VİZYON BELGESİ
DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK ZİRVESİ VE FUARI
[GÜÇ 2017]
“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi”
( 07 - 09 Nisan 2017, Hartum - Sudan )
“Gençlik Stratejisi” önemli bir sosyal değişken ve belirleyici bir faktör olarak sadece gençleri
değil aileleri, kurumları ve toplumu da ilgilendirmekte ve bugün kadar geleceği de
etkilemektedir. Gençlik dikkat gerektiren kendine mahsus bir grup olarak görülmelidir; çünkü
hayatlarının en önemli zamanındaki zafiyeti ve açıklığı suiistimal edilmektedir. Gençler dinamik
insan kaynağı ve olumlu bir güç olarak kabul edilmelidir zira geleceğin inşasında rol oynayacaktır.
Müslüman gençlerin gelişmesindeki temel değerleri oluşturmak için hedefler tayin etmek,
işbirliği sağlamak ve ilgili tüm kurum ve organizasyonlar arasında koordinasyon oluşturmak,
gençlikle ilgili programlar geliştirmek ve öncelikleri belirlemek için aktif ve nitelikli bir Müslüman
gençlik stratejisi gerekmektedir.
“Gençlik Stratejisi”nin vizyonu; gerçek anlamda uluslararası ve insani değerlere sahip, çevreye
saygılı, sosyal ve toplumsal aidiyet duygusu olan, sosyal hayata aktif olarak katılan, temel hak ve
özgürlükleri bilen ve İslami değerler için kararlı, bilgili, kendine güvenen, aktif - girişimci ve
uluslararası ortamda diğerleri ile yarışabilen Müslüman gençlerin kendi potansiyellerini ve
kişiliklerini fark edebileceği fırsatlar sağlamak ve ortam oluşturmaktır
“Gençlik Stratejisi”nin amaçları:
- Müslüman gençlik hakkındaki algıyı doğru çerçeveye yerleştirmek
- Gençlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, sorunlarını belirlemek
- Müslüman gençler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak için çalışan kurumlar ve
organizasyonları belirlemek
- Gençler ile çalışan STK’ları etkinleştirmek ve güçlendirmek için gereken destek ve teşviği
sağlamak
- Müslüman gençliğin gelişmesine tam anlamıyla katkıda bulunan kaynakları kullanmak.

- Ümmet’in üyesi olarak Müslüman gençlerin bilincini geliştirmek.
- Farklı kültürlerin çeşitli genç gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlerin potansiyellerini
gerçekleştirmeleri için yardımcı olmaktır.
“Gençlik Stratejisi”ni geliştirme düşüncesi, Müslüman gençlerin toplumsal ve ulusal düzeyde
sosyal gelişim ve ekonomik büyüme ve barışı sağlama noktasındaki ihtiyaçlarını ve yeteneklerini
anlamak üzerine inşa edilmiştir. Bu strateji, İslam'ın değerleri ve prensipleri olan insan hakları,
ekonomi ve sosyal adalet, sosyal ahlak, dayanışma, vatanseverlik gibi duygular ile millî kalkınma
ilkelerine dayanmaktadır.
Bugünün gençleri her ülkenin gelecekteki liderleridir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için onları
güçlendirmek ve strateji geliştirilmelerini sağlamak gereklidir. Müslüman gençlerin hayatındaki
gelişme ve olumlu değişim, Müslüman toplulukların da ilerlemesine ve gelişmesine yol açacaktır.
Bu da gençlerin eğitimine bağlıdır. Her Müslüman topluluk, bütün olarak Ümmet’in
sürdürülebilir kalkınması ve ilerlemesi için gençliğin enerjisini değerlendirmeye çalışmalıdır.
“Gençlik Stratejisi” şu amaçlara hizmet için ana tema olarak tasarlanmıştır.
- Kalkınma için ve yoksulluğun azaltılması için gençleri önemli bir grup olarak kabul etmek
- Gençlerin temel ihtiyaçların belirlemek ve gençliğin sürdürülebilir gelişimi için yasal çerçeveler
ve stratejik ilkeler oluşturmak.
- Gençlikle ilgili konularda farklı kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu
güçlendirmek.
- Gençlikle ilgili programlar ve girişimlere dair tasarım ve uygulamalar yapmak.
- Gençlerin siyasi, sosyal ve kültürel katılımlarına fırsatlar sağlamak, toplumsal, ulusal ve Ümmet
düzeyinde gençleri canlandırmak.
- Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak etkin kapasiteyi oluşturmak.
- Gençlerin ekonomik ve sosyal kalkınmaları için uygun ve iyi bir istihdam imkanı sağlamak ve
desteklemek.
Ekonomik ilerlemenin kapsamı, ulusal ekonomik büyümeye katkı sağlayan Ümmet’in genç
işgücünün anlayış ve bilgisine bağlıdır. Savaşlar ya da çatışmalardan dolayı haklarından ve eğitim

imkânlarından mahrum edilmiş Müslüman gençliğe öncelik verilmeli, ekonomik ve sosyal
kalkınma programlarında ön planda tutulmalıdır.
Müslüman gençlik İslami prensiplere uygun olarak; barış, adalet, kardeşlik, insan onuru, insan
hakları, kültür ve diğer siyasal görüşler de dâhil olmak üzere İslami değerlerden beslenmelidir.
Bu da aktif siyaset, ekonomi ve sosyal katılımı içerir. Bütün Müslüman erkek ve kadın gençlerin
eğitim olanaklarında eşitliği, kaynaklara eşit erişimi, işsiz gençler ve diğer engeli olan gençler de
dâhil olmak üzere korunmasız ve dezavantajı olan Müslüman gençlerin sorunlarını ele almak
üzere özel programlar geliştirilmesi, bu değerlere rehberlik eden temel prensiplerdir. Katılım
anlamında; Müslüman gençler yaşamlarını bir şekilde etkileyen karar-verme mekanizmalarında
tanınması gereken hak ve sorumluluklara sahiptir.
Gençlerin, yaşam kalitesini artırmak için sağlık hizmetleri (fiziksel, zihinsel) hakları vardır.
Bağımlılığı, alkol kullanımını ve madde bağımlılığını önlemek için gençler arasında İslami eğitim
teşvik edilmelidir.
Kaliteli eğitim imkanları artırılmalı; Esnek, katılımcı, İslami ve kültürel olan standart eğitim
sistemi kurulmalı; Piyasa taleplerine göre mesleki ve teknik eğitim veren sektörler arasında
gerekli koordinasyon ağları kurulmalı; İslami değerleri ve genel kamu yararını destekleyen
enformel eğitim teşvik edilmeli; Teknolojik değişimin getirdiği değişen iş ortamlarına ayak
uydurmak için yaşam boyu eğitim fırsatları konusu teşvik edilmeli; Yükseköğrenim için daha fazla
olanak sağlanarak yükseköğrenim öğrencilerine kapasite inşa edilmelidir.
Barış ve güvenlik, gençlik için sürdürülebilir kalkınma fırsatı sunmaktadır. Gençler kendi
toplumlarına barış ve güvenliğin getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Radikalleşme
riskine karşı gençlere yurttaşlık eğitimi verilmeli ve bu konuda teşvik edilmelidirler. Çatışmaların
çözümü konusunda yerel süreçlerde gençlerin katılımının önemi büyüktür. Kendi topluluklarına
barış ve güvenliği getirmek için gençleri harekete geçirmek üzere ulusal programlar
geliştirilmelidir.
“Gençlik Stratejisi” tartışmalarından beklenen sonuçlar şöyle özetlenebilir; Gençlerin, ekonomik
ve sosyal fırsatlara erişmek, ekonomik büyümeyi paylaşmak, sağlıklı yaşam sürmek, aile, toplum
ve İslam Ümmetinin refahına katkıda bulmak için önemi büyüktür; Gençler barış inşası ve sivil
toplumda daha aktif rol almalı ve suç ağları veya aşırıcı hareketlerdeki varlıkları azaltılmalıdır;
Gençler güçlü bir sese sahip olmalı, yerel ve ulusal kurumlara daha fazla katkı sağlamalıdır.

Özet olarak etkinliğin temel amacı sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle bu alanda bir tartışma
ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve
küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel
öngörülen atölye/workshop çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve
somut sonuçlara ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması
benimsenmiştir.

Ana Tema
Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi

Alt Temalar
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
Politika/Proje Çalıştayları
Gençlik İçin Gençlik Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler;
-

Eğitim ve Bilim

-

İş Hayatı ve Girişimcilik

-

Sosyal Hayat, Siyaset ve Din

-

Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam

-

Teknoloji ve İnovasyon

-

Savunma ve Güvenlik

-

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum

-

Enerji Su ve Gıda

-

Ekonomi ve Finans

-

Kültür ve Turizm

-

Sanat ve Edebiyat

-

Uluslararası Kalkınma İşbirliği

-

Şehir ve Yerel Yönetişim

-

Düşünce ve Akademi

-

Uluslararası Diaspora
TEMATİK ETKİNLİKLER
Uluslararası Gençlik ve Barış İnşası Konferansı 2017
Dünya Müslüman Gençlik Örgütleri Konferansı 2017
Dünya Müslüman Gençlik Kültür Festivali 2017
Dünya Kuran Saati 2017

Dünya İslam Forumu
İİT İslam İşbirliği Teşkilatı işbirliği ile TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından
28-30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun ilki “Barış,
Medeniyet ve İşbirliği” ana teması ile düzenlenmiştir. Forum sonunda kabul edilen İstanbul
Deklarasyonu ile İslam ülkeleri düşünce kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini bir çatı altında
birleştirerek iletişim ve işbirliği imkânlarını etkinleştirmeleri için İslam Ülkeleri Düşünce
Kuruluşları Platformu (ISTTP) kurulmuştur. Forum her yıl farklı bir tema altında İstanbul, Bakü,
Kahire, Bağdat ve İslamabad’da gerçekleştirilmiştir. 6-8 Mart 2015 tarihinde İslamabad’da
TASAM ve Pakistan Senatosu Savunma Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Forum sonunda
kabul edilen İslamabad Deklarasyonu ile etkinlik adının yedinci toplantıdan itibaren daha
kapsayıcı olabilmesi için Dünya İslam Forumu ( World Islamic Forum - WIF ) olarak değiştirilmesi
kararlaştırılmıştır. 7. Dünya İslam Forumu 24-25 Mayıs 2016’da Yezd-İran’da düzenlenmiştir.
DİF alt etkinliği olarak; Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı [BİLGE] ise ilk kez Ağustos
2014’te Bali - Endonezya’da düzenlenen UNAOC Küresel Forumu’nda öne sürülmüş, İstanbul’da
yapılan Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda teklif olarak sunulmuştur.
Geçen yıl İslamabad’da Pakistan Devlet Başkanının katılımı ile organize edilen Dünya İslam
Forumu’nda teklif kabul edilerek Zirve’nin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ardından İslam
İşbirliği Teşkilatı’ndan Malezya’nın Zirve’ye ev sahipliği yapması konusunda çağrıda bulunan bir
mektup alınmıştır. Ana teması “Müslüman Kadın; Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi Güçlü” olarak
saptanan ilk BİLGE; Dünya İslam Forumu (DİF), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
İslami Gelişim Departmanı (JAKIM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Malezya Kadın, Aile ve Toplum
Gelişimi Bakanlığı, Türkiye Merkezli Kadın STK’ları organizasyon komitesi ve Türk Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi (TASAM) işbirliği ile 23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Kuala Lumpur’da
yüksek katılım ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kuala Lumpur Deklarasyonu temelinde; küresel
ölçekte kurumsallaşma ile birlikte 2017 Zirvesi Türkiye'de yapılacaktır.
Kuala Lumpurda yapılan 7. DİF Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda bir Gençlik inisiyatifi alınması
tartışılmış ve Uluslararası Afrika Üniversitesi (ilk) Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı [GÜÇ
2017]’nin Hartum’da yapılmasını önermiştir.

