
 

 



 

 

Bir Think Tank ve IAIS 
27 Aralık 2010 Pazartesi 

Global dünya’da gelişmeleri takip edebilmek ve geleceğe dönük 

öngörülerde bulunabilmek için gerekli âcil stratejilerin 

geliştirilmesine yönelik 1990’lı yıllardan itibaren sayılarının 

özellikle Asya, Ortadoğu, Afrika gibi ülkelerde artmaya başladığı 

düşünce kuruluşları (Think Tank) Malezya’nın da oldukça 

gündeminde yer edinmeye başlar. Dünya’da bölgesel ve küresel 

boyutta yaklaşık 6000 (altı bin) civarında think tank kuruluşu 

vardır. Yüzde yetmişten fazlasını Amerika ve Avrupa 

devletlerinde faaliyet gösteren bu düşünce kuruluşları ülkenin 

geleceği ve uluslararası konumunun tespiti ve varlığının devamı 

için uluslararası ilişkilerde rol oynayan hayâti bir öneme sahip.  

Özel bir kurum olarak çalışabildikleri gibi devlete bağlı yada bir 

üniversite bünyesinde araştırma enstitüsü olarak da faaliyet 

gösterebilmektedirler. Ülkelerin ekonomik, politika, sosyal yapı, 

kalkınma, insan hakları, din, güvenlik gibi konularda stratejiler geliştirerek hem ülkenin 

siyasi geleceğine katkı sağlamayı hem de toplumu eğitip bilinçlendirmeyi 

amaçlamaktadırlar. 

Dünya’nın kalbi denebilecek kilit kıtaların birleştiği merkez ülke Türkiye, Ortadoğunun nabzını 

tutmasına rağmen dünya’daki düşünce kuruluşlarının rakamsal ifadesine göre sayısı yirmilerde 

seyretmesi oldukça düşündürücü olsa gerek. Fakat her geçen gün düşünce kuruluşlarının 

sayısının artmakta olması sevindiricidir. Bu sayade ülke yerellikten globalliğe doğru pozitif bir 

gelişim sürecinde strateji üretme fırsatını yakalamaktadır. Düşünce kuruluşlarının sayısının 
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artması düşünme kapasitesi olan beyinlerin aktif hale gelmesini sağladığı gibi yeni gelişmekte 

olan beyinlerin de sağlıklı kullanılmasına ve onların doğru kanalize edilmesine rehber (life 

coach)  görevi görmektedirler. Bunun için de sağlıklı düşünmenin prensipleri ihmal edilmemeli 

ki sağlıklı düşüncelere varılabilsin. Türkiye’ki Kritik Analitik Dernekleri ve kuruluşları bu 

görevin ciddiyetindedir. Bilgi çağında olmamız onu en uygun şekilde en az masrafla ve en 

verimli şekilde kullanmamızı gerekli kılar. Allah (swt) insana sonsuz bir düşünce kapasitesi 

vermiştir. Bu imkân neden en verimli şekilde Müslümanların ve hatta bütün insanlığın faydasına 

kullanılmasın. Muhammed ümmeti “insanlık için yaratılmış en hayırlı ümmet”, dengeleyici 

bir unsur olarak yaratıldığına, bir sigorta görevi gördüğüne göre sorumluluğu da o nisbette 

fazladır.  

Malezya Güneydoğu Asya’nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olmasıyla birlikte düşünce 

kuruluşlarının önemini ihmal etmemiş hemen hemen gerekli olan her sahada think tank’lar 

oluşturmuştur. Bu think tanklardan biri olan The International Institute of Advanced Islamic 

Studies (IAIS) 2008 yılında kâr amaçlı olmayan bağımsız bir araştırma merkezi olarak Kuala 

Lumpur’da kurulmuştur. Bu enstitü Malezya, İslâm Âlemi ve diğer bütün medeniyetlerle ilgili 

ülke insanını çağdaş konularda titizlikle bilinçlendirmek için “Islam Hadhari” prensibini temel 

alarak kurulmuştur. Bur prensipler özetle: 1. İnançta Tanrı ve takva, 2. Adil ve güvenilir bir 

devlet, 3. Özgür ve bağımsız halk, 4. Sürekli titizlik ve bilgide ustalık, 5. Dengeli be kapsamlı bir 

ekonomik gelişme, 6. Kaliteli bir yaşam, 7. Kadınların ve azınlıkların haklarının korunması, 8. 

Kültürel ve Ahlaki dürüstlük, 9. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması, 10. Güçlü savunma 

imkanları oluşturma. Bu prensipler bir önceki başbakan Tun Abdullah Ahmad Badawi 

tarafından 2004’te belirlenmiş ve bir devlet politikası olarak işletile gelmektektedir. Medeniyet 

araştırmalarının yanında bu enstitü aynı zamanda Kur’an ve Sünnet, siyaset ve siyaset 

düşüncesi, karşılaştırmalı dinler, çağdaş gelişmelerin hassas takibi ve bunların yansımaları ile 

igili araştırmaları pragmatik bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir. Enstitü aynı zamanda özel 

ve devlet kuruluşlarına danışmanlık görevinin yanında araştırma projelerinin tesbiti, yönetilmesi 

ve başarıyla tamamlanması konularında halkın bilinçlendirilmesi için seminerler ve konferanslar 

düzenlemektedir. 

Çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen ciddi boyutta ulusal ve uluslararası organizasyonlara 

imza atmış, akademik dergileri ve yayınları, donanımlı kadrosuyla ciddi bir fonksiyonu 

üstlenmektdir. Mânevi patronu Tun Abdullah Ahmad Badawi olan enstitünün kurucu başkanı 

Professor Dr. Muhammad Hashim Kamali ve yardımcısı Professor Datuk Dr. Osman 

Bakar ve ekibi ile birlikte her hafta inanılmaz derecede doyumlu entellektüel işler 

çıkarmaktadırlar. 

Sürekli programlarına davet edildiğim bir think tank kuruluşu olan bu enstitünün çalışmalarından 

oldukça istifadeli olduğumu itiraf etmeliyim. Ümit etmekteyim ki, zaten Türkiye’mizde var 

olan benzeri çalışmaların sayısının daha da artması ile toplumun entellektüel boyutta 

bilinçlenmesine olumlu katkı sağlayan akademik câmiaya potansiyel bir itici güç 

oluşturulabilecek olması. Akademik camianın sorumluluklarını itici güçler olmadan 

gerçekleştirmesi uzun zaman alıyor olsa gerek. Bu think tanklar hem akademisyenleri 

tetikleyeceği, hem de vizyon yaratılışlı şahsiyetlere kabiliyetlerini serdedme imkânını sunacağı 

için bütün toplumun aktif olarak sınırlarını zorlamasında ciddi rol oynayacağı kaçınılmazdır.  
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