ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Uluslar arasÕ Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 217-222

‘TÜRK DÜNYASI’NIN GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YOLLARI” ÇALIùTAYI

ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve AraútÕrma
Merkezi tarafÕndan gerçekleútirilen ‘Türk DünyasÕ’nÕn Güncel SorunlarÕ ve
Çözüm YollarÕ” ÇalÕútayÕ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleútirildi.
ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve AraútÕrma
Merkezi ve Türk OcaklarÕ ÇankÕrÕ ùubesi iúbirli÷i ile gerçekleútirilen ‘Türk
DünyasÕ’nÕn Güncel SorunlarÕ ve Çözüm YollarÕ” ÇalÕútayÕ’na ÇankÕrÕ
Valili÷i, Türk DünyasÕ øúbirli÷i ve KalkÕnma AjansÕ, YurtdÕúÕ Türkler ve
Akraba TopluluklarÕ BaúkanlÕ÷Õ, TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü
destek verdi. ÇalÕútaya, ÇankÕrÕ Valisi Vahdettin Özcan, ÇankÕrÕ Karatekin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali øbrahim Savaú, Türk OcaklarÕ Genel
BaúkanÕ Prof. Dr. Mehmet Öz, kurum temsilcileri, ö÷retim üyeleri, davetliler
ve ö÷renciler katÕldÕ.

Yrd. Doç. Dr. Reha YÕlmaz, ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve
AraútÕrmalar Merkezi müdürü.
e-mail: ryilmaz@karatekin.edu.tr
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Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda gerçekleúen toplantÕda saygÕ
duruúu ve østiklal MarúÕ’nÕn okunmasÕ akabinde açÕlÕú konuúmasÕ yapan
ÇKÜ Rektörü Prof. Dr. Ali øbrahim Savaú, ÇKÜ Avrasya Stratejik
AraútÕrmalar Merkezinin çok önemli programlar yaptÕ÷ÕnÕ belirterek
“Merkezimiz kurulalÕ 10 ay oldu ama yaptÕ÷Õ faaliyetlerle 5-6 yÕllÕk bir
merkez gibi çalÕúmaktadÕr. Eme÷i geçenleri tebrik ediyorum” dedi.
Çok önemli bir potansiyel olan Türk DünyasÕnÕn mensuplarÕyÕz diyerek
sözlerine
devam
eden
Rektör
Savaú
“Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti, TÜRKSOY, TøKA, Yunus Emre Enstitüsü, BaúbakanlÕk Yurt DÕúÕ
Türkler ve Akraba Topluluklar BaúkanlÕ÷Õ ile kültürümüz adÕna, devletimiz
adÕna bir çok faaliyette bulunuyor, eserlerimize sahip çÕkÕyorlar. Biz
akademisyenlere düúen görevde bu çalÕúan kurumlarÕmÕzÕn Türk DünyasÕ ile
ilgili projelerinin desteklenmesidir, kültürel zeminin oluúturulmasÕdÕr. Kültür
ve medeniyet mutfa÷ÕmÕzÕn canlandÕrÕlmasÕ, hafÕzalarÕn tekrar geri
ça÷ÕrÕlmasÕ gerekiyor.” açÕklamasÕnda bulundu.
Türkiye Cumhuriyetlerinde bilinmeyen, ortaya çÕkmamÕú kültür mirasÕmÕzÕn
halen var oldu÷unun da altÕnÕ çizen Rektör Savaú “Görüyoruz, duyuyoruz
ama bilmiyoruz. Bütün bu kültür miraslarÕmÕzÕn dünyaya kazandÕrÕlmasÕ
gerekti÷ini düúünüyorum. Böyle çalÕútaylar bu çalÕúmalara vesile olacaktÕr”
dedi.
Türk OcaklarÕ Genel BaúkanÕ Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk OcaklarÕnÕn 100.
YÕldÕr var oldu÷unu belirterek “Türk OcaklarÕ gündelik siyasi çekiúmelerin
dÕúÕnda ilmi, kültürel ve sanat alanÕnda bütün insanlÕ÷a hizmet etmektedir.
Bizim Medeniyetimiz köklü bir medeniyettir.” dedi.
Tarihi medeniyetimizin günümüzde çeúitli problemlerle bo÷uúan insanlÕ÷a
yeni çözüm yollarÕ getirmesi úeklinde yeni baútan yorumlanmasÕ gerekti÷ini
belirten Öz “Günümüzün meselelerinin, tarihimizden getirdi÷imiz
kültürümüzün, medeniyetimizin, yeniden yorumlanmasÕ içi,n ilmi, fikri ve
kültürel alanlarda çalÕúan insanlarÕmÕza çok büyük iú düúüyor. Tarihin
yapÕcÕlarÕ sadece siyasiler ve askerler de÷ildir. Bir medeniyet sadece kÕlÕçla
inúa edilmez. Zihinle, fikirle, tefekkürle, kalemle inúa edilir. Onun için bu
toplantÕlar çok önemli” dedi.
Ça÷ÕmÕzda çok önemli problemler yaúandÕ÷ÕnÕ da belirten Öz “Bugün
Ortado÷u kaynÕyor. Türk DünyasÕ demir perdelerin yÕkÕlmasÕ ile hürriyetine
kavuútu. Birden bire ba÷ÕmsÕz Türk Cumhuriyetleri ortaya çÕktÕ. Bu süreç
içerisinde devletimizin çeúitli kuruluúlar oluúturarak yeni sürece müdahil
olmaya çalÕútÕ. Bilim, e÷itim, kültür her úeyimizin temelinde var.” diyerek
“Yeni yetiúen nesillerde úuur uyandÕrmalÕdÕr. Yeni yetiúen nesillerimizin bir
medeniyet ufkuyla gelece÷e bakmasÕ lazÕmdÕr. Bizim öncelikle ortak iletiúim
dilini yaymamÕz lazÕmdÕr. Bunu da panellerle, çalÕútaylarla özellikle
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televizyon ve sosyal medya ile sa÷layabiliriz. Bizim be÷enmedi÷imiz bazÕ
diziler Türkiye Türkçesinin geliúimi sa÷lanÕyor” dedi.
AçÕlÕú konuúmalarÕnÕn ardÕndan “Problem Tespit” baúlÕklÕ birinci oturum
Prof. Dr. Orhan Kavuncu’nun oturum baúkanlÕ÷Õ ile baúladÕ. ølk olarak
ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
UluslararasÕ øliúkiler Bölümü Ö÷retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip Ça÷
“Balkan Türklü÷ünün Bugünü ve YarÕnÕ” baúlÕklÕ sunumu yaptÕ. Galip Ça÷,
Balkan Türklü÷ünün makus talihinde; 93 Harbi, milliyetçi isyanlar, Balkan
harpleri, Birinci ve økinci Dünya SavaúÕ ve hatta 1980’lere uzanan kÕrÕlma
dönemlerinin yaúandÕ÷ÕnÕ belirtti. OsmanlÕnÕn parçalanmasÕyla Balkanlarda
ulus devletler kuruldu÷unu, økinci Dünya SavaúÕ sonrasÕnda Balkanlara
hakim olan komünist yapÕlanmalar köklerle ba÷Õn koparÕlmasÕna çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ
söyledi. Balkanlardaki Türklerin büyük bir kÕsmÕnÕn Anadolu’ya göç etti÷ini
belirtti. Balkan devletleri için batÕlÕ ülkelerin oluúturdu÷u tarihte, OsmanlÕnÕn
ya hiç yaúanmadÕ÷Õ ya da sisli, puslu ve kötü bir zaman dilimi olarak
anlatÕldÕ÷ÕnÕ söyledi. “OsmanlÕ Hakimiyetinde Balkan ùehirleri” adlÕ bir
çalÕúma yaptÕklarÕnÕ, 200 araútÕrmacÕ ile çalÕútÕklarÕnÕ, çalÕúmanÕn sonunda
10-11 ciltlik bir eser çÕkaca÷ÕnÕ belirtti. Balkanlarda Türk nüfusunun tam
olarak bilinmedi÷ini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Galip Ça÷, Yugoslavya
da÷ÕlmasÕndan beri bu co÷rafyada nüfus sayÕmÕnÕn 2011 yÕlÕnda ilk kez
yapÕldÕ÷ÕnÕ ancak bu sayÕmdan da bir sonuç alÕnamadÕ÷ÕnÕ kaydetti. Bir baúka
sorunun Balkanlarda bulunan OsmanlÕ mirasÕnÕn tespiti oldu÷unu, uzun
yÕllardÕr bu alanda kayda de÷er bir çalÕúma yapÕlmadÕ÷ÕnÕ bildirdi.
Balkanlarda Türkçe e÷itimi konusunda sÕkÕntÕlar yaúandÕ÷ÕnÕ söyleyen Yrd.
Doç. Dr. Galip Ça÷, Türkiye’de herkesi bu konuda destek olmaya ça÷ÕrdÕ.
Oturumun ikinci konuúmacÕsÕ olan ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Avrasya
Stratejik Uygulama ve AraútÕrma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Reha
YÕlmaz, “Kafkasya Ötesinde Türki Sorunlar” baúlÕklÕ sunumunu yaptÕ. Türki
kelimesini KÕrgÕzistan ve Azerbaycan’da yaúadÕklarÕna dayanarak bilinçli
tercih etti÷i belirten YÕlmaz, Türk dünyasÕ algÕsÕ üzerine çalÕúma
yürüttü÷ünü, bu co÷rafyanÕn ideolojik, kültürel, siyasal, ekonomik,
toplumsal olarak farklÕ anlamlar ihtiva etti÷ini söyledi. Türk dünyasÕ
kavramÕ üzerinde uzlaúmanÕn bulunmadÕ÷Õna dikkat çeken YÕlmaz,
Kafkasya’nÕn ötesinde Türkiye’den büyük beklentiler oldu÷unu ifade etti.
Yrd. Doç. Dr. Reha YÕlmaz, “Öncelikli olarak sorunlarÕn tespit edilmesi
gerekli, Türkiye bu co÷rafyada belirli merkezlerde var ama, Acara’da,
Da÷Õstan’da Güney Azerbaycan’da yok. Misyonerlerden daha fazla
çalÕúmamÕz gerekli. Geçen yirmi yÕllÕk sürede liderlerin ve kurumlarÕn bir
araya gelerek çay içti÷ini ancak verimli politikalar üretilmedi÷ini gördük”
dedi. Son dönemde yapÕlan çalÕúmalarÕn katkÕ yaptÕ÷ÕnÕ, kalÕcÕ ve verimli
politikalar üretilmesi gerekti÷ini ifade etti. Bölgede Türkiye’nin kurdu÷u
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üniversitelerin verimli çalÕúmadÕ÷ÕnÕ belirten YÕlmaz, “Kardeú Üniversiteler”
olarak bu kurumlarÕn revize edilmesi gerekti÷ini kaydetti.
Büyük Ö÷renci projesi ile Türkiye’de okuyan ö÷rencilerin ülkelerine
döndüklerinde alanlarÕnda istihdam edilmediklerini belirten YÕlmaz, bu
projenin revize edilmesi gerekti÷ini bildirdi. Kültür alanÕnda ortak bilinç,
ortak ideal bulunmadÕ÷ÕnÕ, ortak kültürel projelerin geliútirilmesi gerekti÷ini
ifade etti.

Oturumun “Sovyetler SonrasÕnda Rusya ve Orta Asya Türklü÷ü” baúlÕklÕ
üçüncü konuúmasÕnÕ Gazi Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
UluslararasÕ øliúkiler Bölümü Ö÷retim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Okur yaptÕ.
Doç. Dr. M. Akif Okur, dünya politikasÕndaki ve uluslararasÕ iliúkilerde
“de÷iúmeyenlerdeki de÷iúim” kavramÕ bulundu÷unu söyledi. Okur, “Türklük
ve Rusluk bu bölge içinde de÷iúimi arayaca÷ÕmÕz de÷iúmeyenlerdir. Bu
co÷rafyayÕ ve siyaseti anlamamÕz için iki de÷iúmeyen iki öznedir”
dedi. ÇarlÕk Rusya’sÕ, Sovyet döneminde iúgal ettikleri Orta Asya’da kimlik
politikalarÕ ile bölgeyi dizayn ettiklerini belirtti. Okur, konuúmasÕnda “sÕnÕr
mühendisli÷i ile her etnik adlandÕrmaya bir devlet ve bu devlet içinde
karúÕlÕklÕ azÕnlÕklar oluúturuldu. KÕrgÕz ve Kazak gibi unsurlar arasÕnda
farklÕlÕklar yaratÕldÕ. Büyük özne içindeki renklerin ayrÕútÕrÕldÕ” dedi.
ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra Türk dünyasÕnÕn Rusya ile iliúkisi denge içinde
ilerledi÷ini belirten Okur, yeni ulus devletlerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn yirmi yÕlÕnda
sÕnÕrlara ve azÕnlÕklara yönelik aúÕrÕ hassasiyetin yavaú yavaú sona erdi÷ini
belirtti. Okur, “Bölgede Arap BaharÕ türünde bir zihni dalgalanma
yaúanabilece÷ini bizlerin yakÕn co÷rafyadaki geliúmelere dayanarak bu
dalgalanmalara baúlamadan gündemime almamÕz gerek” dedi.
Oturumun son konuúmasÕnÕ, Türk OcaklarÕ Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan
Kavuncu yaptÕ. “Türk DünyasÕnÕn Güncel SorunlarÕ ve Türkiye’ye Düúen
Görevler” baúlÕklÕ konuúmasÕnda Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Türk dünyasÕnÕn
güncel sorunlarÕnÕn tasnif edilmesi gerekti÷ini belirtti. Ba÷ÕmsÕz devletler ile
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kimi devletlerde azÕnlÕk durumunda yaúayanlarÕ ayÕrarak konuya yaklaúÕmÕn
daha do÷ru olaca÷ÕnÕ kaydetti. KonuúmasÕnda Kavuncu, “Ba÷ÕmsÕz Türk
devletleri ile yakÕnlaúmanÕn önünde pek çok engel var. YakÕnlaúmayÕ
sa÷lamak kolay iú de÷il. Baúka ülkelerin vatandaúlarÕ olarak yaúayan
kardeúlerimizin kendi kimlikleri ile yaúayabilmelerini sa÷lamak için o
ülkeler ile iliúkiler sa÷lanmalÕ øliúkileri geliútirmek için sadece devletin de÷il
sivil toplumun üzerine düúen görevler var” dedi. Türk Oca÷ÕnÕn yayÕnÕ olan
Türk Yurdu’nun 1911 ile 1930 yÕllarÕ arasÕnda Anadolu’da büyük sÕkÕntÕlar
olmasÕna ra÷men Türk dünyasÕ ile ilgili geliúmeler kayÕtsÕz kalmadÕ÷ÕnÕ
belirtti. Türk dünyasÕ olarak 1924’te Ziya Gökalp’in hayal etti÷inin ötesinde
fÕrsatlarla karúÕ karúÕya bulundu÷umuzu ifade eden Prof. Dr. Orhan
Kavuncu, “Hepimiz bir a÷acÕn dalÕyÕz. Bu a÷acÕn adÕnÕn ne oldu÷u önemli
de÷il. Ulus devletin üzerinde bir üst kimlik oluúturmak bizim hedefimiz
olmalÕ” dedi. KonuúmalarÕn ardÕndan soru-cevap bölümünde sorular
cevaplandÕrÕldÕ. Birinci oturumun sonunda ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali øbrahim Savaú, katÕlÕmcÕlara günün anÕsÕna plaket
takdim etti.
Türk DünyasÕ’nÕn Güncel SorunlarÕ ve Çözüm YollarÕ ÇalÕútayÕ’nÕn ikinci
oturumu olan “Avrasya’da Kurumsal ÇalÕúmalar” konulu panelde oturum
baúkanlÕ÷ÕnÕ Prof. Dr. Altan Çetin yaptÕ.
ølk konuúmayÕ yapan TÜRKSOY Genel Sekreter YardÕmcÕsÕ Doç. Dr. FÕrat
Purtaú, TÜRKSOY’un kurucularÕnÕn altÕ ba÷ÕmsÕz Türk devleti olan
Azerbaycan,
Kazakistan,
KÕrgÕzistan,
Özbekistan,
Türkiye
ve
Türkmenistan'Õn oldu÷unu belirterek önümüzdeki yÕl 2013’de 20. yÕllarÕnÕ
kutlayacaklarÕnÕ ifade etti. Purtaú, TÜRKSOY’un, Türk dili konuúan
ülkelerin kültür ve sanat alanlarÕnda iúbirli÷ini sa÷layan, üye ülkelerin
yönetimine, iç ve dÕú politikalarÕna karÕúmayan uluslararasÕ bir teúkilat
oldu÷unu belirterek faaliyetleri hakkÕnda kÕsa bilgilendirme yaptÕ. Doç. Dr.
FÕrat Purtaú ö÷rencileri TÜRKSOY binasÕna davet ederek burada yapÕlan
iúlerin yerinde görülmesi gerekti÷ini ifade etti.
Doç. Dr. FÕrat Purtaú’tan sonra ikinci konuúmayÕ yapan YurtdÕúÕ Türkler ve
Akraba Topluluklar BaúkanlÕ÷Õ Kültürel ve Sosyal øliúkiler Daire BaúkanÕ
Ramazan Çokçevik, YurtdÕúÕ Türkler ve Akraba TopluluklarÕ BaúkanlÕ÷ÕnÕn
kurulmasÕ aúamalarÕndan bahsetti. Çokçevik, baúkanlÕ÷Õn öncelikle yurt
dÕúÕndaki Türklerin ve soydaú ve akraba topluluklarÕnÕn haklarÕnÕ korumak,
onlarÕn yaúam kalitesini artÕrmak ve yaúadÕklarÕ yerde örgütlenmelerini
sa÷lamak oldu÷unu, kültürel ve sosyal olarak ba÷ kurmak varsa bu ba÷larÕn
daha güçlü hale getirilmesi için çalÕúmak, vatandaúlarÕmÕzÕn bulundu÷u
ülkelerde ve soydaú ülkelerde sivil toplum kuruluúlarÕ aracÕlÕ÷Õ ile
gerçekleútirilen projeleri desteklemek ve yurtdÕúÕndan Türk kültürünü
ö÷renmek üzere getirilen ö÷rencilere burs imkanÕ sa÷lamak olarak belirtti.
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Üçüncü konuúmacÕ olarak Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü
Bo÷aç Babür Turna, böyle bir programÕn düzenlenmesinde eme÷i geçenlere
teúekkür ederek konuúmasÕna baúladÕ. Turna, Yunus Emre Enstitüsü’nün
Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatÕnÕn daha iyi tanÕtÕlmasÕ ve
ö÷retilmesi amacÕyla araútÕrmalar yaptÕ÷ÕnÕ, farklÕ kurumlarla iúbirli÷i
yaparak bilimsel çalÕúmalarÕ destekleyip ortaya çÕkan sonuçlarÕ çeúitli
yayÕnlar vasÕtasÕyla kamuoyuna duyurmak amacÕna yönelik faaliyetler
yürüttü÷ünü, yurt dÕúÕnda çeúitli ülkelerde açtÕ÷Õ ve açaca÷Õ Yunus Emre
Türk Kültür Merkezleri ile Türkiye'nin, Türk dilinin, kültürünün, sanatÕnÕn
ve tarihinin tanÕtÕlmasÕ adÕna çalÕúmalar yaptÕ÷ÕnÕ, açÕlan merkezler
bünyesinde açÕlan Türkçe dil kurslarÕ sayesinde hem yabancÕ dil olarak
Türkçe ö÷renmek isteyenlere Türkçe ö÷renim imkânÕ sa÷lanmÕú oldu÷unu
hem de ilgili ülkelerdeki Türk vatandaúlarÕnÕn, dillerini daha yakÕndan
tanÕmalarÕna imkan sa÷landÕ÷ÕnÕ ve böylelikle Türkiye ile kültürel ba÷larÕnÕn
devamÕnÕn sa÷landÕ÷ÕnÕ belirtti.
Bo÷aç Babür Turna’nÕn konuúmasÕndan sonra ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali øbrahim Savaú, ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesinin
TøKA iúbirli÷i ile yurtdÕúÕnda yaptÕ÷Õ çalÕúmalar hakkÕnda dinleyicilere kÕsa
bilgi verdi. Rektör Savaú’Õn konuúmasÕndan sonra soru cevap bölümüne
geçildi. Soru cevap bölümünde ö÷rencilerin, kurumlarda ö÷rencilere
sa÷lanan staj imkanÕndan, çalÕúma úartlarÕndan ve kurumlarÕn yaptÕklarÕ
çalÕúmalar ve yapacaklarÕ çalÕúmalar hakkÕnda sorduklarÕ sorularÕna
panelistler tarafÕndan verilen cevaplar sonrasÕnda, çalÕútaya katÕlan
konuúmacÕlara plaketleri verildi.
Kaynak:
1. http://www.bizimcankirigazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=6192
2. http://www.karatekin.edu.tr/DuyuruDetay.aspx?ID=810
3. http://www.haber18.com/haber_detay.asp?haberID=2887
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