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Güç 2017 Hartum’da Gerçekleştirildi
Ana teması “Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” olan Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve
Fuarı GÜÇ 2017’de Türkiye’yi, Sudan’da güçlü bir heyet temsil etti. Toplam 100 bildirinin yer
aldığı Zirve’de Türkiye’den de 40 bildiri sunumu yapıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın katkılarıyla Dünya İslam Forumu ve Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin birlikte
Hartum-Sudan’da organize ettiği; TASAM ve Türkiye merkezli gençlik STK’larından oluşan Ulusal Komite’nin
yanı sıra İslam ülkelerinden çok sayıda ülke ile sivil toplum örgütünün işbirliğinde yüksek protokol ve geniş
bir katılımla desteklenen Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı GÜÇ 2017’ye Avustralya, Kuzey Amerika
ve Güney Amerika, Asya ve Avrupa ülkeleri dâhil olmak üzere pek çok ülkeden katılım sağlandı.
Yedi binden fazla kişinin katılımı ile ilk kez Sudan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Sudan Devlet Başkanı,
Bakanlar, Parlamenterler, İİT Kurumları Temsilcileri gibi saygın isimlerin teşrif ettiği Zirve’de; pek çok farklı
ülkeden Kamu, STK, özel sektör, diplomatik misyon temsilcileri, düşünce kuruluşları, uluslararası
entegrasyonlar, gözlemci kuruluşlar ve medya temsilcileri ile akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar,
yazarlar, sanatçılar, sporcular gibi dünyada öne çıkan güçlü ve ünlü Müslüman gençler de yer aldılar.
Zirve’de; 26 yaş altı yani genç nüfus oranı yüksek olan İslam ülkeleri arasındaki tanışıklığın ve etkileşimin
artmasında genç nüfusun özellikle önemli olduğu, İslam ülkelerinin kendi özgün değerlerini göz ardı
etmeksizin modern üretim ve tüketim kalıpları, istihdam, kentleşme süreçleri ve toplumsal yapı içerisinde
Müslüman kadının yerine dair anlamlı ve kalıcı bir vizyon geliştirmek gerektiği gibi önemli konular tartışıldı.
Öte yandan; küresel düzeyde kaynak ve paylaşım krizinin İslam ülkelerini büyük meydan okumalarla karşı
karşıya bıraktığı, su, enerji ve gıda krizlerinin yaklaştığı, sosyal medya, “Endüstri 4,0”, “Society 5,0” ve
yumuşak/akıllı güç gibi kavramlarla ifade edilen teknolojik, siyasi, askerî ve toplumsal gelişmelerin devlet
doğasını değiştirmekte ve devletin elindeki geleneksel kontrol ve yönlendirme araçlarını işlevsiz hâle
getirdiği belirtilerek, İslam dünyasının devlet aygıtını yeni ortaya çıkan koşullara hızla uyarlamak ve bunu
yaparken de toplumsal, siyasi ve diplomatik projeleri; liyakat, fikrî ehliyet, kesintisiz yenilenme, bütünleşme,
işbirliği ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde gözden geçirmek durumunda olduğu da vurgulandı.
Zirve’de ayrıca, “Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” ana teması altındaki konularla ilgili sunumların
yanı sıra Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Mehter gösterisi, Üniversite tanıtımları, diğer katılımcı ülkelerin
kültürel faaliyetleri de yer aldı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Zirve açılışında yaptığı konuşmada; yaklaşan bir türbülans olduğunu
belirterek, Müslüman ülke gençleri arasında bir ağ oluşturulmasının faydalı olacağını, bütün ülkelerin
gençlik politikalarının değişime açık olduğunu, ihtiyaçlarımızı birbirimizden karşılamamız gerektiğini
vurguladı.
Başkan Şensoy; Zirve sonunda yayınlanacak Hartum Deklarasyonu ile ortaya çıkacak yol haritasını başarılı
kılmak için tüm kardeş ve paydaş STK’larla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Güç 2017, içerdiği konular açısından oldukça kapsamlı. Etkinliğin temel amacı ise; Gençlik Stratejisi’ni
geliştirmek; sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle tartışma ortamı oluşturmak; İslam ülkelerinin bu alanda
makro politikalarını etkilemek, İslam dünyasının yumuşak güç (kamu diplomasisi) inşası perspektifine ve
küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak.
GÜÇ 2017’nin alt temaları; “Genç Kızlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak”, “Güç Adalet ve Medeniyet İnşasında
Gençlik”, “Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Parametreleri ve Gençlik”, “Değişen Devlet Doğası, Beklenti
Yönetimi ve Gençlik”, “İnsan Kaynağı İnşasında Rol Model Gençler” olarak belirlenmişti.
Detaylı bilgi için: https://goo.gl/6Zelu7

