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Senatör Mushahid Hussain Sayed, “Müslümanların kaderi Müslümanlar tarafından
belirlenmeli. Washington ya da Brüksel’de yaşayanlar tarafından değil” dedi. Sayed, 7
Mart Cumartesi günü Islamabad Serena Hotel’de açılışı gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri
Düşünce
Kuruluşları Forumu’nun “Çok boyutlu
Güvenlik
Sorunları” başlıklı oturumunda konuştu.

Senatör, “Müslüman dünya için bir anlatı yaratamadık ve bu forum liderlik konusunun ve
Müslüman dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları azaltacak fikir ve önerilerin ortaya çıkacağı
bir platform yaratmayı amaçlıyor” diye konuştu.
Müslüman ülkelerin sıkı işbirliğine vurgu yapan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ise, “Bu
forumu başlattığımızda özeleştiri yoluyla çelişkilerimizin üstesinden gelmeyi amaçladık. Yapıcı
bir eleştirellik geliştirilmesi ve
eleştirel düşünce
sürecinin kurumsallaştırılmasında
düşünce kuruluşları
önemli bir rol oynuyor diye konuştu.
Forumda konuşan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammed
Mousavi ise, ekonomik güvenliğin konvansiyonel güvenlik kavramlarıyla iç içe olduğu
görüşünü savundu. Mousavi, “Güvenliği muhafaza etmek hepimizin kolektif görevi” dedi.
Panelistler, İslam dünyasında barış ve başarının tesis edilmesi için Müslüman ulusların
entelektüel bir uyanışa odaklanmaları gereğini dile getirdi.
Türk Dünyası
Konseyi Başkan Danışmanı ve
Türk
Konseyi’nin ilk Genel Sekreteri olan Büyükelçi (E) Halil Akıncı, Müslüman ülkelerin karşı karşıya
gelmek yerine bölgesel bağlarını geliştirmeleri ve işbirliğine yönelmelerinin önemini vurguladı.
Forumun ilk oturumunda çok boyutlu güveliğin gerekleri oldukça ayrıntılı olarak ele alındı.
Konuşmacılar, güvenliğin ekonomik,
siyasal
ve
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stratejik
boyutlarını incelerken, bu sorunların nasıl aşılabileceğine yönelik fikirlerini de dile getirdi.
Panelistler ikinci oturumda işbirliğine dayalı güvenliğin zorlukları ve getirilerini ele alırken,
üçüncü oturumda da, Müslüman dünyanın Afganistan ve tüm bölgeye nasıl istikrar
sağlayabileceğini masaya yatırdı.
Konferansa Müslüman dünyasından çok sayıda düşünce kuruluşu , siyasi karar alıcı ve
entelektüel katıldı.
Senatör Mushahid Hussain Sayed, 8 Mart Pazar günü yaptığı konuşmada ise, “Bugün burada
Müslüman dünyanın en zeki beyinleri İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı konuları tartışmak
için bir araya geldi” diye konuştu. Senatör Mushahid sözlerini, “Burada tartışılan meseleler
İslam
dünyasına özgü olabilir fakat bunlarla başa çıkmak için diğer uluslar ve bölgelerle de işbirliği
yapılması gereklidir” diye sürdürdü. Senatör ayrıca,
İslam
Ülkeleri
Düşünce Kuruluşları
Forumu’nun isminin artık “Dünya
İslam
Forumu” olarak anılabileceğini sözlerine ekledi.
Konferansın ikinci gününde Başbakanlık Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Danışmanı da bir
konuşma gerçekleştirdi. Aziz,
İslam
ülkelerinin karşılaştıkları sorunlardan en kritik olanın, entelektüel gelişim olduğu görüşünü
savundu. Aziz ayrıca, Müslüman dünyanın benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu yüzden
de bunlarla başa çıkılabilmesi için işbirliğinin gerekliliğinin altını çizdi. Aziz, sözlerini “Müslüman
dünyanın diğer ülkelerle esnek, bilimsel, entelektüel ve akademik ortaklıklar geliştirmesinin
zamanı geldi” şeklinde sürdürdü.
Bir sonraki oturumda ise İslam dünyasındaki yeni güvenlik tehditlerini tartışıldı. Bu oturumda
konuşmacılar önerilerini ayrıntılı olarak incelerken, bu tehditlerle başa çıkmaya yönelik
önerilerini de sıraladı. Özellikle Müslüman ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin son derece
önemli olduğu ve terörizm, iklim değişikliği ve insan kaçakçılığı gibi konuların ciddiyetle ele
alınması gereği vurgulandı. Konuşmacılar ayrıca
savunma
ve
uzay
sanayilerinin yanı sıra
nükleer
yayılma için işbirliğinin içerdiği fırsatlar ve riskleri de değerlendirdi.
Kapanış töreninde konuşan Senato Başkanı Syed Nayyer Hussain Bokhari, “yeni ortaya çıkan
tehditlerin şafağında Müslüman ülkelerin oturup, karşı karşıya kaldıkları çok yönlü tehditleri
birlikte müzakere etmelerinin” altını çizdi.
6. Islam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu ayrıca, forumun sonuç bildirisi niteliğindeki
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“Islamabad Deklarasyonu”nu yayınladı. Forum, Müslüman entelektüel, fikir önderi ve
düşünürlerin sesi olarak “Dünya Islam Forumu”nun kurumsallaştırılması amacını yineledi.
Forum ayrıca bu yıl içerisinde Kuala Lumpur’da bir “Müslüman Kadınlar” zirvesi de
düzenleyecek. Bir sonraki
Dünya İslam Forumu ise
İran’da gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, İslamabad’da Pakistan-Çin Enstitüsü ev sahipliğinde
bir bölgesel sekretarya oluşturulacak.
“İslam Dünyası İstanbul Ödülleri” ise, İslam dünyası vizyonunun bütünleşmesi ve derinliğini
sağlamlaştıran kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla bu yıl ilk defa dağıtıldı. Ödül töreni,
Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain’in katılımıyla 7 Mart günü İslamabad Serena Otel’de
gerçekleştirildi.
Pakistan Ordusu ve Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Raheel Sharif de, Pakistan
ordusunun şefi olarak açıklık, bağlılık ve cesaretle teröre karşı mücadelede sergilediği liderlik
için İstanbul İslam Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Ayrıntılı bilgi ve program için:
http://www. tasam .org/tr-TR/Etkinlik/613/6_islam_ulkeleri_dusunce_kuruluslari_forumu
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