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‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik olarak “‹slam
Ülkelerinde E¤itim Kongresi” 24–27 Ekim 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) ve ‹slâmî ‹limler Araflt›r-
ma Vakf› (‹SAV)’n›n organizasyonunda gerçeklefltirilmifltir. 

Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu kongreye ‹slam Konferans› Örgütü’ne
üye ülkelerden Asya k›tas›n› temsilen Azerbaycan, Bangladefl, Endonezya,
Kazakistan, Malezya, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan; Arap yar›madas› ve
Ortado¤u bölgesini temsilen Birleflik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Lübnan,
Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen; Afrika ülkelerini temsilen Burkina
Faso, Fas, Fildifli Sahili, Gine, Gambiya, Kamerun, Komor Adalar›, Libya,
Mali, M›s›r, Nijer, Nijerya, Senegal, Tunus, Sudan ve Uganda; Güney Ameri-
ka’y› temsilen Guyana Avrupa’dan Bosna Hersek, Kuzey K›br›s Türk Cum-
huriyeti ve Kosova ad›na ülkelerindeki e¤itim alan›nda eserleriyle tan›nan uz-
manlar kat›lm›flt›r. Protokol olarak Bakan ve Bakan Yard›mc›s› seviyesinde çe-
flitli ülkelerden önemli kat›l›mlar olmufltur. Ayr›ca Türkiye Cumhuriyeti bu
kongrede Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ilgili genel müdürlükleri, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi E¤itim Müdürlü¤ü ile temsil edilmifl ve Türkiye’nin kaza-
n›mlar› konusunda çeflitli tebli¤ler sunulmufltur. 

Toplam 38 ülkenin kat›l›m›yla gerçekleflen kongrede, ana hatlar›yla, ‹s-
lam ülkelerinde e¤itim alan›nda tarihte elde edilen kazan›mlar, ‹slam ülkeleri-
nin bugün mevcut e¤itim uygulamalar›, küreselleflmenin etkisiyle dünyada gi-
derek birbirine benzeflen bir e¤itim anlay›fl› yan›nda her bir ‹slam ülkesinin
kendine mahsus özellikleri, buna karfl›l›k özellikle ‹slam ülkelerinde tarihten
gelen müflterek e¤itim miras›n›n korunmas› için 21. yüzy›lda at›lacak gerekli
ad›mlar, ‹slam Konferans›na üye ülkelerdeki ve di¤er topluluklardaki baflta ge-
nel e¤itim olmak üzere dini e¤itim hakk›nda önemli bilgiler verildi.

‹slam Ülkelerinde E¤itim Kongresi Türkiye’nin bugüne kadar elde etti¤i
kazan›m ve tecrübelerinin aktar›lmas›na, ‹slam ülkeleri aras›nda gelecek için
müflterek bir vizyon belirlenmesine ve yanl›fl e¤itimden beslenen radikal
ak›mlar›n önünün al›nmas›na yönelik politikalar›n ele al›nmas›na imkan ver-
mifltir. Kongrede “‹slam Ülkelerinde Geçmiflten Günümüze E¤itimin Tarihçe-
si ve ‹nsanl›¤a Kazan›mlar›”, “21. Yüzy›lda ‹slam Ülkelerinde E¤itim ve Ku-
rumlar›”, “‹slam Ülkelerinde Radikalizm ve E¤itim”, “‹slam Ülkelerinde E¤i-
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tim Reformlar›”, “‹slam Ülkelerinde Mesleki E¤itim”, “‹slam Ülkelerinde
Araflt›rma ve E¤itim”, “Bir Bat› Ülkesi ile Do¤u Ülkesinin Mukayesesi”, “Bir
Geçici Bilanço ve Perspektifler” bafll›kl› 9 oturum gerçeklefltirilmifl ve 70 bi-
limsel tebli¤ sunulmufltur. 

‹slam Konferans› Örgütü’ne üye ülkeler aras›nda e¤itim alan›ndaki mev-
cut tecrübelerin paylafl›m›, iflbirli¤i ve kalk›nma imkânlar› ele al›nm›flt›r. Dü-
zenlenen bu kongre neticesinde afla¤›daki konularda önerilerde bulunulmas›
ve kararlar al›nmas› yönünde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r:

1 – ‹slam Ülkeleri aras›nda anaokulu seviyesinden üniversite sonras›na
kadar e¤itimin her seviyesi ile ilgili müflterek kurumlar oluflturarak bunlar ara-
s›nda iflbirli¤i ve kalk›nma alan›nda iletiflim ve etkileflim a¤› kurulmal›d›r. Bu-
nu gerçeklefltirmek için en k›sa zamanda “‹slam Ülkelerinde E¤itim Enstitü-
sü” kurularak faaliyete geçirilmelidir. (Zira bu tür iletiflim a¤lar› özellikle Ka-
tolik dünyas›nda yayg›n olup bunlar›n en genifli Uluslararas› Katolik E¤itim
Ofisi’dir. Bu a¤ sayesinde 2 milyon ö¤retmenle 200.000 okulda 40 milyon ö¤-
renciye e¤itim verilmekte ve bu okullarla ilgili her an 160 milyon veli ile irti-
bat kurulabilmektedir) 

2 – ‹slam Konferans› Teflkilat›’n›n Bangladefl, Malezya, Nijer ve Ugan-
da’da kurdu¤u ve halen e¤itim faaliyetlerini devam ettiren üniversiteler ile ‹s-
lam ülkelerindeki resmi ve özel üniversiteler aras›nda iflbirli¤i kurulmal›, ö¤-
retim eleman› ve ö¤renci de¤iflimi temin edilmelidir. (AB ülkeleri ERASMUS
program›ndan yararlan›labilir.)

3- ‹slam ülkelerindeki müflterek e¤itim fonlar›n›n say›lar› ve kapasiteleri
artt›r›lmal›, bunlar vas›tas›yla baflar›l› ö¤rencilere burs ve di¤er e¤itim imkan-
lar› sa¤lanmal›d›r.

4- E¤itim programlar› göz önünde bulundurularak haz›rlanacak ders ki-
taplar›nda ‹slam ülkelerinin tarihi, co¤rafyas›, kültürel ve sosyal yap›s›, eko-
nomik ve ticari bak›mdan konumlar›na yer verilmesi için en k›sa zamanda bir
uzmanlar heyeti oluflturulmal›d›r.

5- Çeflitli e¤itim basamaklar›nda okuyan ö¤rencilerin kabiliyetlerini göz
önünde bulundurarak kompozisyon, fliir, resim gibi dallarda teflvik edici ve
ödüllendirici yar›flmalar›n yap›lmas› için komiteler kurulmal›d›r.

6- ‹slam ülkeleri ve dünyadaki geliflmeler konusunda sonuçlar› itibar›yla
ses getiren baflar›l› araflt›rma eserleri yap›lacak müsabakalar sonucunda ödül-
lendirilmelidir.

7- Alanlar›nda baflar›l› ilim adamlar›n›n ve yazd›klar› eserleriyle büyük
takdir toplayan düflünürlerin resmi ve özel kurulufllar taraf›ndan niflan ve ben-
zeri ödüller verilerek takdir edilmelerini sa¤layacak bir kurul oluflturulmal›d›r.

8- Özellikle Yüksek Ö¤retim’de rastlanan Avrupa ülkelerine ve ABD’ye
ö¤renci ak›fl›n›n dünya çap›nda belli bir kariyer elde etmifl olan ‹slam ülkele-
rindeki yüksek e¤itim kurumlar›na yönlendirilmesi için gerekli tan›t›mlar ya-
p›lmal›, mevcut bürokratik engeller kald›r›lmal›d›r.
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9- ‹slam ülkelerinde sinema, tiyatro, televizyon ve benzeri alanlarda e¤i-
tim veren kurumlar aras›nda ortak sanat faaliyetlerine gidilmesi için iflbirli¤i
yap›lmal›d›r.

10- 21. yüzy›lda en fazla ihtiyaç duydu¤umuz stratejik araflt›rma, vizyon
gelifltirme, ortak proje haz›rlama gibi konularda yeni nesilleri e¤itmek amac›y-
la uzmanlaflm›fl kurumlar ve akademisyenler taraf›ndan ortak bir platform
oluflturulmal›d›r.

11- Dünyada mevcut radikal ak›mlar›n ‹slam ülkelerinde de etkili oldu¤u
göz önüne al›narak bunlar›n önlenmesi için mevcut e¤itim kurumlar› program-
lar›na ‹slam’›n bir bar›fl dini oldu¤unu ele alan içerikler eklenmelidir.

12- ‹slam ülkelerindeki resmi ve sivil toplum kurulufllar›n›n e¤itim ala-
n›nda daha yararl› ve verimli sonuçlar elde etmeleri için kendilerine gerekli
deste¤in ve iletiflim a¤›n›n sa¤lanmas› yönünde yard›mc› olunmal›d›r. 

13- Okul öncesi e¤itimden en üst seviyeye kadar e¤itimin her alanda ku-
rumsallaflmas›, okullaflmas› sa¤lanmal›, orta ve uzun vadeli stratejik e¤itim
planlar› haz›rlanmal›d›r. E¤itim alan›nda düflünce üretecek araflt›rma merkez-
leri teflvik edilmelidir.

14- Meslek e¤itimi ve kurslar› özendirilmeli cinsiyet ayr›m› yap›lmaks›-
z›n herkesin meslek e¤itimine ulaflmas› için güçlü altyap›lar oluflturulmal›d›r.
(‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹SMEK meslek edindirme kurslar› ‹slam ül-
keleri için model olabilir.)

15- K›z çocuklar›n›n e¤itimi özendirilmeli ve bu süreç çeflitli toplumsal
kampanyalarla desteklenmelidir.

16- ‹slam ülkelerinde e¤itim alan›nda iflbirli¤i ve kalk›nma imkanlar›n›n
sa¤lanmas› için 24–27 Ekim 2007’de düzenlenen “‹slam Ülkelerinde E¤itim
Kongresini” genel bir aç›l›m kabul ederek benzeri uluslararas› toplant›lar da-
ha özel konulara tahsis edilerek önümüzdeki zamanlarda yap›lmal›d›r.

KKoonnggrree’’yyee  KKuurruummssaall  vveeyyaa  FFiinnaannssaall  DDeesstteekk  VVeerreenn  KKuurruummllaarr::
T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›
T.C. Baflbakanl›k Tan›tma Fonu
T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›
T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
T.C. Baflbakanl›k Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹slam Kalk›nma Bankas›
‹slami E¤itim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ISESCO 
‹slam Konferans› Örgütü ‹KÖ
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu TÜB‹TAK
HalkBank
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