VİZYON BELGESİ
DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ ve FUARI
“Barış Buluşması”
( 23 - 25 Eylül 2016 - Putra Dünya Ticaret Merkezi, Kuala Lumpur, Malezya )
Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı önerisi 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.
2016 Zirvesi’nin organizasyon ve koordinasyonu Müslüman Kadınların Güncel Meseleleri Paneli
(PISWI) 7. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Panel’in sekretaryası (JAKIM) tarafından üstlenilmiştir.
Ardından Panel sekretaryası, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Malezya’nın Zirve’ye ev sahipliği yapması
konusunda çağrıda bulunan bir mektup almıştır. Bu davet Malezya’nın, Müslüman kadınların
rolünü ve katkılarını güçlendirme ve geliştirme çabalarını destekleyen bir ülke olduğunu teyit
etmiştir.
Ana teması “Müslüman Kadın - Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi Güçlü” olarak belirlenen Zirve;
kadınların İslam’ın esaslarını muhafaza ederken yüksek seviyede tevazu sahibi narin bireyler
olduklarını vurgulayacaktır. Hakikaten de Müslüman kadınlar eşsiz iç ve dış güzelliği sahiptirler.
Zirve, kadınların inisiyatif kazanması ve güçlenmesi adına dünyada öne çıkan Müslüman kadınları
bir araya getirerek deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmaları için bir platform oluşturacaktır. Dünya
genelindeki kadın odaklı STK’lar arasında sinerji ve ağ tesis edilmesine de katkı sağlaması
öngörülmektedir. Özelikle resmî dini İslam olan Malezya’daki kadınlar başta olmak üzere rol model
olarak Müslüman kadınların yetkinliğini artırmadaki ihtiyaçlar noktasında Zirve çok büyük önem
taşımaktadır.
Kadınların hayati rollerinin daimi muhafazası ve geliştirilmesi adına diğer Müslüman ülkeler için de
bir katalizör görevi görmesi beklenen Zirve, Kur’an’da belirtilen prensiplerin ve Malezya
anayasasının gereklerine uygun şekilde Müslüman kadınların konumunu yükseltmeyi
amaçlamaktadır.

Zirve’de, dünya barışına ve kadınlara ciddi faydalar sağlamak üzere İİT üyesi ülkelerin politika ve
programlarının geliştirilmesi için birer kaynak teşkil edecek iddialı çözümlerin ve parlak fikirlerin
ortaya konması beklenmektedir. Zirve’nin ana hedefleri; İnsanlığın ve Ümmet’in birliğini
güçlendirmek amacıyla dünya genelindeki tüm öncü Müslüman kadınları bir araya getirmek, İslami
temelli modele uygun yeni nesil lider kadınların gelmesini sağlamak, küresel dayanışma ve barışa
hizmet eden kadın odaklı STK’lar arasında sinerji ve ağ oluşturmaktır. Zirve’nin temel amacı ise bu
alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası
perspektifine ve küresel kadın yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır.
Dünya İslam Forumu kurumsal çerçevesinde gerçekleştirilecek Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi
ve Fuarı’nda rol model olarak Müslüman kadınların statüsünü yükseltmeyi amaçlayan güçlü ve
çarpıcı bir etkinlik olarak modern dönemde Müslüman kadının yüzleşmek zorunda kaldığı
problemlerin tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği, dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcıların oluşturacağı etkileşim atmosferi içerisinde evrensel sorunlara evrensel çözüm
arayışlarının gerçekleşeceği bir tartışma platformu ve etkinlik oluşturulması planlanmaktadır.
Açılış töreni resmî olarak Başbakan Necip Rezak ve Tan Sri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir. İİT
Genel Sekreteri Dr. Iyad Madani’nin de teşrif etmesi ve Zirve kapsamında bir anahtar konuşma
yapması öngörülmektedir. Majesteleri Kraliçe DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
da yine Zirve kapsamında İİT ülkelerinin devlet adamlarının ve temsilcilerinin davet edileceği bir
akşam yemeği verecektir. Bölgeden ve tüm dünyadan yaklaşık 5 bin kişinin katılımı
öngörülmektedir.
İlgili kamu otoriteleri ile diyalog içerisinde olunan Zirve’nin hazırlık toplantısı 09 Aralık 2015
tarihinde Kuala Lumpur’da yapılmıştır. Zirve gününün “Dünya Müslüman Kadınlar Günü” olarak
ilan edilmesi ayrıca öngörülmüştür.
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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.

