr/guney-kibris/
http://www.milliyet.com.tr/israil/
http://www.milliyet.com.tr/yunanistan/
http://www.milliyet.com.tr/kktc/
http://www.milliyet.com.tr/serdar-denktas/
http://www.milliyet.com.tr/serdar-denktas/
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Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının pazara ulaşması 
için İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından alternatif  pek çok yol dü-
şünülmüştür. Ancak projelerin gerçekleşmesi ekonomik ve güvenlik açısından 
fazlasıyla maliyetli olduğu, ciddi riskler içermesi nedeniyle uzmanlar tarafın-
dan gerçekçi görülmemektedir. 

Öngörülen en sorunsuz doğalgaz boru hattı ise Türkiye’nin Münhasır 
Ekonomik Bölgesi’nden geçtiği değerlendirilmektedir. Türkiye’ye kurulacak 
boru hattı aynı zamanda İsrail ve Kıbrıs’a, hem Türkiye hem Avrupa pazarına 
erişim sağlayacaktır.

Gaz Türkiye’nin güneyinde bulunan Ceyhan’a ulaştığında, Türkiye pa-
zarına dağıtılmak üzere ülkenin gelişmiş boru hattı şebekesine gireceği gibi, 
aynı zamanda planlanan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve 
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç ede-
bilecektir. 

Doğu Akdeniz’de, sahadaki aktörler gelecekte enerji alanında uzlaşarak 
işbirliği ortamı yaratabilecekleri gibi, bir çözümsüzlük durumunda ise bölgede 
sıcak bir çatışma çıkma riski potansiyeli de bulunmaktadır. 

2004 yılında Kıbrıs Rum tarafının BM Çözüm Planı’nı reddetmesi nede-
niyle yitirilen anlaşma fırsatına karşın, Kıbrıs Türk tarafı 2008 yılında yeniden 
başlayan ve günümüzde halen sürdürülmekte olan müzakerelere iyi niyetle ve 
yapıcı bir şekilde katılarak, çözümü samimiyetle arzulayan taraf olduğunu her 
zaman olduğu gibi bir kez daha ispat etmiştir.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk Diasporasının kurumsal bir yapı olarak sürat-
le kurularak çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Dünya Kıbrıs Türkleri 
Kongrelerinin yapılması, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Kıbrıslı Türkleri bir 
araya getirirken, örgütlü bir şekilde tek bir merkezden yöneltilebilen diaspora 
faaliyeti yapmalarına da kapı açmaktadır. Ancak bunun daha resmi ve daha 
kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Görüşme süreci devam ediyor. Hemen yarın bir anlaşma söz konusu olsa 
da, olmasa da, Kıbrıslı Türkler olarak adadaki varlığımızı devam ettirebilmek, 
örf, adet, anane, kültür ve haklı davamızı bizden sonra gelecek kuşaklara aktar-
ma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bunun içinde kurumsal bir yapıda Kıbrıs 
Türk Diaspora merkezini oluşturmamız gerekmektedir.  

Dünyanın neresinde ve hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın her Kıbrıslı 
Türk’ü, KKTC’ye gönül vermiş Türklerle yabancıları ve Türklerin kurucusu 
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oldukları dernek ve birlikleri bir çatı altında toplamak irtibatlı hale getirmek 
gerekmektedir.

Üniversitelerimizde 80 bin civarı öğrenci öğrenim görmektedir. Mezun 
olan yabancı uyruklu gençleri, mezuniyetlerinden önce iletişime geçilerek bil-
gilendirmek ve bilinçlendirmek bu yoldaki çalışmalara katabilmek bu anlamda 
diaspora çalışmalarına büyük katkı koyacaktır.

Kıbrıs Türkleri olarak Kıbrıs konusunu Türk Dünyasının ortak milli da-
vası olarak gördüğünü biliyor ve buna inanıyoruz. Bu davayı başarı ile devam 
ettirip bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeler doğrultusunda yarın-
larımızı garantiye alacak hedefte stratejiler belirleyerek yürümemiz gerektiğini 
düşünmekteyim.

Türk dünyasında ilişkilerin kalıcı olması maksadı ile, dil, kültür ve eko-
nomik alanlarda karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çalış-
malar yapılmalıdır.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın resmi yapılarını 
oluşturan Nahçıvan Anlaşması’na göre Türk Keneşi ve Türkpa’da gözlemci 
üye statüsüne alınması desteklenmelidir.

Haklı davamızı anlatmak, farkındalıklar yaratmak, resmi tanınma poli-
tikaları dışında her türlü sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler düzenlenebil-
mesine olanak sağlayacak çalışmalar yapılabilmesi için yurt dışındaki kurum, 
kuruluş, sivil toplum örgütleri ile iletişime geçip ilişki kurulması maksadı ile 
kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sanayi ve ticaret odalarımız, mühendis 
ve mimar odalarımız, üniversitelerimiz, spor federasyonlarımız, turizm şirket-
lerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız dış dünya ile devletimize ve halkımıza 
yakınlık gösterip destek veren başta Türkiye olmak üzere Türk Cumhuriyet-
leri, akraba topluluklar ile ve Müslüman Devletlerle dinamik bir temas ve et-
kileşim içindedir. Bunu daha da genişleterek Türk Diasporasının uzandığı her 
yere yayabilmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile konuşmama 
son verirken, bana bu fırsatı tanıyan Tasam ailesine ve beni sabırla dinleyen 
burada bulunan herkese tek tek teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
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