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İşbirliğiyle, Endonezya’da “Hilafet ve Eğitim: Altın Çağı Yeniden Canlandırmak” Adı Altında Başarılı Bir
Şekilde Çok Önemli Bir Uluslararası Kadınlar Konferansı Gerçekleştirdi
11 Mart Cumartesi günü Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Bürosu Kadın Kolları, Hizb ut Tahrir /
Endonezya Kadın Kolları işbirliğiyle, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da “Hilafet ve Eğitim: Altın Çağı Yeniden
Canlandırmak” başlıklı muhteşem bir uluslararası kadınlar konferansına başarılı bir şekilde evsahipliği yaptı.
Müslüman ülkeleri etkileyen şiddetli “Eğitim Krizinin” nedenleri ve çözümlerini ele almak amacıyla organize
edilen bu önemli konferansa Endonezya dahil çeşitli ülkelerden 1700 etkin kadın katıldı. Katılımcılar arasında
delegeler, öğretmenler, öğretim üyeleri, okul idaresinden sorumlu eğitim pratisyenleri, gazeteciler,
akademisyenler, bilim kadınları, üniversite öğrencileri, gençlik aktivistleri ve kuruluşların temsilcileri de
vardı. Endonezya, Filistin, Tunus, Körfez Ülkeleri, Malezya, Türkiye, Hollanda ve İngiltere’den gelen Hizb-ut
Tahrir’li kadın üyeler birer konuşma yaptılar. Ortam ve atmosfer harikaydı. Katılımcılar, bir an önce
Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulmasına destek ve yardımlarını açıkladılar. Hilafet, bugün laik rejim ve
sistemlerde İslam dünyasını etkisi altına alan dağ gibi birikmiş eğitim sorununu sona erdirip, bölgede birinci
sınıf eğitim sistemi kurabilecek tek mekanizmadır. Delegeler ayrıca dünya çapındaki gayri İslami
hükümetlerin, eğitim yoluyla Müslüman çocukları laikleştirmek ve İslami kimliklerini yok etmek için sarf
ettikleri yoğun çabalardan çocukları koruma konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler. Uluslararası
izleyiciler tarafından canlı izlenen konferansa eğitim uzmanı etkili bir dizi kadın da misafir edildi. Bunlar,
konferans fikirlerine desteklerini dile getirdiler. Aynı gün çeşitli medyanın katılımıyla bir basın toplantısı da
düzenlendi.
Konferansta yapılan konuşmalarda, Müslüman ülkelerde eğitime yönelik laik ve kapitalist bakış açısı en
detayına kadar açıklandı. Kapitalist eğitim, öğrencileri istihdam için hazırlar. Başarı ölçümleri de işgücü
piyasasındaki değerlerine göre ölçülür. İslami şahsiyet ve yaşam becerilerine göre değil. Kapitalist eğitim,
öğrencileri toplumsal yaşamlarını geliştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için ilim ve irfan sahibi
olmaya yönlendirmez. Ayrıca kapitalist sistemler, eğitim düzeni yoksulu ve finansman cimrisidir. Gelecek
Müslüman nesillerin zihinlerini Batı laik liberal kültürüne köleleştirmek amacıyla sürekli gerici sömürge bazlı
eğitim modelleri empoze eder. İşte tüm bunlar, eğitim krizine neden olmaktadır. Konuşmacılar, birinci sınıf
eğitim sisteminin, İslam’a dayalı Hilafet sistemi gibi birinci sınıf politik sistem gerektirdiğini tartıştılar. Bu
nedenle konferansta, “Hilafet Devletinde Eğitim Müfredatının Temelleri” gibi Hizb-ut Tahrir tarafından çeşitli
neşriyatlarında beyan edilen Hilafet Devletinin eğitim politikası en ince ayrıntılarına kadar ele alındı. Keza
konferansta, amacı seçkin İslami şahsiyetler yetiştirmek, dini anlayış ve bilimde mükemmel ilim adamları
yaratmak olan eğitim sistemi için Hilafetin nasıl bağımsız bir vizyon benimsediğine değinildi. Bu vizyon
uyarınca bolca İslami ilim adamları, bilim ve akademi alanında uzmanlar yetişecektir. Aynı zamanda bu
eğitim sistemi, sanayi, tarım, ekonomi, ordu, bilim, teknoloji ve diğer tüm alanlarda toplumun temel
ihtiyaçları ile eğitim sistemi arasında güçlü bir bağ oluşturacaktır. Ümmetin beceri ve en iyi akıllarını bu
uğurda istihdam edecektir. Böylece devlette kendi kendine yeterlilik hâsıl olacak, gelişme ve ilerleme için
diğer ülkelere bağımlılık kalmayacak, Müslüman ülkelerden beyin göçü sona erecektir. Ayrıca Hilafet, bir
devlet olarak tüm vatandaşlara kaliteli eğitim sunulmasını İslami bir farz olarak görecektir. Dünyaya İslam
ideoloji ile liderlik etmek için çalışacaktır. Eğitim sektörüne yatırım yapılması da öncelikleri arasındadır.
Dünya sınıfı yüksek bir eğitim sistemi inşa edecek, araştırma ve uzmanlık tesisleri kuracaktır. Tüm bunları,
İslam’ın ekonomik sistemi ile finanse edecektir.
Konuşmacılar, kadın eğitiminde Hilafetin dünyaya nasıl önderlik edeceğine ışık tuttular. Ayrıca Hilafet,
yaratıcı analitik ve bilgi açlığı beyinlere ilham olucu ve yetiştirici öğretim yöntemleri benimseyecektir.
Konferansta, bu eşsiz İslami eğitim ile Hilafetin, yeniden dünyanın eğitim merkezi olacağı, bilim, ilerleme ve
inovasyonda altın bir uygarlık üreteceği vurgulandı. Konferansta ayrıca okul öncesi eğitimin önemi de
tartışıldı. Bunun ilk ayağının, İslami şahsiyet oluşturmak ve çevresi ile ilişkiye girebilen bir çocuk yetiştirmek
olduğu belirtildi. Ayrıca konferansta, Arapça ile eğitim, içtihat, dini anlayış ve yüce İslam’ın yeniden hayata

dönüşü arasındaki hayati öneme dikkat çekildi. Son konuşmada, bugün Hilafetin yokluğunda dine karşı
girişilen meydan okumalarla baş etmek, donanımlı ve güçlü İslami kimliğe sahip Müslüman gençlik
yetiştirmek için İslami eğitimin nasıl olması gerektiği hakkında ana hatlar ortaya konuldu.
Konferanstan bir gün önce Mart 10 Cuma günü harika bir sergi düzenlendi. Tüm Endonezya’dan yaklaşık
2500 kadın ve genç kızın yanı sıra Cakarta ve çevresinde bulunan 5 şehirdeki okullardan da öğrenciler katıldı
sergiye. Sergide, konferans konularını gösteren bazı sergiler ve videolar yer aldı. Bugünkü İslami eğitim ile
Batı eğitim modellerinin yanlışlığı hakkında talk Showlar da oldu sergide.
Müslüman ülkeler hatta tüm dünya için nasıl başarılı bir eğitim modeli formüle edilebileceği konusunda
gerçekleşen güncel tartışmalara konferans ve serginin yanı sıra eğitim, İslam ve Hilafet konulu üç hafta süren
küresel kampanya önemli bir katkı sağlamıştır Elhamdülillah.
Konferans, sergi konuşmaları, tartışmalar, videolar ve resimlere şu adresten erişilebilir:
https://goo.gl/g9Wt2B ve www.facebook.com/WomenandShariah.
“Elif Lam Ra. Bu Kur’an, Rablerinin
izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her
şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” [İbrahim 1]
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