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Uluslararası İstanbul Müzakereleri Sempozyumu
Sivil Diplomasi Merkezi tarafından tertip edilen, ortak bir siyasi aklın, geleceğe yönelik ufuk açıcı öngörülerin, İslam ülkelerinde yaşanan
sorunların ve muhtemel çözüm yollarının değerlendirildiği İstanbul Müzakereleri başladı TGTV Başkanı Avukat Akbulut: "Dünya bir
bunalım içerisinde. Bu bunalımdan çıkmamız ancak bizim değerlerimize sahip çıkmamız halinde mümkün olabilir. İlmi rehber edinmemiz ve
cehaletten kurtulmamız lazım" Sivil Diplomasi Merkezi tarafından tertip edilen, ortak bir siyasi aklın, geleceğe yönelik ufuk açıcı
öngörülerin, İslam ülkelerinde yaşanan sorunların ve muhtemel çözüm yollarının değerlendirildiği İstanbul Müzakereleri başladı.
Kur'anı Kerim tilaveti ve tanıtım filminin gösteriminden sonra yerli ve yabancı katılımcıların açılış konuşmalarıyla başlayan programda
konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Avukat Hamza Akbulut, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda değerli
insanın bir araya gelmiş olmasının, yapılan çalışmaların son derece güzel bir neticesi olduğunu söyledi.
Sivil Dayanışma Platformu'nun (SDP) TGTV'nin bir kuruluşu olduğunu hatırlatan Akbulut, her Müslüman ülkede benzer sivil kuruluşların
olmasının büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Dünyanın bir bunalım içerisinde olduğunu ifade eden Akbulut, "Bu bunalımdan çıkmamız ancak bizim değerlerimize sahip çıkmamız
halinde mümkün olabilir. İlmi rehber edinmemiz ve cehaletten kurtulmamız lazım" diye konuştu.
Günün şartlarına göre çalışmalar yapmanın önemini vurgulayan Akbulut, herkesin kendi ülkesinde gelişmelere yabancı kalmadan en ileri
eğitim seviyesini yakalamaya çalışması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Müzakereleri Başkanı Ömer Korkmaz, SDP Başkanı Ayhan Oğan, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Anadolu Platfromu Başkanı Hüseyin Özsaran yaptıkları konuşmalarda
organizasyonun önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sudan Halk Komitesi üyesi Ali Hac, Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Visal Azzavi, Fas'tan Dr. Tacettin elHüseyni ve
Pakistan'dan Dr. İcaz Geylani'nin de kısa konuşmalar yaptığı açılış bölümünde, İslam ülkelerinde yaşanan sorunlar ve muhtemel çözüm
yollarına değinildi.
Pendik'te bir otelde gerçekleşen ve 2 gün sürecek müzakerelerde, İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorunları tartışılacak.
Arap ve Müslüman dünyasından çok sayıda akademisyen ve entelektüelin iştirak ettiği programda ortak bir siyasi aklın ve geleceğe yönelik
ufuk açıcı öngörülerin değerlendirilmesiyle katılımcıların ilgi ve tecrübelerinin paylaşılması hedefleniyor. Müzakerelerin hazırlık toplantısı
ocak ayında yapılmıştı.

