
İstanbul’da Küresel Türk Vizyonu Tartışıldı 
 

2. Dünya Türk Forumu “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” ana teması İle 03-05 

Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. TASAM Türk dünyası ve diasporalarının yaklaşık 

elli ülkedeki sivil toplum liderleri, akademisyen, düşünce ve kanaat önderlerini Dünya Türk 

Forumu ile İstanbul’da ikinci kez buluşturdu. 

 

“Dünya Türk Forumu” (DTF), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 

projelendirilmiş ve 20-22 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası niteliği 

yüksek ve geniş katılımlı bir toplantı ile kurumsallaştırılmıştı. 1. DTF Toplantısı’na, Türk dili 

konuşan ülkeler ile Türk Diasporalarının bulunduğu ülkelerin de dahil olduğu 60 farklı 

ülkeden düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, 

akademisyenler, Türkiye ve katılımcı ülkelerden parlamento üyeleri, Devlet Temsilcileri, İlgili 

Uluslar arası Örgütler ve kuruluşların üst yöneticileri, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri 

ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katılmışlardı. 

 

Açılış konuşmalarını Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir YAĞCILAR, Edirne 

Valisi Hasan DURUER, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti“ Eskişehir Valisi Dr. Kadir 

KOÇDEMİR, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil AKINCI, TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Düsen KASSEİNOV, Kazakistan’ın Ankara büyükelçisi Canseyit TÜYMABAYEV ve 

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un yaptığı 2. Dünya Türk Forumu 3 gün sürdü. 

 

Açılışta yaptığı konuşmada 2010 yılı sonunda Dünya Türk Forumu’nun ilkini çok geniş bir 

katılımla gerçekleştirdiklerini, Türk Dünyasında bugüne kadar yapılan toplantıların daha çok 

bağımsız Türk devletleri ve bazı özerk cumhuriyetlerle sınırlı kaldığını, bu toplantıların farklı 

ülkelerde yaşayan azınlıkları ifade eden Türk diasporalarını kapsamadığını belirten TASAM 

Başkanı Süleyman Şensoy ilk Forum’la birlikte hem Türk Dünyası hem de Türk diasporaları 

kavramı kapsamında mümkün olduğunca çerçeveyi geniş tutmaya çalıştıklarını söyledi. 

 

İlk Forum’da kabul edilen deklarasyona göre çok şey yapılıp ve mesafe kat edildiğini belirten 

Şensoy bunların en önemlilerinden birisinin 12 kişiden müteşekkil “Akil Kişiler Kurulu”nun 

oluşturulması olduğunun altını çizdi. Çalışmalara yön ve vizyon verecek, gerektiğinde 

operasyonel görev yapacak heyetin ilk toplantısını 2. Forum öncesinde çok başarılı bir şekilde 

gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Şensoy “2013 yılı içerisinde bu kurulun danışma görevi 

dışında Türk Dünyası ile ilgili bir sorunla ilgili ya da jenerik bir konuyla ilgili operasyonel görev 

üstlenmesini de istiyoruz. Bu konuda mutabakat var. Fakat görevin ne olacağı konusunda 

ilgili kurumların da görüşlerini alarak önümüzdeki günlerde netleştireceğimizi söylemek 

isterim” dedi. 



BAŞKAN ŞENSOY: “TÜRKLÜK İSLÂMIN VÜCUT BULMUŞ HÂLİDİR” 
Yaşadığımız dönemde dünyanın, tarihin kırılma noktalarından birini yaşadığını ve çok boyutlu 

bir dünya sistematiğinin şekillendiğini, çok kutuplu yeni bir sistemin kurulduğunu ve buna 

bağlı olarak olağanüstü bir rekabet ortamında farklı yeni parametrelerin belirdiğini dile 

getiren Başkan Şensoy ülkelerin önümüzdeki 10 yılda yapacaklarının yüzyılın kalanında 

nerede olacaklarını belirleyeceğini “dolayısıyla, sadece din, dil, tarih, coğrafya gibi etmenlerin 

bizi kurtaracağını, bizi bu çok boyutlu rekabette başarılı kılacağını zannedersek yanılırız” dedi. 

Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye başta olmak üzere dost ve kardeş devletlerin 

önündeki zihinsel eşiğin medeniyet, refah ve teknoloji üretecek bir insan kaynağına 

ulaşılması, bu insan kaynağının yüksek katma değer üretecek bir ekonomik sistem ortaya 

çıkarması, bu ekonomik sistem neticesinde de uluslararası işbirlği ve iş paylaşımında ciddi 

pay alınması şeklinde yeni bir reçetenin önümüzde durduğunun altını çizmek isterim. 

 

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Böyle bir çerçeve içerisinde Türkiye’nin 2023 

Vizyonu’na benzer biçimde, 2040’ı, 2020’yi ve 2030’u hedef alarak benzer projeksiyonlar 

yapan Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi dost kardeş ülkeler olduğunu biliyorum. Tüm 

dost kardeş Ülkelerin kendi iç dinamiklerinde, dış dinamiklerinde ve diasporalarında ortak 

bilince, ortak hareket etme kültürüne hizmet etmek ve kendi ülke merkezlerini güçlendirmek 

noktasında çok büyük çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda hem kardeş 

Türk devletleri arasında hem de onların diasporaları arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve 

Ülkelerin gelecek vizyonlarına, diasporalarının da katılımı ve destek vermesi noktasında bu 

forumun önemli stratejik katkı sağlamasını diliyorum. 

 

Tabi içerisinde yaşadığımız dönemde, mikro milliyetçilik olgusu, birçok yan ve alt kavramlarla 

yeniden tartışılıyor. Ama Türklük dediğimiz kavramın özellikle son 1000 yıldır İslâm’ın vücut 

bulmuş hâli olduğunu, istense de bir etnik kökene indirgenmesinin mümkün olmadığını, bu 

özelliğini en az 1000 yıl önce kaybettiğini ve bir medeniyet çerçevesi olarak şekillendiğini 

görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir medeniyet çerçevesi içerisinde değil de 

Türklüğü bir etnik köken olarak algılarsak, hem tarihi mirastan hem de bu tarihi mirasın 

yüklediği gelecekten ve sorumluluktan da mahrum kalacağımızın altını çizmek istiyorum. 

Çünkü İslâm’ın temsili noktasında vücut bulunan bir medeniyet çerçevesi; Türk medeniyeti 

çerçevesi anlayışının hem bölge için, hem Türk devletlerinin kendileri için, hem de insanlık 

için önemli bir denge unsuru, alternatif bir umut olduğunun da tarihsel mirasa bakarak altını 

çizmek isterim. Bu anlamda kısır tartışmalardan uzak durarak, Türklüğü bir medeniyet 

çerçevesi içerisinde değerlendirerek, onu slogan ve hamasetten daha ileriye taşıyacak olanın 

güçlü devletler, güçlü toplumlar ve güçlü bireylerle refah, medeniyet ve teknoloji ölçeğinde 

yüksek temsille temsil etmek olduğunun altını çizmek isterim”. 

( Tam metin için lütfen tıklayınız ). 

 

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5007/2_dunya_turk_forumu_acilis_konusmasi_din_dil_tarih_ve_cografya_yetmez


2. Dünya Türk Forumu’nun açılış konuşmacılarından Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi 

Canseyit Tüymebayev ise konuşmasında Türk Dünyası entegrasyonu çerçevesinde Türk ve 

Kazak inisiyatiflerini değerlendirdi. Büyükelçi Tüymebayev Nahçivan zirvesi, Latin alfabeye 

geçiş, ortak Türk kültürü gibi Türk Dünyası’nın entegrasyonu için temel konularından 

bahsetti. 

 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov açılış konuşmasına Dünya Türk Forumu’nun Türk 

Dünyası için önemini vurgulayarak başladı. Aytmatov’un bahsettiği ‘fikir yüklü kervanlar’ 

sözlerini hatırlattığı konuşmasında Forum’da bulunan, dünya’nın farklı yerlerinden gelen fikir 

adamlarının, mütefekkirlerin düşünce alışverişlerinin öneminin altını çizdi. TÜRKSOY’un 

temennisinin ortak Türk kültüründen yana olduğunu belirten Kaseinov daha yapılacak çok iş 

olduğunu söyledi. Konuşmasında UNESCO’da yapılan ortak Nevruz kutlamalarından da 

bahseden Türksoy Genel Sekreteri, ortak Türk kültürünün dünyaya tanıtımının önemini 

vurguladı. Kaseinov son olarak  Türk dünyasının eksikliği olan ‘ortak dil’ meselesine değinip 

bu kapsamda yıllık ortak dil bayramı yapılması gerektiğini belirti. 

 

Türk konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı ise konuşmasına Türk konseyi hakkında 

genel bilgiler vererek başladı. Akıncı, Türk Konseyi’nin kültürel ve eğitim alanındaki 

faaliyetlerinden de bahsederek bunların entegrasyon sürecinde önemli unsurlar olduğunu 

belirtti. Türk milletinin uzun vadeli projelere alışık olmadıklarını söyleyen Akıncı değişen 

“Avrasya coğrafyasında varlık göstermek istiyorsak kendimizi uzun vadeli projelere 

hazırlamamız gerekir” dedi. Belirlenen yoldan sapılmadığı müddetçe uzun vadeli projelerin 

gerçekleşebileceğini vurgulayan Akıncı sayılarına rağmen Türk diasporasının etkisiz 

olduğundan, entegrasyon sürecinde onların da üstüne düşeni yapmaları ve yaşadıkları 

ülkelerde Türk kültürünü yaşamaları, yaşatmaları ve tanıtmalarının önemli olduğunu söyledi. 

Akıncı son olarak entegrasyonun ortak geçmiş, ortak kültür gibi unsurlardan ziyade, stratejik 

gelişmelerden dolayı gerektiğinin altını çizdi. 

 

Edirne Valisi Hasan Duruer ise açılış konuşmasında yeni bir çağın şekillendiği günümüzde 

hem birey, hem kamu görevlisi hem de millet olarak omuzlardaki sorumluluğu daha da 

arttıran önemli dört husustan bahsetti. Bunların küreselleşme, günlük hayata, tüm 

zamanlarda hiç olmadığı kadar giren teknoloji, bulunduğumuz coğrafya ve gururla taşımamız 

gereken tarihimiz olduğunu belirtti. Dört hususu dikkate alarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 

100. Yılı 2023’e dair önemli hedeflerin bulunduğunu ve bunlardan birinin dünyanın ilk on 

ekonomisi arasına girmek olduğunu söyleyen Vali Duruer “2023 yılının Türk 

Cumhuriyetlerinin 30. Bağımsızlık yıldönümüne denk gelmesi, Türkiye’nin, 2023’e dair 

geliştirdiği tecrübeleri kardeşleriyle, kardeşçe paylaşması için bizlere bir fırsat sunuyor. 

Edirne Valisi olarak bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyor, 2. Dünya Türk 

Forumu’na katılan sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi. 



Astana’dan sonra Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir İlinin Valisi Kadir Koçdemir de 

açılış konuşmasına Adem ile Havva’dan bu yana dünya’nın fiziki açıdan az ya da yok sayılacak 

kadar az değiştiğinden bahsetti. Bununla birlikte yaşadığımız dünya da fiili alemin oluşundan 

ve bu alemin mensubiyet hislerine dayalı olarak oluştuğunu, değişken karaktere sahip 

olduğunun altını çizdi. AB’yi örnek vererek, 2. Dünya savaşından sonra dünyanın belirli 

yerlerinde bölgesel entegrasyon süreçlerinin olduğunu ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 

bu entegrasyon sürecinin olmadığını belirtti. Vali Koçdemir, “bu anlamda fiili âlemimizi fiziki 

âlemimizle örtüştüremezsek, etken değil edilgen oluruz” dedi. Konuşmasının sonunda da 

Eskişehir’in Türk Dünyası kültür başkenti olduğunu hatırlattı ve Eskişehir’in Gaspıralı’nın 

ülküsünü gerçekleştirmekte önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, bu bağlamda 

toplantının önemini tekrarlayarak konuşmasına son verdi. 

 

Son açılış konuşmasını yapan Kosova Kamu İdaresi Bakanı Mahir Yağcılar konuşmasının 

başlangıcında genel konulara değinerek diasporanın önemini vurguladı. Temennisinin Türk 

entegrasyonundan yana olduğunu belirten Bakan bu kapsamda bazı sorunlara karşı ortak 

tedbir alınmasını ve ortak hareket edilmesini önerdi. Bunu da gerçekleştirmek için 

koordinasyonun gerekli olduğunu belirten Bakan Yağcılar bu oluşacak koordinasyon için 

potansiyel’in var olduğunu savundu. Konuşmasının devamında Kosova Türklerinin bazı 

sıkıntılara rağmen Türk kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Bakan Kosovalı Türklerin 

Türkiye’yi anavatan olarak gördüklerini de söyledi. Kosovalı Türkler olarak hem Kosova’da 

hem Avrupa’da Türk kültürünü yaşamaya ve tanıtmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. Bunları 

başarmalarının nedenlerinden bir tanesin sivil örgütlenme olduğunu belirten Bakan 

konuşmasına diğer katılımcılara başarı dileklerinde bulunarak son verdi. 

 

Âkil Kişiler Kurulu da Toplandı 
2. Dünya Türk Forumu’nun birinci gününde ilk Forum’la oluşturulan Âkil Kişiler Kurulu 

Toplantısı da gerçekleştirildi. Kurul şu isimlerden oluşuyor: Büyükelçi Halil AKINCI, Prof. Dr. 

Ahat ANDİCAN, KKTC Eski Başbakanı Hakkı ATUN, Dr. Veyis GÜNGÖR, Prof. Dr. Hakkı KESKİN, 

Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV, Prof. Dr. Onur Bilge KULA, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, 

Anar RIZAYEV, Olcas SÜLEYMENOV, Prof. Dr. Vamık VOLKAN ve Prof. Dr. Nadir DEVLET. 

 

Geleceğe Yön Verecek Konular Masada 
Forum’da 3 gün boyunca 12 oturumda Türk Dünyası ve Türk Konseyi 2023 Vizyonu, Türk 

Diasporaları 2023 Vizyonu, Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri Vizyonu, Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Vizyon 2023, Vizyon 2023 Gelecek Yüzyılın 

Stratejisi?, Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası 2023 Perspektifi, Ermeni 

Diasporaları Vizyon 2015 ve Türk Diasporaları Vizyon 2023, Türkiye ve Bağımsız Türk 

Cumhuriyetleri İlişkilerinde Bilanço ve Yeni Arayışlar, Yurtdışındaki Türklerin Diasporalaşma 

Süreci ve Dış Politikaya Etkisi ve Ortak Türk Kültürü - Vizyon 2023 Konuları ele alındı. 



 

Detaylar için lütfen tıklayınız; 

1.Dünya Türk Forumu 

2. Dünya Türk Forumu Bloğu 

2. Dünya Türk Forumu İstanbul Deklarasyonu ( Taslak ) 

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Açılış Konuşması 

2. Dünya Türk Forumu Fotoğrafları 

http://www.dunyaturkforumu.org 

 

http://www.tasam.org/tr-TR/Spektrum/5/Turk_Dunyasi
http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/2/1_dunya_turk_forumu
http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/132/2_dunya_turk_forumu
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5011/2_dunya_turk_forumu_istanbul_deklarasyonu_taslak_
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5007/2_dunya_turk_forumu_acilis_konusmasi_din_dil_tarih_ve_cografya_yetmez
http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/132/2_dunya_turk_forumu
http://www.dunyaturkforumu.org/

