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“Toplum 5,0 ve Gençlik”
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“… Öyleyse hayırlarda yarışın …” | Sure-i Bakara, Ayet 148

“Toplum 5,0” kavramı avcı/toplayıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve enformasyon
toplumu aşamalarından sonra süper akıllı toplumu ifade etmek üzere, “müreffeh insan” odaklı
geliştirilmiş bir kavramdır.
Önceki dönemlerde toplum-teknoloji etkileşiminde teknolojik gelişmelerin toplumu
biçimlendirmesi söz konusu iken; Toplum 5,0, insanı ve toplumu merkeze alan ve teknolojik
gelişmeleri bu çerçevede yönlendirmeyi amaçlayan bir düşüncenin ürünüdür. Japonya
tarafından 2016’da toplumun bütün kademelerinin dijitalleşme sonrası döneme hazırlanması
anlamında geliştirilmiş ve ilan edilmiş bir proje olsa da başta OECD ülkeleri olmak üzere tüm
dünyayı etkisi altına alan bir sürecin adıdır. Bu kavram “Endüstri 4.0”, “yapay zeka”, “nesnelerin
interneti”, “siber fiziki sistemler” gibi kavramlar ile ifade edilen ve sanayileşme alanında akıllı
makinelerin eşzamanlı olarak internet üzerinden etkileşim hâlinde toplumun hizmetine
sunulmasını anlatan yeni elektronik çağın ifadesi olarak geliştirilmiştir. Bu çerçevede, artan yaşlı
nüfusun bakımı için genç kuşaklar üzerine görece daha fazla yük binmesi, doğal felaketler,
çevresel dengenin bozulması gibi problemlerin çözümü için bir takım akıllı yöntemler
geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Büyük toplumsal değişim ve dönüşümlerin sancısız ve problemsiz gerçekleşmesi düşünülemez.
Toplum 5,0 da insan hayatını kolaylaştıran bunca yenilik yanında, bir takım sorunlar doğurmaya
aday gözükmektedir. İş imkanlarının azalması, endüstriyel rekabet paritesinin korunamaması,
mevcut mesleklerden bir çoğunun ortadan kalkması, geleneksel üretici-tüketici ilişkilerinin
çökmesi, zengin-yoksul farklılığın derinleşmesi olasılığı, ahlaki/etik problemler bu sorunlardan
bazılarıdır.

İslam dünyası sanayi devrimi ve bilgi toplumu ile ilgili gelişmeleri ıskalamış ve bu iki aşamada
etkisiz ya da edilgen toplumlara dönüşmüştür. Eğer derhal harekete geçilmezse Toplum 5,0
konusunda da yarış kaybedilecektir. İslam dünyasının, hayırda yarışmanın ve yarışı kazanmanın
en önemli vasıtalarından birini, süper akıllı toplum ya da Toplum 5,0 ile ilgili gelişmeleri ıskalama
lüksü yoktur. Zira bu yarış da kaybedilirse, İslam kimliğine bağlı toplumların özgüven kazanmaları
ve kimliklerine sahip çıkmaları öngörülebilir gelecekte bir daha mümkün olmayabilir.
Manevi alandaki gelişmeler ile kültürel alanı kontrol etmek ve İslam toplumunun özgünlüğünü
muhafaza etmesini sağlamak için sadece dinî ve manevi alanlarda çaba göstermek yeterli
değildir. Esasen hayatı dinî ve dünyevi alan olarak ikiye ayırmak İslam’ın telkin ve kabul
edebileceği bir düşünce ya da hayat tarzı değildir. İslam ahiretle dünyayı, madde ile manayı
anlamlı bir şekilde mezceden ve dengeleyen, pozitif bilimler ile dinî ilimleri aynı potada
değerlendiren bir dindir. Bu nedenle Müslüman gençlik kendi geleceğine ve dünyanın geleceğine
sahip çıkmak için, bu alandaki yeni gelişmeleri de izlemek ve yönetmek durumundadır. Bundan
sonra dünyanın geleceği akıllı teknolojilerdedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde iyilik de
kötülük de daha ziyade bu teknolojiler üzerinden gerçekleşecektir. Bu teknolojileri kontrol
edenler dünyanın geleceğine yön vereceklerdir. Bu nedenle İslam dünyası gençliği asıl olarak bu
teknolojiler ve bunlar üzerinden gerçekleşecek toplum ve siyaset tasavvuru üzerine
yoğunlaşmak durumundadır.
İslam ülkelerinde yönetimlerin Toplum 5,0 ile ilgili düşünsel altyapı, stratejiler, politikalar
geliştirmeleri ve kapasite inşa etmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ulusal stratejiler yanında,
teknolojik imkanların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, teşvik sistemlerinin bu alana teksif
edilmesi, hukuki reformların yapılması; siber güvenlik, robot teknolojileri, nano-teknoloji, bioteknoloji ve sistem teknolojisi gibi alanlarda ar-ge faaliyetlerinin yeterli düzeye getirilmesi, bilgi
teknolojileri okur-yazarlığı ile ilgili eğitim reformuna gidilmesi, dijital yeteneklerin geliştirilmesi,
hayatın tüm alanlarında olduğu gibi bu alanda da kadınlara fırsat eşitliği sağlanarak gelişmiş
beyin gücü sorununun aşılması; sosyolojik, psikolojik, düşünsel ve etik açıdan toplumun yeni
gelişmelere hazırlanması; iş dünyası, hükümetler, vatandaşlar ve akademi gibi paydaşların bu
süreçte “iyi yönetişim” anlayışı çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanması,
bu amacın önündeki bürokratik ve hukuki engellerin aşılması gerekmektedir.
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
Toplum 5,0 ve Gençlik

Alt Temalar
Toplum 5,0 için Düşünsel/Felsefi Alt Yapı İnşası
Toplum 5,0 için Strateji Geliştirme
Toplum 5,0 için Teknolojik Kapasite İnşası
Toplum 5,0 için Eğitim Reformları
Toplum 5,0 için Kalifiye Beyin Gücü
Toplum 5,0’da Kadın Katılımının Artırılması
Toplumsal Sorunların Çözümünde Toplum 5,0
Toplum 5,0 ve Akademik Faaliyetler
Toplum 5,0 ve İş Dünyası
Hukuki ve Bürokratik Düzenlemeler

Politika/Proje Çalıştayları
Gençlik İçin Gençlik Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler;
- Ekonomi ve Finans
- Eğitim ve Bilim
- Kültür ve Turizm
- İş Hayatı ve Girişimcilik
- Sanat ve Edebiyat
- Sosyal Hayat, Siyaset ve Din
- Uluslararası Kalkınma İşbirliği
- Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam
- Şehir ve Yerel Yönetişim
- Teknoloji ve İnovasyon
- Düşünce ve Akademi
- Savunma ve Güvenlik
- Uluslararası Diaspora
- Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
- Enerji Su ve Gıda
TEMATİK ETKİNLİKLER
Uluslararası Gençlik ve Barış İnşası Konferansı 2018
Dünya Müslüman Gençlik Örgütleri Konferansı 2018
Dünya Müslüman Gençlik Kültür Festivali 2018
Dünya Kuran Saati 2018

Dünya İslam Forumu | DİF ( www.dunyaislamforumu.org )
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. 06-08 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 2016’da Yezd-İran’da düzenlenmiştir.

Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ ( www.difguc.org )
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. Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı (GÜÇ); proaktif bir perspektifle bu
alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası
perspektifine ve küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak üzere Dünya İslam
Forumu (DİF) tarafından kurulmuş bir platformdur. 22 Eylül 2016’da Kuala Lumpurda yapılan 7.
DİF Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda bir Gençlik inisiyatifi alınması tartışılmış ve (ilk) GÜÇ
2017 Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin önerisi ile 07-09 Nisan 2017’de Hartum’da
düzenlenmiştir.

