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57 Müslüman ülkeyi temsil edip, bunların dışındaki Müslüman toplumlarla ilgi-
lenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), geçen yüzyılda İslam ümmetini en çok uğraş-
tıran ve aynı zamanda birleştiren sorun olan İsrail meselesinin ortaya çıkardığı bir 
yapıdır. Temel amacı Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmek olan İİT, çok geniş 
bir yapılanma olarak tasarlanmış, ancak uluslararası politikada etkili bir aktör 
olamamıştır. 21. yüzyılda reform ihtiyacı kaçınılmaz hale gelen örgütte yeniden 
yapılanma gerçekleşmiş, ancak gerçekleştirilen değişimle bile örgütte mündemiç 
bulunan sorunlar ve dezavantajlar dolayısıyla beklenen gelişmeler sağlanamamış-
tır. İslam Dünyası’nın yaşadığı sorunlara ya kayıtsız kalan ya da yeterli tepki ve-
remeyen İİT’nin, gelecekte de etkin bir küresel aktör olması beklenmemektedir. 

Kuruluşundan itibaren örgüt içinde yer alan Türkiye de on yıllarca siyasi 
ve ideolojik çekincelerden dolayı İİT’den uzak durmuş, hatta resmi üye bile ol-
mamıştır. AK Parti iktidarıyla birlikte genel dış politika değişiminin bir uzantısı 
olarak İİT ile ilişkilerde de bir yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. Türkiye 2004 
yılında kendi vatandaşlarından birini örgüte genel sekreter olarak seçtirmiş, 2008 
yılında gerçekleşen yeniden yapılanmanın da öncülüğünü yapmıştır. 

İslam İşbirliği 
Teşkilatı, geçen 
yüzyılda İslam 
ümmetini en çok 
uğraştıran ve 
aynı zamanda 
birleştiren 
sorun olan İsrail 
Sorununun ortaya 
çıkardığı bir 
yapıdır.

ÖZET
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GİRİŞ
Batı ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin son 
elli yılına bakıldığında, gerilim ve çatışmanın 
önplanda olduğu söylenebilir. Soğuk Savaş sıra-
sında Arap devletlerinin bazıları Sovyetler Bir-
liği’ne, bazıları ise Batı’ya yakın durmuş; bu da 
Arap dünyasında da Soğuk Savaş’ın yaşanmasına 
neden olmuştur. Bu şartlar altında oluşan güç 
dengeleri İslam dünyasında kurulan örgütlerin 
konumlarını da genel hatlarıyla belirlemiştir. 

11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında Afga-
nistan’ın işgaliyle ve 2003 yılında ABD’nin Irak’ı 
işgaliyle birlikte, İslam dünyası ile Batı arasında-
ki gerilimin ve Batı ülkeleri tarafından hissedilen 
tehdit algısının arttığını söylemek mümkündür. 
19 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve tüm Arap 
dünyasını saran isyan dalgası (Arap Baharı) ile 
birlikte yeni siyasal aktörlerle Arap dünyasında 
kurulan düzenin Batı ülkeleriyle olan ilişkileri 
ne ölçüde etkileyeceği merak konusu olmaktadır. 
Son 10 yılda yaşanan bu gelişmeler süresince “İs-
lam dünyasının hak ve çıkarlarını koruduğunu” 
ileri süren bir uluslararası örgüt olarak İslam İşbir-
liği Teşkilatı (İİT)1 bazen ılımlı ve temkinli, bazen 
de fevri ve kararlı tepkileriyle farklı boyutlarda ve 

1. Örgütün önceki adı, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) iken 2010 
yılında değişmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmuştur.

zamanlarda gündemde yerini aldı. Muadili diğer 
uluslararası örgütlerin aksine İİT, bu değişime ve 
yeni atmosfere uyum sağlamakta yetersiz kaldı. 

57 üye ülkesiyle dört kıtaya yayılmış olan 
İİT, Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra dünya-
daki en büyük uluslararası örgüttür. Doğu’daki 
Mindanao Adası’ndan Kuzey Amerika’ya, Güney 
Afrika’dan Sibirya içlerine kadar geniş bir coğraf-
yaya yayılan Müslüman halkların sorunlarıyla il-
gilenmeyi amaçlayan İİT, dünyanın stratejik, eko-
nomik, siyasi ve kültürel bakımlardan en önemli 
bölgelerinde aktif olmaya çalışmaktadır. Kapasite 
ve potansiyel olarak yüksek bir profil çizmekte; 
ancak üye ülkeler arasındaki coğrafi uzaklıklar, 
farklı ekonomik kalkınma düzeyleri, kültürel ve 
ırksal ayrılıklar, rejim uyuşmazlıkları ve mezhep-
sel farklılıklar dolayısıyla örgütün bu potansiyeli 
harekete çeviremediği ve küresel gelişmelere ka-
yıtsız kaldığı konusunda eleştiriler almaktadır. 

Yapılan eleştiriler ve örgütten etkili olma yö-
nündeki beklentiler üzerine İİT, 2005 yılından 
itibaren bir takım idari ve icrai reformlar yapma-
ya çalışır. Bu reformlarla İİT’nin uluslararası are-
nada küresel bir aktör olarak yer alması ve benzer 
kuruluşlar gibi günümüz sorunlarına cevap vere-
bilecek bir nitelik kazanması amaçlanır. Ancak 
yapılan reformların ne ölçüde başarılı olduğu tar-
tışmaya açıktır. Arap dünyasında yaşanan geliş-
melerle birlikte örgütün değişimin nesnesi değil 
öznesi olması yönündeki beklentiler artmış; an-
cak isyanlara karşı temkinli ve mesafeli bir duruş 
sergilediğinden dolayı örgüt, bu konuda başarılı 
bir politika izleyememekle eleştirilmiştir.

Bu çalışmada amacımız, İİT’nin bütün 
yönleriyle genel bir analizini yapmaktır. Bunun 
için öncelikle, örgütün kuruluş süreci ve tarih-
sel gelişimi incelenecektir. İkinci olarak, İİT’nin 
kurumsal yapısı analiz edilecek, ancak örgüt çok 
geniş bir kurumsal yapıya sahip olduğundan do-
layı sadece bazı organlar üzerinde durulacak, pek 
çok organ ve alt kuruluş ise sadece ismen ifade 
edilecektir. Üçüncü olarak, örgütün son on yıl-
da geçirdiği dönüşüm ve yeniden yapılanma ile 
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İİT’nin uluslararası siyasetteki algısı ve etkisi üze-
rinde durulacaktır. Dördüncü olarak ise, İİT’nin 
Arap Baharı sırasında farklı Arap ülkelerinde 
meydana gelen gelişmelere bakışı incelenecektir. 
Son olarak da, kuruluşundan bu yana örgütün 
Türkiye ile ilişkileri analiz edilecek ve çalışma bir 
sonuç ve değerlendirme bölümü ile bitirilecektir. 

İSLAM İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLATI’NIN 
KURULUŞU VE YAPISI
İslam Dünyasının siyasal bütünlüğü 1924 yı-
lında Halifeliğin kaldırılmasından sonra sürekli 
gündemde olan bir mesele olagelmiştir. Dönem 
dönem bu siyasal birliğin yeniden sağlanması 
için girişimlerde bulunulmuş olsa da, Müslüman 
ülkelerin çoğunun sömürge yönetimlerinden 
oluşması veya liderlerinin Batıcı olmaları dolayı-
sıyla bu çabalar başarılı olamamıştır. İslam ülke-
lerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Müslüman-
ların uluslararası siyasetteki etkilerinin artması 
sonucunda kurulan İİT, tüm İslam dünyasını 
kapsayan ve din, kültür ve siyasal unsurlar teme-
linde kurulmuş ilk ve tek bütünleşme hareketi ve 
örgütü olarak ortaya çıkmıştır.2

İİT’nin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi
İİT, 1967 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşı ile 
1969 yılında gerçekleşen Mescid-i Aksa’nın kun-
daklanması sonrasında Fas Kralı Hasan ile Suud 
Kralı Faysal’ın ortak çağrısıyla Rabat’ta toplanan 
ilk İslam Zirvesi sonrasında başlayan bir süre-
cin sonucunda kurulur. 1967 tarihli Arap-İsrail 
Savaşı sonrasında Müslümanlarca kutsal sayılan 
Kudüs şehri ile üç Arap ülkesinin topraklarının 
İsrail tarafından işgal edilmesi, Müslüman ülke-
lerin birbirleriyle yakınlaşmasına vesile olur. Bu 
savaştan iki yıl sonra da İslam’ın en kutsal üç ma-
bedinden biri olan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın 

2. Muhittin Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş 
Milletleri”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye içinde, Şaban Çalış, Birol 
Akgün ve Önder Kutlu (der.), (Çizgi Kitabevi, Konya: 2006), s. 586.

22 Ağustos 1969 tarihinde bir Yahudi tarafından 
kundaklanması tüm İslam aleminde tepkiyle kar-
şılanır.3 Özellikle, İslam medeniyetinin uluslara-
rası siyasette etkili olmasını amaçlayan Suudi Kra-
lı Faysal, Filistin merkezli bu olumsuz gelişmele-
ri, “İslam birliği” tezi için kullanmış ve İİT’nin 
kuruluşuna öncülük eder. Suudi Arabistan’ın bu 
girişiminde, 1960’larda Mısır liderliğinde Sovyet 
yanlısı bir çizgiye giren Arap milliyetçisi ülkeler 
ile Suudi Arabistan liderliğindeki geleneksel mo-
narşiler arasında yaşanan Arap Soğuk Savaşı’nın 
da etkisi vardır. Yani, Suudilerin İİT’nin kurulu-
şuna öncülük etmesi, Mısır’ın yükselişine ve Arap 
milliyetçiliğine karşı bir tepkiyi de içinde barın-
dırır. Bu bağlamda İİT, bir anlamda, Mısır ön-
cülüğünde kurulan Arap Birliği’ni4 dengelemek 
amacıyla kurulduğu düşünülebilir. 

1970 yılında Cidde’de yapılan ilk Dışişle-
ri Bakanları Konferansı’nda örgütün daimi bir 
statüye kavuşturulması, sekreterya merkezinin 
Cidde’de olması ve kurucu genel sekreterliğe Ma-
lezya eski başbakanı Tunku Abdurrahman Putro 
el-Hac’ın getirilmesi konusunda anlaşmaya varı-
lır. Aynı yıl yapılan başka bir dışişleri bakanları 
toplantısında örgütün kurucu antlaşmasının ha-
zırlanması kararlaştırılmış; bunun üzerine yapı-
lan çalışmalar Mart 1972’de toplanan 3. Dışişleri 
Bakanları Zirvesi’nde Kuruluş Yasası (Charter of 
the Islamic Conference) kabul edilerek örgüte hu-
kuksal kişilik kazandırılır. Devam eden yıllarda 
da İİT’nin kurumsal yapısının geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılır.

3. Mehmet Özkan, “İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Sorular ve 
sorunlar, IGMG Perspektive, Kasım 2007, http://www.igmg.org/
fileadmin/pdf/perspektif/perspektif_2007-11.pdf.

4. Bugün itibariyle 22 üyesi bulunan Arap Birliği, Arap ülkeleri ara-
sındaki ilişkileri geliştirmek, üyelerinin bağımsızlık ve egemenliğini 
korumak amacıyla 1945 yılında kurulmuştur. Soğuk Savaş dönemi 
boyunca Arap milliyetçiliğinin en önemli temsilcisi olarak siyaset 
yapmaya çalışmış, ancak Arap ülkeleri arasındaki farklılıklar dolayı-
sıyla hiçbir zaman uluslararası siyasetin etkili bir aktörü olamamış-
tır. Sadece Filistin konusunda ortak bir siyaset belirlemek mümkün 
olmuştur. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kurulduğu Filistin Ulusal 
Konseyi’nin toplanmasını sağlayarak Filistin halkını temsil eden bir 
oluşumun ortaya çıkmasına öncülük yapmış ve Filistin sorununun 
uluslararası siyasetin konusu olmasında etkili olmuştur.
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Mısır’ın İsrail’le Camp David Antlaşması’nı 
imzalaması nedeniyle Arap dünyasından dışlan-
ması ve İran’ın “devrim ihracı” söylemini geliş-
tirmesi, İİT ve bölge siyaseti bakımından 1980’li 
yıllara damgasını vuran en önemli iki bölgesel 
gelişme olur. Suudi Arabistan’ın, İran Devri-
mi’nin değişimci söylemiyle tek başına mücadele 
edememesi yüzünden 1980’lerde yapılan ilk zir-
ve toplantısı olan 1984 Kazablanka Zirvesi’nde 
Mısır’ın daha önce askıya alınan üyeliği yeniden 
aktif hale getirilir. Bu dönem içinde İİT, Mısır ve 
Suudi Arabistan’ın ittifakının öncülüğünde İran 
İslam Devrimi dalgalarına karşı bir kalkan görevi 
görür ve bölgesel statükodan yana tavır takınır. 

2000’lerde uluslararası siyasi değişimleri ve 
İslam dünyasındaki dengeleri doğrudan etkile-
yen önemli gelişmelerin yaşanması ise, İİT’nin 
amacı ve yapısı konusundaki tartışmaları tetik-
ler. 2001’de yaşanan ikiz kule saldırıları, 2003’te 
gerçekleşen ABD’nin Irak’ı işgali, Afganistan 
meselesi, İran nükleer programı ve Arap Baharı 
meselelerinin aktörlerinin aynı zamanda İİT’nin 
üye ülkeleri olması, teşkilatı önemli uluslararası 
meselelerin merkezinde olan diplomatik bir plat-
form haline getirir. Arap Baharı ile birlikte ise 
İİT’den, amaçlarını pratikte yeniden tanımlayıp 
yeni roller üstlenmeye başlaması beklenir. 

Ancak bütün bunlar İİT üye ülkelerini doğ-
rudan ilgilendiren diplomatik meseleler olsa da, 
teşkilatın bu meselelerde yeterince etkin rol ala-
madığı gözlendi ve global bir aktör olma umu-
dunda olan organizasyonun platform olmaktan 
öteye geçemediği görülür. Örneğin, örgütün 
arabuluculuk çalışmaları 2005 yılına kadar kısıtlı 
oldu. Bölgesel, uluslararası ve hukuksal söylemi 
BM’den farklı olarak dini söylemlerle sınırlı kalır. 
Örgüt olarak dini söylem görüntüsü oluşturma-
sına rağmen ülkelere spesifik olarak bakıldığın-
da ulusal çıkarları için örgütü platform olarak 
kullandıkları dikkat çeker. Buna rağmen Suudi 
Arabistan, Pakistan ve Mısır’ın teşkilat içi poli-
tikalarını incelediğimizde İslam dünyasının or-
tak sorunlarına ortak çözüm arayışında olan bir 

yaklaşımdan ziyade ulusal çıkarların ön plana çı-
karıldığı bir siyaset izlediği görülür. Üye ülkeleri 
arasında fikir birliği sağlanamaması, siyasi etki-
sizliğin en önemli sebebidir. Son 40 yıl içerisin-
de üye ülke sayısı 25’ten 57’ye yükselen örgütün 
BM ve diğer uluslararası örgütlerle danışma ve 
işbirliği esaslı ilişkileri ise sürmektedir. 

İİT’nin Karşılaştığı Sıkıntılar
İİT’nin temel amacı, İslam dini esas alınarak Müs-
lüman devletlerin ve toplumların tek çatı altında 
toplamayı, İslam dünyasını ve ümmetinin ortak 
sorunlarına çözüm bulmayı ve İslam medeniye-
tini yeniden inşa etme projesinin hayata geçiril-
mesi olarak nitelendirilebilir.5 Bu amaç, kısaca, 
İslam dünyasında birlik ve beraberliği oluşturma 
ve Müslüman toplumların sorunlarına çözüm bul-
mak şeklinde özetlenebilir. Kendisini üye ülkeler 
arasında siyasi, ekonomik, kültürel dayanışma ve 
işbirliği sağlamayı amaçlayan bir örgüt olarak ta-
nımlayan İİT, kuruluşundaki siyasi nedenleri ger-
çekleştiremese de, zaman içerisinde İslam ülkeleri 
arasında yapısal olarak en kapsayıcı ekonomik ve 
ticari işbirliği örgütlenmesine sahip bir bünyeye 
dönüşür. Örgüte üye ülkelerin dört kıtaya yayıl-
dığını göz önüne alırsak İİT’nin bölgesel bir teş-
kilattan ziyade küresel bir örgüt olduğunu söyle-
mek isabetli olacaktır. Teşkilatın çalıştığı konular 
çatışma çözümleri; insani yardım; kalkınma çalış-
maları; ekonomik, kültürel ve ekonomik işbirliği; 
insan haklarını koruma projeleri ve İslamofobi ile 
mücadele gibi geniş bir alana yayılmaktadır.

İİT’nin temel misyonu, kuruluşundan beri 
görüş ayrılıklarına sebebiyet veren bir sorundur. 
Örgütün 1972 tarihli Şartı’na göre her “İslam 
ülkesi”nin İİT’ye üye olma hakkına sahip ol-
duğu ifade edilir; ancak “İslam ülkesi” tanımı 
uluslararası politikada anlamı belirsiz bir kavram 
olarak kalır. Bu belirsizlik örgütün referans kay-
nağının İslam hukuku olması gerektirip gerek-
tirmediği ya da ülkelerin yalnızca siyasi, ekono-

5. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri”, s. 586.
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mik ve sosyal sorunlarına değinip değinmemesi 
gerektiği sorularını ortaya çıkarır. Üye ülkelerin 
bu sorunların üstesinden nasıl gelecekleri, ken-
di başına ayrı bir sorundur. En azından küresel 
insani değerler çerçevesinde bir hukuk sistemi 
benimseyen ülkelerle İslam hukuku uygulayan 
ülkeler arasında bir boşluk oluşturmaktadır. Öte 
yandan, üye olmanın kolay bir prosedürü olma-
sına rağmen aday ülkelerden beklentiler Şart’ta 
belirtilmemiştir. Örneğin, önemli üye ülkelerden 
birisi olan Suudi Arabistan bir İslam krallığına 
sahipken Türkiye’nin seküler bir devlet olması bu 
farkı ortaya koyan durumlardan birisidir.

İİT üyeleri, sosyo-kültürel durumları, eko-
nomik kalkınma seviyeleri ve siyasal yapıları 
farklılık gösteren ülkelerdir. Bu farklılıklar ülke-
lerin davranışlarına siyasi vizyon olarak yansıya-
bilmektedir. BM örneğinde görüldüğü gibi belli 
etkin üyeleri olan örgütte etkin üyeler arasındaki 
siyasi vizyon farklılığı yüzünden çoğu zaman fi-
kir birliğine varılamamaktadır. Üye ülkeler ara-
sındaki gerginlik ve çatışmanın yüksek olduğu; 
hatta üyeler arasındaki bu gerginliğe, örgüt dışı 
ülkelerle olan gerginlik ve çatışmalardan daha 
fazla rastlandığı gözlemlenebilir. Bütün bunlar 
da İİT’nin siyasi olarak etkin olamamasına sebe-
biyet vermektedir. Üye ülkelerin iç siyasi yapıları 
incelendiğinde, bu ülkelerin çoğunun demok-
ratik olmadığı görülür. Bu ülkelerde hukukun 
gelişmesi, sivil hakların korunması ve siyasi öz-
gürlüklerin arttırılması ekseninde açılım taleple-
ri bulunmamaktadır. Siyasi katılıma izin verilen 
sınırlı sayıdaki ülkelerin de önemli bir kısmı, 
hala belirli temel hak ve özgürlükleri sağlama 
konusunda sorunlar yaşamaktadır. İİT’nin de 
bu konuları ülkelerin gündemine taşımak veya 
bu konuda teşvik etmek hususunda bir gündem 
önceliği olmamıştır.

Diğer uluslararası örgütlerde de gözlendiği 
gibi, İİT üyelerinin bazıları diğerlerinden daha 
baskındır. Özellikle daha çok mali katkı sağlayan 
üyelerin, örgüt faaliyetlerinde ön plana çıktık-
ları görülmektedir. Örgüt bütçesinin en önemli 

kalemini oluşturan üyelik katkı paylarının yak-
laşık yarısı yedi ülke (Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İran, Malezya ve 
Türkiye) tarafından karşılanmaktadır. Ancak ör-
güt kapasitesinin büyüklüğü ve benzer örgütlerin 
bütçeleri dikkate alındığında İİT’nin çok dar bir 
bütçe ile yürütüldüğü görülmektedir. Ülkelerin 
milli gelirlerine göre hesaplanmasına rağmen bir-
çok üye ülke zorunlu katkı paylarını bile ödeye-
memektedirler. Dolayısıyla, örgüt faaliyetlerinin 
yürütülmesinde, gönüllü mali katkıların rolü bü-
yüktür; çünkü etkin üyeler gönüllü finansal kat-
kıları yapan ülkeler arasında bulunmaktadır. BM 
ile siyasi etkinlik açısından bir benzerlik göste-
ren İİT’de büyük miktarda mali destek sağlayan 
üyelerinin veto hakkı olmasa da bütçe katkıları 
dolayısıyla siyasi ağırlıkları vardır. Ayrıca teşkila-
tın siyasi gündeminin içeriği ve gündem madde-
lerinin değerlendirilme ölçüleri de bu ülkelerin 
inisiyatifine kalmıştır. 

Bundan dolayı, İİT’nin en önemli açmaz-
larından biri, bir yandan İslam ülkelerinin ortak 
meselelerine çare bulmak için iyi işleyen işbirliği 
platformları oluşturmaya çalışırken, diğer yandan 
da örgüte önemli ölçüde mali kaynak sağlayan 
ülkelerin bazılarının demokrasi ve insan hakları 
konusundaki çekinceleri sebebiyle asıl tartışılması 
gereken konuların gündeme gelmemesidir.6 Mali 
açıdan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap 

6.Prof. Dr. Çağrı Erhan, “İslam ülkeleri arasında stratejik işbirliği”, 
Türkiye Gazetesi, 6 Mart 2012; http://www.turkiyegazetesi.com/
makaledetay.aspx?id=526998#.UWZnXqJA1Lc.

İİT üyelerinin sosyo-kültürel durumlarının, 
ekonomik kalkınma seviyelerinin ve siyasal 
yapılarının farklılık göstermesi sonucu oluşan 
vizyon farklılıkları örgütte fikir birliğine 
varılamama sonucunu doğurmaktadır.
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Emirlikleri (BAE) gibi üyelere bağımlı olan örgüt, 
İslam ülkelerinde demokratik reform, temel hak 
ve özgürlükler konuları gerektiği biçimde ele ala-
bilmesi zordur. Ayrıca, etkin üyelerin farklı gün-
demleri ve ulusal çıkar önceliklerinin olması İİT 
ülkelerinin ortak bir gündem oluşturmasını güç-
leştirmektedir. Üye ülkelerin profillerine bakıldı-
ğında Mozambik’ten Fas’a varacak kadar geniş bir 
yelpaze oluşturduğu ve profillerinin birbirlerinden 
muazzam ölçülerde farklılık gösterdiği görülür. 
İİT’nin dinamik bir siyasi teşkilattan öte sembolik 
bir forum olarak görülmesinde, üyelerin siyasi ve 
ekonomik bir bütünlük oluşturamaması da önem-
lidir. Üyeler arasındaki coğrafi farklılıklar kadar çı-
kar farklılıklarının da fazla olduğu örgüt, 2000’ler 
sonrasında Filistin dışında yalnızca İslamofobi ve 
Müslüman azınlıklar konularında ortak bir nokta-
da buluşabilmiştir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLATI’NIN 
KURUMSAL YAPISI7

Oldukça karmaşık bir kurumsal bünyeye sahip 
olan İİT’nin yapısı, BM’nin kurumsal yapısın-
dan oldukça esinlenmiştir. 2008 yılında kabul 
edilen yeni Örgüt Şartı’na göre, İİT’nin organları 
11 ayrı başlık altında zikredilmiştir. Bu 11 başlık 
hem temel organların isimlerini ve hem de organ 
türlerini ifade etmektedir. Buna göre, İİT’nin 
kurumsal yapısı İslam Zirvesi, Dışişleri Bakan-
ları Konseyi, Daimi Komiteler, İcra Komitesi, 
Uluslararası İslam Adalet Divanı, İnsan Hakları 
Bağımsız Daimi Komisyonu, Daimi Temsilciler 
Komitesi, Genel Sekreterlik, Yardımcı Organlar, 
Uzmanlık Kuruluşları ve Bağlı Kuruluşlardan 
oluşmaktadır.8

İİT’nin temel organları İslam Zirvesi, Dı-
şişleri Bakanları Konseyi ve Genel Sekreterlik’tir. 

7. Yapılan yapısal değişiklerden sonraki mevcut kurumsal yapısı 
açıklanmıştır.

8. “Charter of the Organization of Islamic Cooperation,” İİT Web 
Sayfası, http://www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf.

En yüksek karar alma organı olan İslam Zirve-
si, krallar ve hükümet ile devlet başkanlarından 
oluşmaktadır. Olağanüstü toplantılar dışında üç 
yılda bir toplanan İslam Zirvesi, örgütün izleye-
ceği temel politikaların esaslarını belirler, örgü-
tün hedeflerine ulaşmasında rehberlik eder. İslam 
dünyasını ve ümmetini ilgilendiren tüm konuları 
ve sorunları görüşebilir; örgütün bu konulardaki 
tutum ve siyasetiyle ilgili kararlar alır. Her olağan 
toplantıda İslam Zirvesi dönem başkanı seçilir. 
İslam Zirve toplantıları için gerekli düzenleme-
leri Dışişleri Bakanları Konseyi ve Genel Sekre-
terlik yapar. Bugüne kadar 12’si olağan, 4’ü de 
olağanüstü olmak üzere toplam 16 İslam Zirvesi 
toplantısı yapılmıştır. 

Üye ülkelerin dışişleri bakanları veya tem-
silcilerinden oluşan Dışişleri Bakanları Konseyi, 
örgütün ikinci yüksek ve en etkin karar organıdır. 
Yılda bir kez olağan toplantılar yapan Bakanlar 
Konseyi, Genel Sekreter’in veya herhangi bir üye-
nin talebi üzerine olağanüstü toplantılar da yapar. 
Ayrıca, New York’taki BM Genel Kurul toplantısı 
sırasında koordinasyon toplantıları yapılır, yü-
rütülecek politikalar belirlenir ve ortak tutumlar 
saptanır. Her yıl farklı bir ülkede toplanan Ba-
kanlar Konseyi, bugüne kadar 39 olağan toplantı 
yapmıştır. Dışişleri Bakanları Konseyi, örgütün 
genel siyasetini belirleyen kararları uygulamak, 
Zirve ve Bakanlar Konseyi’nin önceki toplantı-
larında alınan kararları gözden geçirmek ve de-
netlenmesini sağlamak, örgütün bütçesini kabul 
etmek, Genel Sekreter ve yardımcılarını atamak, 
yeni organ veya komitenin kurulmasını önermek 
gibi temel görevleri yerine getirmektedir. 

İİT’nin görünen yüzü olan Genel Sekreterlik 
ise örgütün yürütme organıdır. Başlıca görevi, üye 
ülkeler arasındaki haberleşmeyi ve görüş alışveri-
şini sağlamak; Zirve ve Bakanlar Konseyi’nin ka-
rar ve tavsiyelerinin uygulanmasını izlemek ve bu 
konuda rapor vermek; görevlerini yerine getirme-
de yardımcı organlara ve uzman kuruluşlara des-
tek vermek ve programlarını koordine etmelerine 
yardım etmektir. Örgütün en üst düzey yöneticisi 
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olan Genel Sekreter, Dışişleri Bakanları Konseyi 
tarafından, en fazla iki dönem olmak üzere, beş 
yıllık bir süre için seçilmektedir. Atanacak Genel 
Sekreter, yardımcılarını Bakanlar Konseyi’nin 
onayına sunar ve örgütteki çalışanların atamasını 
yapar. Genel sekreterlik çalışanları görevlerini ye-
rine getirirken örgüt dışında herhangi bir hükü-
met veya otoriteden emir ve talimat almaz. 

Örgüt bünyesinde, İslam Zirvesi veya Dı-
şişleri Bakanları Konseyi tarafından kurulan altı 
yardımcı organ bulunmaktadır. Genel kural ola-
rak, örgüte üye olan ülkeler doğrudan ve ken-
diliğinden bu organlara da üye olmakla birlikte 
bazı üyeler bu alt kuruluşların bazılarına üye 
olmayarak çekince koymaktadırlar. İİT Şartında 
belirtilen yardımcı organlar şunlardır: İslam Ül-
keleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi (SESRIC); İslam Tarih, Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA); İslam 
Teknoloji Üniversitesi (IUT); İslam Ticareti Ge-
liştirme Merkezi (ICDT); Uluslararası İslam Fı-
kıh Akademisi (IIFA); ve İslam Dayanışma Fonu 
ve Vakfı (ISF).9 Her bir yardımcı organın başında 
Genel Sekretere tarafından atanan bir Genel Di-
rektör bulunmaktadır.

İİT bünyesinde her biri kritik önemi haiz 
bir konuda kurulmuş ve her biri farklı bir ül-
kenin devlet başkanının himayesi altında faali-
yetlerde bulunan dört daimi komite vardır. Bu 
komitelerin toplantılarına üye ülkelerinin ilgili 
bakanları katılmaktadır. Bunlar da Kudüs Ko-
mitesi, Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi 
Komitesi (COMIAC), Ekonomik ve Ticaret İş-
birliği Daimi Komitesi (İSEDAK, COMCEC) 
ve Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Ko-
mitesi (COMSTECH) adlı komitelerdir. Bu 
komiteler, İİT’nin ekonomik ve ticari işbirliğini 
öngören kararlarının uygulanmasını izlemek ve 
üye ülkelerin bu konulardaki kapasitelerini art-
tırmak ve öneriler sunmakla görevlendirilmiştir. 

9. “Subsidiary Organs,” İİT Web Sayfası, http://www.oic-oci.org/
oicv2/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en.

Önemli işbirliği programları geliştiren İSEDAK 
ticaret, sanayi, tarım, gıda, ulaştırma, haberleş-
me, enerji, maliye, sağlık, nüfus, ve teknik işbir-
liği gibi hemen tüm ekonomik sektörlerde Müs-
lüman ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
için çalışmalar yapmıştır.10

Uzmanlık Kuruluşları da İslam Zirvesi ve/
ya Dışişleri bakanları Konseyi kararları doğrul-
tusunda kurulmuşlardır. Bütün üye ülkelere açık 
olan bu kuruluşlara üyelik gönüllülük esasına da-
yanmaktadır. Uzmanlık kuruluşlarının her birisi-
nin bağımsız bir bütçesi vardır. Bütçeleri de yine 
bağımsız yasama organları tarafından belirlen-
mektedir. Bugüne kadar kurulan uzmanlık kuru-
luşları şunlardır: İslam Kalkınma Bankası (İKB, 
IDB); İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(ISESCO); İslam Yayın Birliği (IBU); Uluslara-
rası İslam Haber Ajansı (IINA); İslam Uluslara-
rası Kızılay Komitesi (ICIC); ve Bilim, Teknoloji 
ve İnovasyon Merkezi (STIC).11 Bunlardan bazı-
ları sembolik düzeyde kalırken İslam Kalkınma 
Bankası gibi kuruluşlar çok aktif olmuşlardır. 

İİT’nin en aktif ve en etkili kuruluşu olan 
İslam Kalkınma Bankası (İKB), 1974 yılında ku-
rulmuş, bir yıl sonra da faaliyetlerine başlamıştır. 
Merkezi Cidde’de bulunan ve şubesi bulunma-
yan İKB, para birimi olarak, İMF’nin Özel Çek-
me Hakkı’yle (special drawing right)12 eşdeğer 
olan İslam Dinarı’nı kullanmaktadır. Bankanın 
başlıca amacı, üye ülkelerin ve Müslüman halk-
ların sosyal gelişmesini ve ekonomik kalkınma-
sını desteklemek, bu yönde teknik yardımlarda 
bulunmak, proje ve dış ticaret kredisi vermektir. 

10. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri”, s. 600.

11. “Specialized,” İİT Web Sayfası, http://www.oic-oci.org/oicv2/
page/?p_id=65&p_ref=34&lan=en.

12. Özel Çekme Hakkı (special drawing rights, SDR), uluslararası li-
kiditeyi arttırmak ve üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkı-
da bulunmak amacıyla IMF’nin, 1969 yılında oluşturduğu özel bir 
uluslararası rezerv birimidir. Üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı 
olarak tahsis edilen Özel Çekme Hakkı, IMF’nin hesap birimi ve 
IMF üyelerinin serbestçe kullanılabilen para birimlerine ilişkin bir 
talepte bulunma hakkı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde rezerv 
birimi olarak sınırlı ölçüde kullanılan SDR’nin asıl işlevi, IMF’nin 
ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olmasıdır. 
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Şeriat kurallarına göre faaliyet gösteren bankanın 
yaptığı işlemlerden faiz ve taahhüt ücreti alın-
maz; yatırım projeleri daha çok hisse satın al-
makla sermayeye katılmak veya kar payı karşılığı 
kaynak sağlamakla finanse edilmektedir.13

İİT bünyesinde üyeliği gönüllü olan ve 
üye ülkelerin kurum ve kuruluşlarına açık olan 
16 Bağlı Kuruluş faaliyet göstermektedir. Farklı 
alanlarda kurulan bu kuruluşların bütçeleri de ta-
mamen bağımsızdır. Zaman zaman İİT’nin diğer 
organları ve kuruluşları tarafından desteklenen 
bu kuruluşlar, üye ülke kurum ve kuruluşları ara-
sında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayarak bun-
ların faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda 
bulunmaktadırlar. İİT’nin bu farklı kategoriler 
dışında kalan başka organları ve kuruluşları da 
vardır. Bunlar Yürütme Komitesi, Daimi Temsil-
ciler Komitesi, Uluslararası Adalet Divanı, İnsan 
Hakları Bağımsız Daimi Komisyonu ve İslam 
Üniversiteleri’dir.

İİT’DE DEĞİŞİM VE 
YENİDEN YAPILANMA
İİT’deki değişim ve yeniden yapılanma süreci, 
Türkiye’nin örgüt içerisinde ve uluslararası siyaset-
te ağırlığını hissettirmeye başlaması ve reform çağ-
rıları yapması sonrasında Türkiye’nin adayı Ekme-
leddin İhsanoğlu’nun 2004’te gizli oy sistemiyle 
Genel Sekreterliğe gelmesiyle başlamıştır. Bu bağ-

13. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri”, s. 
606-607.

lamda zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün 
2003’te yaptığı konuşma çok önemlidir.14 Önemli 
reform çağrılarından biri de Malezya Başbakanı 
Mahatir Muhammed tarafından Ekim 2003’te 
Malezya’da gerçekleştirilen 10. İslam Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmadır. Bu değişim çağrılarından 
sonra reform süreci İslam dünyasının 21. yüzyılda 
yaşadığı sorunlarla mücadele için strateji ve eylem 
planı belirleyecek bir yüksek komisyonun oluştu-
rulması ile devam etmiştir. Bu komisyonun görevi 
teşkilatta ılımlı ve hoşgörülü bir İslam anlayışı-
nın temel alındığı bütüncül bir politika izlenmesi 
amacıyla reform ve yeniden yapılandırma öneri-
leri sunmasıydı. Ne var ki, her ne kadar geçmişte 
reform doğrultusunda atılan bazı adımlar olsa da, 
gerçek reformlar 2005’te başlayabilmiştir.

İİT genel sekreterleri 30 yıl boyunca Dışiş-
leri Bakanları Konseyi’nin fikir birliğiyle seçildi. 
Ancak 2004 Haziran tarihinde İstanbul’da ger-
çekleşen 21. Toplantı’da İİT üyelerinin ilk defa 
gizli oy sistemini kullanmaları, İİT tarihi içe-
risinde dönüm noktası olan bir uygulamadır. 
Daha önce 25 yıl boyunca IRCICA’da Genel 
Direktörlük yapmış olan Ekmeleddin İhsanoğlu, 
Malezya, Türkiye ve Pakistan gibi etkin üyelerin 
desteğiyle yapılan oylama sonucu 2005 yılının 
başından itibaren İİT Genel Sekreterliği görevine 
başladı. İhsanoğlu “Yeni Yüzyılda İslam Dünyası: 
İİT” isimli kitabında 2005 yılına kadar örgütün 
uluslararası arenada üye ülkelerin sorunlarını dile 
getirmek konusunda kendi potansiyelini gerçek-
leştiremediğini belirtir.15 İİT’nin 2005 yılı öncesi 
statüsünün İslam dünyasının kapladığı alandaki 
siyasi gücünü ve potansiyelini yansıtmadığını 
söyleyen İhsanoğlu, değişik zamanlardaki açıkla-
malarında, göreve başladığı dönemde örgüt için-
deki reform ihtiyacının üyeler tarafından güçlü 
bir şekilde hissedildiğini ifade eder.

14. Konuşmanın içeriği, Türkiye ve İİT bölümünde ele alınacaktır.

15. Ekmeleddin İhsanoğlu, The Islamic World in the New Century, 
(Hurst&Co, London: 2012); Ekmeleddin İhsanoğlu, Yeni Yüzyılda 
İslam Dünyası: İslam İşbirliği Teşkilatı 1969-2009, (Timaş Yayınları, 
İstanbul: 2013).

İİT’nin değişim ve yeniden yapılanma 
sürecine girmesinde Türkiye’nin  

yaptığı değişim ve reform çağrılarının  
yanı sıra 2004 yılında Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun Genel Sekreterliğe  

gelmesi büyük ölçüde etkili olmuştur.
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İİT’nin yeniden yapılandırılmasının müm-
kün olmadığıyla ilgili bazı grupların taşıdığı 
endişeler aşıldıktan sonra yeni genel sekreterin 
liderliğinde yapılan İİT reform görüşmeleriy-
le değişim çalışmaları başlar. Değişim sürecine 
hız veren hususlardan biri de 21 Ocak 2005’te, 
o tarihte veliaht prens olarak görev yapan Su-
udi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz’in 
reform çağrısıdır. İslam dünyasının kasvetli bir 
halde olduğunu belirten Kral Abdullah, İİT’nin 
İslam entelektüelleri ve âlimlerinin de yardımıy-
la köklü bir reform projesinden geçmesi gerek-
tiğini belirtir.16 İslam âlimleri ve entelektüelle-
rinin katılımıyla gerçekleşen Mekke Forumu ve 
İİT’nin Üçüncü Olağanüstü Zirve Toplantısı 
ise, sürecin güçlenmesi açısından önemli geliş-
melerden biri olur. Yemen’in başkenti Sana’da 
Haziran 2005’te gerçekleştirilen toplantıda üç 
boyutlu bir reform planı sunan İhsanoğlu, ilk 
reformun İİT’nin yeniden yapılandırılmasında, 
ikincisinin örgüt tüzüğünde ve isminde, üçün-
cüsünün ise 28 Haziran 2005’te bir araya gele-
cek Dışişleri Bakanları tarafından hazırlanacak 
bir eylem planında olacağını açıklar. 

İİT’nin 2005 Yılından Bu Yana Gerçekleşti-
rilen İcraatlar ve Yenilikler başlıklı raporunda, re-
formları İİT’nin bütününde ve her bir birimin-
de hayata geçirmek, örgütü çağın gereklerine 
uygun olarak günümüz sorunlarına nüfuz ede-
bilecek şekilde yeniden yapılandırmak ve örgütü 
uluslararası arenada etkin aktörlerden biri haline 
getirmek olmak üzere reform sürecinin üç temel 
amacı olduğu belirtilir.17 Örgütün kurumsal re-
formları on yıllık eylem planı, İİT tüzüğünün 
yenilenmesi ve teşkilatın isim ve ambleminin 
yenilenmesi olmak üzere üç başlıkta incelenebi-

16. Müslüman ülkelerin en muhafazakarlarının başında gelen Suu-
di Arabistan liderinin İİT’de değişim istemesi, bu devletin, Türkiye, 
Malezya ve Pakistan gibi Arap olmayan ülkelerin örgütte artan et-
kisine ve Türkiye’den Ekmeleddin İhsanoğlu’nun genel sekreter ola-
rak göreve başlamasına karşı İİT’yi kendi etkisinde tutma isteğinin 
bir sonucu olarak okunabilir.

17. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

lir. İİT’nin başlattığı reform çalışmalarında yol 
haritası sayılan ve olağanüstü Mekke Zirvesi’nde 
kabul edilen 10 yıllık eylem planı18 önemli bir 
belgedir. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek ve İslam dünyasının Rönesans’ını ha-
zırlayacak bir belge olarak nitelendirilen ve 7-8 
Aralık 2005 tarihinde Mekke’de yapılan Üçüncü 
Olağanüstü İslam Zirve Konferansı’nda imzala-
nan bu eylem planı, İslamofobi, kötü yönetim 
ve ekonomik sorunları başta olmak üzere şeffaf-
lık ve güvenilirliğin korunması, devamlı bir ge-
lişimin sağlanması ve az gelişen ülkelerdeki has-
talıklarla mücadele gibi konuları kapsamaktadır. 
Plan içerisinde “Afrika Kalkınması için Yeni 
Ortak (NEPAD)”, BM’nin milenyum kalkınma 
hedefleri gibi uluslararası kuruluşlar ve projelerle 
yakından çalışılacağı yer alır. Ayrıca eylem planı 
daha teolojik sorunlara de değinip bu konularla 
ilgili somut adımlar atılacağını vadeder. 

Önemli reformlardan birincisi örgütün eski 
kurucu şartının tamamına yakınının değiştirile-
rek zamanın gereklerine uygun yeni bir şartın19 
kabul edilmesi olur. Senegal’in başkenti Dakar’da 
2008 yılında gerçekleştirilen 11. İslam Zirve-
si’nde kabul edilen ve BM’nin 102. maddesiyle 
uyum içindeki yeni şart eski şartın yerini alır.20 
Böylece yeni şartın demokrasi, eşitlik, hukuk, 
şeffaflık ve güvenilirlik konseptleri İİT üye ülke-
lerinin gündemine girmiş olur. Filistin sorunu-
na üye ülkelerin verdiği destek de yeni şartta yer 
alan konulardan biridir.

İkinci bir değişiklik, Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da Haziran 2011’de gerçekleştirilen 38. 
Dışişleri Bakanları Konseyi kararıyla İslam Kon-
feransı Örgütü olan örgüt adının İslam İşbirliği 

18. 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Karşılaştığı Problemlere Yönelik 
On Yıllık Eylem Programı’nın tam metni için bkz. İhsanoğlu, Yeni 
Yüzyılda İslam Dünyası, s. 304-320.

19. “Charter of the Organization of Islamic Cooperation,” İİT Web 
Sayfası, http://www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf. 

20. İİT’nin yeni şartının 39. maddesi 3. fıkrasına ve BM şartının 
102. maddesine göre yeni şart yürürlüğe girdikten sonra her söz-
leşme ve uluslararası antlaşma sekreterlik tarafından kayıt altına 
girecek ve yayınlanacaktır.
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Teşkilatı olarak değiştirilmesidir. “Konferans” ke-
limesinin “Teşkilat” kelimesiyle değiştirilmesi ör-
gütün zayıf ve etkisi kısıtlı bir konferans olmaktan 
güçlü ve köklü bir örgüte dönüştürülmesi olarak 
yorumlanabilir. Yeni vizyonu ve misyonuna bağ-
lı olarak örgütün amblemi de değiştirilir. Genel 
Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu logonun değiş-
tirilmesini “Zarfla mazruf bir oldu. Yedi senedir 
gerçekleştirilen reformların sonucunu en güzel 
şekilde yansıtıyor” şeklinde yorumlar.

Yapılan bu sembolik reformların yanı sıra 
önemli bazı yapısal reformlar da gerçekleştirilir. 
Bunlardan birisi, İİT’nin uluslararası ortaklarıyla 
işbirliği içinde yürüttüğü eğitim programları yo-
luyla örgüt personelinin bilgi ve tecrübeye dayalı 
kapasitenin geliştirilmesidir. Böylece Genel Sek-
reterlik bünyesinde profesyonellik esası temelinde 
uluslararası tecrübeye sahip daha çok sayıda dip-
lomatik ve akademik personel istihdam edilmeye 
başlanır.21 Yeni kurumlar, organlar ve girişimlerin 
oluşturulması da önemli gelişmeler arasındadır. 

2008’de İİT ile üye ülke sivil toplum kuruluş-
ları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak 
üzere kurulan ilk birim olan “Uluslararası İşbirliği 
ve İnsani Faaliyetler Dairesi”nin kurulması önemli 
girişimlerden birisi olur.22 Ancak yeni şartla birlikte 
yapılan reformların en önemlisi, Haziran 2011’de 
“İnsan Hakları Bağımsız Daimi Komisyonu”nun 
kurulmasıdır. Bu komisyon, dünyadaki ilk Müs-
lüman insan hakları komisyonunu23 olarak, üye 
ülkelerden bağımsız görevlilerin tavsiye raporları 
yayınlayacağı bir yapıya sahiptir. Komisyon, hem 
Arap dünyasından hem de Afrika ve Asya’dan ül-
kelerden seçilen uzmanlardan oluşur. İnsan Hak-
ları Komisyonu’nun kuruluşunun birkaç nedeni 
sayılabilir. Bunlardan birincisi, 11 Eylül sonrası 
dönemde İİT’nin uluslararası toplumda küresel 

21. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

22. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

23. Yeni şart 10. kısmı ile yürütülür.

bir aktör olmak istemesidir. İkinci neden, Komis-
yon’unun, örgütün üye ülkelerdeki yetkinliğini 
ve söz sahibi olma kapasitesini arttırmayı amaçla-
masıdır. Üçüncü neden, Türkiye, Malezya, Fas ve 
Endonezya gibi ılımlı ülkelerin örgüt içinde yük-
selmesidir. Son olarak, Komisyon’un kuruluşunda 
İhsanoğlu’nun kişisel çabaları da önemlidir.

İİT üyeliği bir süre önce askıya alınan Suri-
ye’ye yönelik yaptırımlarda bu Komisyon’un da 
önemli bir rolü olur. Genel Sekreter İhsanoğlu 
Komisyon’un hazırlayacağı raporların, Suriye 
bağlamında üye devletlerce alınacak kararlara 
temel teşkil edeceğini belirtir. Komisyon’un za-
manın gereklerine uygun bir şekilde işlevsel hale 
getirilmesi Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun da 
gündeme getirdiği mevzulardan birisidir. An-
kara’da gerçekleştirilen İnsan Hakları Bağımsız 
Daimi Komisyonu ikinci toplantısının açılışında 
konuşan Davutoğlu, Ortadoğu’da siyasal anlam-
da değişimlerin yaşandığı bir ortamda böyle bir 
komisyonun kurulmasının çok doğru ve zaman-
lı olduğunu vurgular. Bu dönemde toplantıların 
daha sık yapılmasının ve bu konudaki tartışma-
ların daha odaklanmış bir şekilde yürütülmesi-
nin önemli olduğunu kaydeden Davutoğlu, Ko-
misyon’un teknik değil, bir zihniyet komisyonu 
olduğuna işaret eder ve Komisyon’la ilgili bazı 
tavsiyelerde de bulunur. İİT’nin gerektiğinde bazı 
müeyyideleri gündeme sokabilmesi gerektiğini 
söyleyen Davutoğlu, aksi takdirde yapılacak çalış-
maların teorik kalacağını belirtir.24

Komisyon’un işleyişini anlamak için yapısal 
ve statüsel olarak incelemek gerekir. İlgili mev-
zuat incelendiğinde Komisyon’a gözlemci birim 
olmaktan öte, Dışişleri Bakanları Konseyi’ne da-
nışma birimi görevi verildiği görülmektedir. Ko-
misyon’un ancak üye ülkeler talep ettiğinde bu 
ülkelere insan hakları konusunda bir danışmanlık 
yapma hakkı vardır.25

24. “İİT Yanlış Anlaşılmaları Gidermeye Çalışacak,” Timetürk; 
http://www.timeturk.com/m/haber.asp?id=545689.

25. Ioana Cismas, “Statute of the OIC Independent Permanent 
Human Rights Commission”, International Legal Materials, c. 50, 
n. 6, 2011, ss. 1148-1160, s. 1151.
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Ancak Komisyon’un etkili olması önünde 
bazı önemli zorluklar da vardır. Bunlardan biri, 
üye ülkelerin aşırıcılık, ılımlı siyaset, ifade özgür-
lüğü, insan hakları, dini azınlıklar, kadın-erkek 
eşitliği, demokratik yönetim ve hukuk konula-
rındaki sözlerinin eyleme dönüştürülmesidir. Re-
formist bir politika izlenmesi için üye ülkelerin 
güçlerinin doğru alanlara kanalize edilmesi gerek-
mektedir. Bu ihtiyacı dile getiren Genel Sekreter 
İhsanoğlu, üye ülkelerin iç reform tekliflerinden 
kaçınmamaları gerektiğine ve kendi sorunlarını 
ele alan bir yaklaşıma sahip olmaları gerektiğine 
işaret eder.26 Yeniden yapılanma umuduyla ha-
zırlanan bu reform belgeleri, her ne kadar örgüt 
içinde yapısal değişikliklere yol açsa da köklü bir 
reforma dönüştürülemediği örgütün uluslararası 
arenadaki profil düşüklüğünden anlaşılabilir.

11 Eylül saldırıları sonrasında adını ve mis-
yonunu değiştirerek girdiği yeni dönemde İİT, 
üye ülkeler arasındaki çatışmalarda önemli ara-
buluculuk faaliyetlerinde de bulunmaya başlar. 
Böylece çatışma çözümünde önleyici diplomasi 
ve arabuluculuk tekniklerinin kullanılmaya ça-
lışır. Örgütün siyasi faaliyetleri çeşitli coğraf-
yalarda farklılık göstermektedir. Bu bağlamda 
İİT’nin son dönemdeki en önemli icraatlarından 
biri, Ekim 2006’da Iraklı Sünni ve Şii liderleri 
bir araya getirerek ülkedeki mezhepler arasında 
uzlaşmaya ilişkin Mekke Deklarasyonu’nu imza-
latması ve bu sayede mezhep ayrımcılığına bağ-
lı şiddetin büyük ölçüde durdurmuş olmasıdır. 
Ayrıca, görüşmelerin devamına yardım etme ve 
Iraklı yetkililerle işbirliğini devam ettirme ama-
cına yönelik olarak, Bağdat’ta bir İİT Temsilciliği 
açılmış ve örgüt yapılan genel seçimlerde seçim 
gözlemcisi olarak rol alır.27 

Örgütün arabuluculuk faaliyetleri açısından 
Tayland örneği de çok önemlidir. Arabuluculuk 

26. “OIC Seeks Muslim Seat at UN Security Council”, Arab News, 
11 Haziran 2005.

27. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

çalışmalarını ilk kez İslam dünyası sınırlarından 
çıkaran örgüt, Tayland’daki Müslüman azınlık-
lar konusunda bir çalışma yapar.28 Bu çerçevede, 
Genel Sekreter İhsanoğlu, örgütün kırk yıllık 
tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2007 yılın-
da Tayland’a resmi ziyarette bulunur. Ziyaret 
sırasında, Taylandlı yetkililerle ülkenin güney 
bölgelerinde yoğun olarak yaşayan Müslüman 
azınlığın durumu ve karşılaştıkları sorunların 
çözümü konularını gündeme getirir.29 Ziyaret 
sonucu Tayland hükümeti ile İİT arasında Tay-
land’daki Müslüman azınlığın hassasiyetlerini ve 
sorunlarının çözüm yöntemlerine işaret eden or-
tak bir bildiri imzalanır. 

Tayland örneğiyle birlikte, Müslüman 
azınlıklar konusu İİT’nin gündeminde sıklıkla 
yer almaya başlar. Müslüman azınlıkların bu-
lundukları ülkelerde barışın tesis edilmesine 
yönelik gerekli tedbirlerin alınması için diplo-
matik ve kültürel çalışmalar yürütülür. Üyelerin 
yanı sıra üye olmayan diğer ülkelerde yaşayan 
Müslüman toplum ve azınlıkların durumu, ör-
gütün öncelikli gündem maddeleri arasında yer 
alır; özellikle son 5-6 yıldır bu yönde yapılan 
çalışmalara hız verilir ve kapsamları genişletilir. 
Bu konuların başında, Tayland’taki Müslüman 
toplulukların sorunları yanında, Filipinli Müs-
lümanlar ile Arakan Rohingyalı Müslümanların 
durumu da gündeme alınır. Özellikle Rohingya-
lı mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmele-
rine imkân sağlayacak zeminin oluşması yönün-
de uluslararası düzeyde temas ve girişimlerde 
bulunulur.30 Yeni dönemde, önleyici diplomasi 
kapsamında, arabuluculuk çalışmaları dışında, 
üye ülkeler arasındaki irtibatı güçlendirmek 

28. Ibrahim Sharqieh, “Can the Organization of Islamic Coopera-
tion (OIC) Resolve Conflicts?” Peace and Conflicts Studies, c. 19, n. 
2 (November 2012), s. 163-165.

29. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

30. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.
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için bazı çalışmalar da yapılır. Duşanbe-Mezar-
ı Şerif-Herat, Türkmenistan-İran-Kazakistan ve 
Dakar-Sudan limanı ray hatları projeleri, bu-
nun örneklerindendir.

İnsan hakları sorunlarına gerekli hassasiyeti 
göstermeye başladığında arabuluculuk çalışma-
larında bir kademe öteye geçebilecek örgütün 
atması gereken adımlardan en önemlisi köklü 
ve sistematik bir arabuluculuğa doğru atıla-
cak olanlardır.31 Bu da arabuluculuk sürecinin 
kurumsallaştırılması ve örgütün arabulucu-
luk yaklaşımının sistematik hale getirilmesiyle 
mümkündür. Ancak örgütün üye ülkelerdeki 
statükoyu değiştirmeye açık olmaları ve kendi 
içlerinde reform gerçekleştirmeye istekli olma-
ları köklü bir değişime imkân verecektir. Örgüt, 
üye ülkelerini sivil ve demokratik özgürlükler 
ile anayasal ve kurumsal reformlara teşvik etme 
bağlamında önemli bir misyon üstlenebilir. 
Ne yazık ki mevcut durum ülkelerin bu nok-
taya oldukça uzak olduğunu göstermektedir. 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Mart 2012’de 
gerçekleşen üye devletlerin düşünce kuruluş-
larının üçüncü forumunda, bu kuruluşların 
büyük bölümünün kendi ülkelerindeki temel 
meselelerin çözümüne dönük eleştirel yaklaşım 
geliştiremedikleri gözlenir. İslam dünyasındaki 
köklü sorunların çözümü için yapısal bir eleş-
tiri üretilemediği ve kuruluşların çoğunun bu 
sorunların Batı dünyası ve İsrail’in tutumundan 
kaynaklandığını öne sürdükleri görülür.32 

İbrahim Şarkiye konuyla ilgili yaptığı çalış-
mada örgütün arabuluculuk kapasitesiyle ilgili 
bazı önerilerde bulunur. Bu önerilerden birisi 
genel sekreterlik biriminin genişletilmesi ve et-
kisinin üye ülkeler üzerinde arttırılmasıdır. An-
cak yalnızca genel sekreterlikten gelen bir istek, 
çatışma alanlarında çalışmak için yetmeyecek, 

31. Sa’ad Khan, “The Organization of the Islamic Conference 
(OIC) and Muslim Minorities,” Muslim Minority Affairs, c. 22, no. 
2 (2002), s. 351-367.

32. “3. İİT Üyesi Ülkelerin Düşünce Kuruluşları Forumu Bakü’de 
Yapıldı,” TASAM, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/4651/3_iit_
uyesi_ulkelerin_dusunce_kuruluslari_forumu_bakude_yapildi.

üyelerden bu isteğe gelecek bir destek ve gerek-
li kaynakların sağlanması yapısal olarak örgütü 
arabuluculuk alanında daha kapasiteli çalışabi-
lecek bir hale getirecektir. Bu bağlamda önemli 
bir ilke de gerekli bilgilerin bürokratik engellere 
takılmadan hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşımının 
sağlanması olacaktır. 

İİT’NİN ULUSLARARASI 
SİYASETTEKİ ALGISI  
VE ETKİSİ
Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan ideolo-
jik boşluk üzerine meydana gelen gelişmelerle bir-
likte, kuruluşundan itibaren Soğuk Savaş Dönemi 
boyunca etkisiz bir örgüt olarak kalan İİT’nin, son 
dönemlerde yaşadığı değişimle birlikte, uluslara-
rası sistemin etkili bir aktörü olma fırsatı ortaya 
çıktığı görülür. Bu gelişmelerden biri, Soğuk Savaş 
sonrası dönemde İslam’ın Batı dünyası tarafın-
dan ötekileştirilmesi ve İslamofobinin artmasıdır. 
Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlara karşı 
saldırılar ve haksızlıklar ile yaşanan mağduriyetler 
İİT’ye yeni faaliyet alanları olarak yansır. Özel-
likle 11 Eylül olaylarından sonra Müslümanlara 
yönelik artan suçlamaların neden olduğu karşılıklı 
güvensizliğin artması İİT’nin yeni misyonlar üst-
lenmesine vesile olur. İkinci olarak, radikal İslamcı 
grupların güç kazanması ve alternatif aktörler ola-
rak ortaya çıkması, İİT’de temsil edilen devletlerin 
Müslümanların sorunlarıyla daha çok ilgilenmele-
rine neden olmuştur. 

Yeni döneminde örgüt, yalnızca Müslü-
manların sorunlarına değil, küresel sorunlarda 
da söz sahibi olmayı amaçlayan bir aktör olmaya 
çalışmıştır. İİT’nin uluslararası siyasetteki aktör-
lüğü biri İslam dünyası, diğeri küresel siyaset ol-
mak üzere iki farklı bağlamda ele alınabilir. Ön-
celikle İİT’nin, uluslararası imajını düzeltme ve 
uluslararası camiaya açılma konusunda önemli 
adımlar attığı görülür. İslam dünyasının sorun-
larının dile getirilmesi için uluslararası örgütlerle 
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ilişkiler kurulması ve farklı uluslararası aktörlerle 
sağlanan işbirliğinin arttırılması önemlidir. Ör-
güt, yalnızca üye devletler arasında değil, aynı 
zamanda bölgeler arasında bir köprü vazifesi 
görmeyi; Arap Birliği, Afrika Birliği ve Güney-
doğu Asya Ülkeler Birliği gibi diğer örgütlerle de 
ilişkilerini derinleştirmek suretiyle farklı bölge-
ler arasındaki etkileşime ve işbirliği oluşumuna 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Öte yandan, örgütün Aralık 2012’de ya-
yınlanan reform raporuna göre, siyasal, ekono-
mik ve toplumsal alanlarda kapsamlı bir imaj 
oluşturma ve küresel güçlerle ilişkiler geliştirme 
süreci başlatıldı. Rusya’ya gözlemci üye statü-
sünün verilmesi, ABD Devlet Başkanı’nın İİT 
özel elçisi aracılığıyla ABD’yle kurulan ilişkiler, 
Çin ve İngiltere ile resmi karşılıklı görüşmeler 
sonrası kurumsal ilişkilerin geliştirilme çabaları 
bu sürecin örneklerindendir. Kasım 2011’de AB 
nezdinde bir İİT Temsilciliğinin açılması ama-
cıyla ise, Belçika makamlarıyla Ev Sahibi Ülke 
Anlaşması imzalandı ve temsilcilik için bina 
satın alındı.33 Ayrıca insani yardım organları 
arttırılarak İİT’nin uluslararası camiadaki gö-
rünürlüğüne artırıldı. 2005’ten sonra bu alanda 
yapılan çalışmalara Temmuz 2009’da Nijer’in 
başkenti Niamey’de İİT İnsani Yardım ve Kal-
kınma Bürosu’nun ve 2011’de Somali’nin baş-
kenti Mogadişu’da bir İnsani Yardım Ofisi’nin 
kurulmasını da eklenebilir. İİT Somali’deki ça-
lışmalarını Geçici Federal Hükümet’in oluşma-
sında oynadığı rolle de pekiştirdi.

Küresel bir sorun olarak ortaya çıkan İsla-
mofobi ve farklı ülkelerde giderek daha çok sı-
kıntı yaşamaya başlayan Müslüman azınlıklar 
hakkındaki çalışmalarıyla örgütün görünürlüğü 
arttı. Ne var ki İİT, ABD başta olmak üzere Batı 
medyasında tanınırlık ve görünürlük kazanmış 
olsa da, örgütün dini kutsalları aşağılayıcı ifade-
lere karşı “dini aşağılama ile mücadele” kararı çe-

33. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

şitli çevreler tarafından eleştirilmektedir. Bu eleş-
tirilerde, İİT’nin İslamofobi karşıtı mücadelenin 
yanlış kullanımı sonucu ifade özgürlüğünü kısıt-
layabileceği iddia edilmektedir. ABD merkezli 
insan hakları örgütü Freedom House, İİT’nin giri-
şiminin uluslararası insan haklarını şekillendirme 
amaçlı olduğunu ileri sürdü. İİT’nin Danimar-
ka’da yaşanan “karikatür krizi”nden İsviçre’deki 
minare yasağına kadar aktif bir biçimde söz sahi-
bi olması İİT’yi bu eleştirilere daha da kolay bir 
hedef haline getirdi.34 Bu tür eleştirilere rağmen, 
2005 sonrasında İİT, Müslüman azınlık konusu 
kadar İslamofobi konusunda da önemli çalışma-
lar yaptı ve uluslararası toplumda İİT isminin 
genellikle İslamofobi çalışmaları sayesinde du-
yurdu. 34. Dışişleri Bakanlar Konseyi kararıyla 
Mayıs 2007’de İslamofobi Gözlemevi’nin kurul-
ması, bu çalışmaların bir neticesi oldu.35 

İİT’nin, uluslararası siyasetteki etkisi yanın-
da İslam dünyasının dışında kalan Müslüman 
azınlıkların sorunlarıyla da ilgilenmeye başla-
ması, uluslararası aktörlüğünü olumlu yönde et-
kiledi. Örneğin, son dönemde Myanmar’da her 
türlü şiddet ve katliama maruz bırakılan Arakan 
Bölgesindeki Rohingyalı Müslümanların hak-
larını korumak üzere çalışmalar yapıldı. 15-17 

34. “The Organization of the Islamic Conference”, Council on Fore-
ign Relations, Haziran 2010; http://www.cfr.org/religion/organiza-
tion-islamic-conference/p22563.

35. “Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing 
the Muslim Ummah in the 21st Century,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm.

Yaşadığı dönüşümlerle Soğuk Savaş sonrası 
gelişmelere ayak uydurma yolunda büyük 
mesafe kat eden İİT sadece Müslümanları 
ilgilendiren sorunlarda değil küresel 
sorunlarda da söz sahibi olan bir örgüt 
olmayı amaçlamıştır.
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Kasım 2012 tarihinde İİT’nin Cibuti’de yapılan 
toplantısının ana gündem maddesi Rohingya 
Müslümanlarıydı ve İİT, üye ülkeleri Myanmar’a 
insani yardım yapmaya çağırdı.36 Kasım 2013’te 
de Genel Sekreter İhsanoğlu başkanlığında-
ki Rohingya Temas Grubu heyeti, Myanmar’a 
dört günlük bir ziyarette bulundu ve Myanmar 
Hükümetinden 800 bin nüfusa sahip Rohingya 
Müslümanlarının durumlarının iyileştirilmesi 
konusunda teminat istedi.37 

İİT’NİN ARAP  
BAHARI’NA BAKIŞI
İİT, 2011’in başında Arap dünyası ve Kuzey 
Afrika’da başlayan halk ayaklanmalarına üye 
ülkelerinin duruş farklılıkları sebebiyle oldukça 
temkinli ve mesafeli yaklaştı. Bunda örgütün 
siyasi olaylara aktif bir tavır alma geleneğinin 
olmamasının ve etkili üyelerin statükocu tavır 
takınmasının da rolü vardı. Örgütün üye ül-
kelerinin bir kısmının bizzat dahil olduğu bu 
değişimler çerçevesinde örgütün etkisinin Arap 
Birliği’nden daha az olduğu görüldü. Örneğin, 
örgütün başlıca finansörleri olan Körfez ülkele-
rinin statükocu siyasetleri dolayısıyla İİT, Bah-
reyn’de yaşanan ayaklanmalara karşı büyük öl-
çüde sessiz kaldı. Suriye devriminde ise kınama 
ve bildirgelerden öteye gitmeyen bir siyasetsizlik 
politikası izlendi. İİT tarafından Aralık 2012’de 
yayınlanan icraatlar raporunda siyasi işler kıs-
mında birçok Afrika ülkesine yer verilmesine 
rağmen Arap Baharı hususunda yalnızca Libya 
için bir bölüm ayrılması ve diğer Arap Baharı 
ülkelerine yer verilmemesi dikkat çekti. Örgü-
tün Arap Baharına olan bu mesafesi söyleminde 
de görülebilir. Arap Baharı kavramının bölgede 
yaşananları yanlış bir şekilde aksettirdiğini ifade 

36. “İİT Arakan İçin Toplanacak, Milli Gazete, 5 Kasım 2012, 
http://www.milligazete.com.tr/haber/IIT_Arakan_icin_toplana-
cak/250468#.UoqR_Bap7sG.

37. “Myanmar Hükümetinden Teminat Aldık,” Anadolu Ajansı, 17 
Kasım 2013, http://www.aa.com.tr/tr/s/252741--myanmar-huku-
metinden-teminat-aldik

eden Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu, Or-
tadoğu’da yaşanan değişim süreciyle ilgili olarak 
“Yaşanan Arap Baharı değil, Arap diktatörlerin 
sonbaharı”38 cümlesini kullandı.

Ancak İİT’nin Arap Baharına olan tepki-
sini değerlendirirken ya da örgütün etkinliğini 
Arap Birliği ve BM ile kıyaslarken bazı durum-
ları göz önüne almak gerekir. İİT’nin, BM Şar-
tı’nda 7. Bölüm’de yer alan askeri bir müdahale 
yetkisi ya da boykot, ambargo gibi ekonomik 
yaptırım uygulama mekanizması bulunmamak-
tadır. Ayrıca İİT kararlarının uygulanmasını 
destekleyecek NATO gibi bir askeri ittifak; IMF 
veya Dünya Bankası gibi ekonomik kuruluşlar 
ya da ABD gibi bir küresel güç bulunmamak-
tadır.39 Bununla birlikte, Arap coğrafyasındaki 
değişimin önemli aktörlerinin toplandığı bir 
platform olması örgüte giderek daha büyük bir 
avantaj sağlamaktadır.

Tunus ve Mısır devrimlerinin umulmadık 
bir anda ve hızla gerçekleşen kitlesel halk ayak-
lanmalarıyla gerçekleşmesi, bölgesel veya ulusla-
rarası bir aktörün devreye girmesine imkan bı-
rakmadı. Sadece Tunus ve Mısır’da devrim sonra-
sında başlatılan demokratik sürecin devam etti-
rilmesi için telkinlerde bulunuldu. Bu iki ülkede 
ani gelişen halk ayaklanmalarına sessiz kaldığı 
gözlemlenen İİT, ancak Körfez ülkeleri tavırları-
nı ifade ettikten sonra kendi tavrını gösterebildi. 
Dolayısıyla İİT’nin süreç içerisinde inisiyatifler 
aldığını ve bağımsız bir siyaset geliştirdiğini söy-
lemek çok zordur. Bu tavır da, Tunus ve Mısır’da 
başarılı olan halk hareketleri sonrasında oluşan 
yeni yönetimlerle ilişkiler kurularak onlara barış 
ve istikrar yönünde telkinlerde bulunulmasıyla 
ve istikrarı bozucu faaliyetlerin de kınanmasıyla 

38. Servet Yanatma, “Yaşananlar Arap Baharı Değil, Arap Diktatör-
lerin Sonbaharı,” Zaman, 14 Aralık 2011; http://www.zaman.com.
tr/dunya_yasananlar-arap-bahari-degil-arap-diktatorlerin-sonbaha-
ri_1214563.html.

39. Doç. Dr. Sadık Ünay, “Uluslararası Sistemde İslam İşbirliği 
Teşkilatı,” Zaman, 13 Kasım 2011; http://www.zaman.com.tr/yo-
rum_yorum-doc-dr-sadik-unay-uluslararasi-sistemde-islam-isbirli-
gi-teskilati_1201518.html.
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sınırlı kaldı. Örneğin, İİT Genel Sekreteri İhasa-
noğlu, Tunus’ta muhalif lider Şükrü Belayid’in ve 
Kurucu Meclis Üyesi Muhammed Brahimi’nin 
öldürülmelerini terör faaliyeti olarak nitelendirdi 
ve şiddetle kınadı.40 

Öte yandan, İhsanoğlu, Tunus’ta başlatılan 
ulusal diyalog sürecini, üzerinde anlaşılan yol 
haritasının geçiş süreci boyunca uygulanması 
kararını ve demokratik kurumların oluşturul-
ması hedefini memnuniyetle karşıladı.41 İhsa-
noğlu 21 Temmuz 2012 tarihinde Kahire’de 
Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’yle bizzat görüş-
tü ve ülkedeki başarılı demokratikleşme süreci 
dolayısıyla tebrik etti. Aynı ziyaret sırasında 
İhsanoğlu başkanlığındaki İİT Heyeti, dışişleri 
bakanlığı yetkilileriyle de görüşmeler yaptı ve 
bir yıl sonra Mısır’da yapılması planlanan İİT 
Zirvesi’nin ayrıntılarını değerlendirdi.42

Bununla birlikte, örgüt Bahreyn’deki Şii 
ayaklanmasının kanlı bir şekilde bastırılmasına 
karşı harekete geçmedi; Suudi Arabistan’ın bu 
ülkedeki isyanının bastırılması için zırhlı bir-
liklerini göndermesine de tepki göstermedi. İİT 
Genel Sekreteri Bahreyn Bağımsız Komisyo-
nu’nun önerileri doğrultusunda reformlar yapan 
Bahreyn’i överken halka karşı alınan sert tedbir-
lerin istikrara yönelik adımlar olduğunu belirtti.

Genel olarak bakıldığında ise, Arap Baharı 
konusunda İİT’nin, Libya örneğini öne süre-
rek savunmacı bir politika izlediği söylenebilir. 
ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından 
Brookings Enstitüsü’ndeki konuşmasında43 
örgütün Arap Baharına bakışını Libya örneği 

40. “Ihsanoglu Strongly Condemns Assasination of Brahimi in Tu-
nis,” İİT Web Sayfası, 27 Temmuz 2013; http://www.oic-oci.org/
oicv2/topic/?t_id=8292&ref=3344&lan=en. 

41. “OIC Secretary General Welcomes the Commencement of Na-
tional Dialogue in Tunisia,” İİT Web Sayfası, 26 Ekim 2013; http://
www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=8560&ref=3442&lan=en.

42. “Ihsanoglu Meets with Mursi and Discusses Hot Events in the 
Region,” İİT Web Sayfası, 21 Temmuz 2012; http://www.oic-oci.
org/oicv2/topic/?t_id=7044&ref=2900&lan=en.

43. “Where does the Organization of the Islamic Cooperation 
Stand on the Arab Uprisings”, Brookings Doha Center, December 
12, 2011; http://www.brookings.edu/events/2011/12/12-oic.

üzerinden açıklayan İhsanoğlu, Libya’da 8 Mart 
2011’de gerçekleşen olaylar üzerine İİT mer-
kezinde yapılan acil toplantıda, sivillere karşı 
Kaddafi güçlerinin yaptığı askeri operasyonların 
bir an evvel durdurulması ve barışçıl bir çözü-
me ulaşılması adına kapsamlı bir diyalog süre-
cinin başlatılması çağrısı yapıldığını belirtti. 22 
Şubat’ta “sivillere karşı kullanılan aşırı şiddeti” 
kınamayan ilk uluslararası örgüt olan İİT, Mart 
ayında Kaddafi rejiminin şiddet hareketlerini 
kınayan ek açıklamalar yayınladı ve Mısır ile 
Tunus üzerinden Libya’ya insani yardım yolladı. 
Libya’nın Mısır ve Tunus sınırlarında zorunlu 
göç sonucu mahsur kalan 13 bin civarında ki-
şiye İİT ve ortakları tarafından insani yardımda 
bulunuldu. Ayrıca İİT çatısı altında, İslam ülke-
leri tarafından desteklenecek kapsamlı bir insa-
ni yardım programının hayata geçirilmesi öne-
rildi. BM Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 
sayılı kararı ile uçuşa yasak bölge oluşturulması 
desteklendi ve tüm İslam ülkeleri Ulusal Geçiş 
Konseyi ile ilişkiler kurmaya davet edildi. Ulusal 
Geçiş Konseyi güçleri Trablus’a girdikleri andan 
itibaren Libya halkının zaferine saygı gösteril-
mesini ve çatışmaların en kısa içinde sona er-
dirilmesini isteyen İİT, Ulusal Geçiş Konseyi’ni 
Libya’nın resmi temsilcisi olarak tanıdı.44 Örgü-
tün Libya’da böyle bir tutum sergilemiş olması 
önemlidir; ancak Arap Baharı’nın yaşandığı diğer 
ülkelerde benzeri bir yöntemin izlediğini söyledi-
ğini mümkün değildir.

Suriye’deki krize ilişkin olarak ise İİT’nin si-
yasi retorik ve yayınlanan bildirilerden öteye geçe-
mediği gözlemlendi. Ayaklanmaların başladığı ilk 
dönemde daha ilk günlerde Suriye’ye bir temsilci 
gönderdiklerini ifade eden Genel Sekreter İhsa-
noğlu, örgütün konumunun “askeri müdahaleye 
ve muhalefete silah gönderilmesine karşı olunması 
ve Suriye’deki krizin iç savaşa dönüşmemesi oldu-

44.Doç. Dr. Sadık Ünay, “Uluslararası sistemde İslam İşbirliği 
Teşkilatı”,  Zaman, 13 Kasım 2011; http://www.zaman.com.tr/
yorum_yorum-doc-dr-sadik-unay-uluslararasi-sistemde-islam-is-
birligi-teskilati_1201518.html.
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ğunu” belirtti.45 Şubat 2012’de gerçekleşen Londra 
görüşmesinde AB, BM, Arap Birliği ve İİT temsil-
cileri Suriye’de şiddete son verme yöntemini birlik-
te aramayı kararlaştırdı. İhsanoğlu Mart 2012’de 
Suriye’deki sorunun çözümüne dair açıklamasında 
Türkiye’nin önemini vurgularken “İran ve Türki-
ye’siz bir çözümün mümkün olmadığına” işaret 
etti. Sorunun çözümünde kilit rol oynayabilecek 
üç ülke olan İran, Suriye ve Türkiye’nin İİT üye 
ülkeleri olması ve Rusya’nın gözlemci ülke olması 
ister istemez İİT’nin bu alanda faaliyet göstermesi 
yönündeki beklentileri ortaya çıkardı. Ancak ne 
yazık ki örgütün zaman içerisinde yayınladığı bil-
diri ve kınamalar dışında Suriye noktasında aktif 
bir rol üstlenemediği görüldü. Ağustos 2012’de 
İİT’nin Mekke’de gerçekleşen 4. Olağanüstü Zir-
vesi’nde alınan karara göre, Suriye’nin İİT üyeliği 
askıya alındı. İran’ın itirazının46 etkilemediği kara-
ra gerekçe olarak Suriye’de Esad yönetiminin halka 
yönelik şiddet kullanması gösterildi.

Örgütün Arap Baharı’na karşı etkisiz politika 
izlemesinin sebebi üç düzlemde okunabilir. Arap 
Birliği’nin Arap Baharı’nda, özellikle Suriye mese-
lesinde inisiyatif almış olması ve Arap Birliği üye-
lerinin aynı zamanda İİT üye ülkeleri olması örgüt 
için öteleyici bir faktör oldu. İkinci olarak örgüt 
üyeleri arasındaki çıkar uyuşmazlıkları önemli bir 
faktördür. Bu açıdan İran-Körfez, İran-Türkiye ve 
Türkiye-Körfez ilişkilerine bakılması önemlidir. 
İran ve Körfez ülkelerinin Suriye, Bahreyn ve Ye-
men konularında ciddi çıkar uyuşmazlığı yaşama-
sı örgütü eyleme uzak bir noktada tuttu. Bununla 
birlikte İİT, İran ve Türkiye gibi Suriye üzerinde 
uyuşmazlıkta olan iki etkin üyeyi barındırmakta-
dır. Dışarıdan görünürlüğü az, ama ciddiyet arz 
eden bir diğer husus da, Türkiye-Körfez ülkeleri 
arasındaki kaygı farklılığıdır. Dışarıdan bakıldı-

45. “Yaşanılan Arap Baharı Değil Sonbaharı”, Anadolu Ajansı, 14 
Mart 2012; http://www.aa.com.tr/tr/dunya/40980--yasanilan-
arap-bahari-degil-sonbahari.

46. “Iran Condemns Suspension of Syria’s Membership in OIC”, 
IRD, 16 Ağustos 2012; http://irdiplomacy.ir/en/page/1905578/+I
ran+Condemns+Suspension+of+Syria%26rsquo%3Bs+Membersh
ip+in+OIC+.html.

ğında Körfez ülkeleri ve Türkiye, Suriye konusun-
da aynı safta gözükmelerine rağmen bu ilişki bir 
kaygı farklılığı barındırmaktadır. 

Körfez ülkelerinin Arap Baharı’na karşı al-
dığı tavır kendi ülkelerinde çıkacak negatif et-
kiyi giderme kaygısından kaynaklanırken, Tür-
kiye’nin kaygısı ülke içerisinde gerçekleşecek 
demokratikleşme ve halk iradesinin önceliğidir. 
Bu açıdan, Arap Baharı’na karşı örgüt üyeleri 
arasından en net tavrı Türkiye’nin vermiş olduğu 
görülür. Arap Baharı’nda örgütün sessizliğini an-
lamak için bakılması gereken bir diğer nokta ise 
üye ülkelerin önemli bir grubunun otoriter re-
jimler olmasıdır. Üye ülkeler içerisinde nispeten 
serbest seçimlerin olduğu ülkelerde bile önemli 
demokratikleşme sorunları olması örgütü sessiz-
liğe teşvik eden sebeplerden bir diğeridir.

İİT’nin uluslararası algısını olumsuz olarak 
etkileyen en önemli gelişme ise, Mısır’da tarihin-
de seçilmiş ilk devlet başkanı Muhammed Mur-
si’ye karşı yapılan askeri darbe karşısında aldığı 
tavır oldu. Daha önceki gelişmelerde en azından 
bildiriler yayınlayan ve kınama kararı alan İİT, 
darbeye destek verme anlamına gelen açıklamalar 
yaptı. Örneğin, 14 Ağustos’ta ordunun gösteri-
cilere saldırarak ağır kayıplar verdirmesi üzerine 
“tarafları makul olmaya”, toplumsal barışı koru-
mak ve ulusal birliği sağlamak için diyaloga geç-
meye çağırdı.”47 İİT yetkilileri hiçbir açıklamala-
rında isim vererek darbecileri suçlamadı; aksine 
daha çok fiillere vurgu yapmakla yetindi. Bu da 
haklı olarak iki tarafı eşitlemek olarak algılandı. 
Darbenin hemen arifesinde Genel Sekreter İhsa-
noğlu, Mısır’da yükselen tansiyona dikkat çekti 
ve tüm ilgili tarafları, sorunun çözümü konu-
sunda inisiyatif almaları çağrısında bulundu.48 

47. “Turkish government furious against OIC chief, calls for re-
signation,” Hurriyet Daily News, 18 Ağustos 2013; http://www.
hurriyetdailynews.com/turkish-government-furious-against-oic-
chief-calls-for-resignation-.aspx?PageID=238&NID=52736&New
sCatID=338.

48. “The OIC Calls upon all parties in Egypt to put the higher inte-
rests of the country above all considerations,” İİT Web Sayfası, http://
www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=8247&ref=3327&lan=en&x_
key=egypt.
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Ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren İİT İnsan Hak-
ları Bağımsız Daimi Komisyonu da benzer bir 
açıklamayla tüm tarafları benzer konumda gördü 
ve darbe yönetimini meşrulaştıran açıklamalarda 
bulundu.49 

İİT’nin darbeye gereken tepkiyi verme-
mesi üzerine, farklı ülkelerden ve özellikle 
Türkiye’den Genel Sekreter İhsanoğlu’na yö-
nelik ciddi eleştiriler yapıldı. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “kimsenin, 
darbe sonrasında Mursi’yi suçlayan İhsanoğ-
lu’nun ne yaptığını bilmediğini” belirtti.50 Bu 
eleştirilerden biri de Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ’dan geldi: “Genel Sekreter olsaydım 
tüm üye ülkeleri darbeye karşı ortak bir tutum 
almak üzere toplantıya çağırırdım. Üye ülkele-
rin darbe karşıtı tavır almalarını sağlayamadığı 
takdirde de istifa ederdim” diyen Bozdağ, Genel 
Sekreter’in pasif tutumunun onur kırıcı oldu-
ğunu iddia etti.51 

İİT VE TÜRKİYE: DE FACTO 
PASİF ÜYELİKTEN RESMİ 
AKTİF ÜYELİĞE
İslam ülkeleri arasında farklı bir yere sahip olan 
Türkiye, son zamanlara kadar İslam dünyasında 
ortaya çıkan kuram, kavram ve oluşumlardan 
uzak durdu. Türkiye’nin İİT ile ilişkileri “siyasal 
yapısının, resmi ideolojisinin, devlet anlayışının 
ve hedeflerinin ve uluslararası sistemin etkisi 
altında şekillenen dış politikasının önemsiz bir 

49. “Following the Current Developments in Egypt, the OIC Inde-
pendent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Issued 
the Following Statement Today,” İİT Web Sayfası, http://www.oic-
oci.org/oicv2/topic/?t_id=8267&ref=3334&lan=en&x_key=egypt.

50. “Hüseyin Çelik’ten Ekmelettin İhsanoğlu’na sert eleştiri”, Ak-
şam, 18 Ağustos 2013; http://www.aksam.com.tr/siyaset/huseyin-
celikten-ekmelettin-ihsanogluna-sert-elestiri/haber-236415.

51. “Turkish Government Furious Against OIC Chief, Calls for 
Resignation,” Hurriyet Daily News, 18 Ağustos 2013; http://www.
hurriyetdailynews.com/turkish-government-furious-against-oic-
chief-calls-for-resignation-.aspx?PageID=238&NID=52736&New
sCatID=338.

alanını”52 oluşturdu. Osmanlı’dan kaçış anlamın-
da İslam dünyasından uzaklaşan Türkiye, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Batılılaşma projesi ve 
Soğuk Savaş’ın da gereği olarak Batı’daki kurum 
ve kuruluşlara üye olmaya gayret gösterdi. Ancak 
1964 yılında Kıbrıs Sorunu bağlamında yaşanan 
iki gelişme Türk dış politikasında bir kırılmaya 
yol açtı. Önce ABD Başkanı Johnson’un İsmet 
İnönü’ye gönderdiği mektup, daha sonra BM 
Genel Kurulu’nda yapılan oylamada yalnız bıra-
kılma Türkiye’de bir söylem değişikliğine neden 
oldu ve Türkiye, Doğu’ya da açılmaya başladı. 
1967 yılında Doğu Kudüs’ün ve diğer Filistin 
topraklarının işgal edilmesi ile Mescid-i Aksa’nın 
kundaklanması üzerine İslam dünyasıyla paralel 
bir tepki gösterdi. 

Rabat’ta yapılan ilk İslam Zirvesi’ne katılan 
Türkiye, ülke içinde yaşanan laiklik tartışması 
yüzünden bu zirveye ancak düşük profilli bir 
katılım sağlayabildi. Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
ri Çağlayangil tarafından temsil edilen Türkiye, 
devletin laik karakterini, BM yükümlülüklerini 
ve genel söylemini gerekçe göstererek İslam ülke-
leri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı arttırmak 
amacıyla uluslararası bir örgüt kurulması fikri-
ne karşı çıktı.53 Zirvede ayrıca Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün temsil edilmesine ve İsrail’le ilişki-
lerin tamamen kesilmesi fikrine de karşı çıktı. 
Örgütün kuruluş çalışmalarına pek katılmayan 

52. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri,” s. 610.

53. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri,” s. 612.

Arap Birliği’nin aldığı inisiyatifin  
yarattığı öteleyici faktör, İran-Türkiye ve 
Körfez ülkeleri-Türkiye arasındaki görüş 
ayrılıkları İİT’nin Arap Baharı’nda  
etkisiz bir politika izlemesine neden oldu.
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Türkiye, 1976 yılında örgütün kuruluş şartını 
imzaladı; ancak Meclis’teki uzun tartışmalardan 
sonra onay verilememesi dolayısıyla şartın imza-
lanması kadük kaldı. İİT’nin 2008 yılında im-
zalanan ikinci şartına kadar ise de facto bir üye 
olarak örgüt faaliyetlerine katıldı. 

Türkiye’nin düşük profil sergileme süreci, Kıb-
rıs Barış Harekatı’nda yaşanan sorunlar, ABD’nin 
silah ambargosu ve yaşanan petrol krizi dolayısıyla 
1975 yılından sonra terk edildi ve Türkiye örgüt 
faaliyetlerine katılımını arttırdı.54 1975’te yapılan 
Dışişleri Bakanları Konseyi’ne Türkiye ilk defa 
bakan düzeyinde katıldı; bir yıl sonra da konsey 
toplantısının İstanbul’da düzenlenmesini sağlandı. 
Bu toplantı Türkiye ile İİT ilişkilerinde bir dönüm 
noktası oldu. Siyasi alanlar dışında kalan İİT faali-
yet alanlarındaki etkisini artıran Türkiye’nin tale-
biyle biri kültürel (İstanbul’da kurulan İslam, Ta-
rih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA), 
diğeri ekonomik alanda (Ankara’da kurulan İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi SESRIC) iki İİT kuruluşu Türki-
ye’de kuruldu. 1976’da Fethi Tevetoğlu’nun Genel 
Sekreter Yardımcılığı’na atanmasıyla birlikte Tür-
kiye, İİT üzerinden İslam dünyasıyla ilişkilerinde 
diyalogunu artırdı. 

Ancak İİT ile ilişkiler asıl olarak Özal’ın 
önce Başbakan Yardımcısı ve Başbakan, daha 
sonra da Cumhurbaşkanı olarak ülke siyasetinde 
etkili olmasından sonra ciddi bir ivme kazandı. 
Önceki hükümetlerin aksine Özal döneminde 
Türkiye, İİT toplantılara eşit düzeyde katılmaya 
başladı ve örgütün en etkin üyelerinden biri ha-
line geldi. 1981 yılında Suudi Arabistan’ın Taif 
kentinde yapılan 3. İslam Zirvesi’nde başbakan, 
1984 yılında Kazablanka’da yapılan 4. İslam 
Zirvesi’ne ise cumhurbaşkanı düzeyinde katılan 
Türkiye, bundan sonraki tüm toplantılara eşit 
statülerde katılım sağladı.55 Zaman içerisinde 

54. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri,” s. 612.

55. Cengiz Çandar, “İKÖ ve Türkiye’nin Müslümanları,” Yeni Şa-
fak, 12 Ekim 2001; http://yenisafak.com.tr/arsiv/2001/ekim/12/
ccandar.html.

Türkiye, İİT ile bağlarını güçlendirdi ve örgü-
tün ekonomik organ ve kuruluşlarında etkin bir 
rol almaya başladı. Özal liderliğindeki Türkiye, 
öncelikle İslam Kalkınma Bankası’ndaki katkı 
payını büyük oranda arttırarak beşinci en büyük 
ortak oldu; böylece bankanın yönetim kurulun-
da daimi temsil hakkını kazanan beş ülkeden biri 
haline geldi.56 Ayrıca Türkiye, 1984 yılından beri 
İİT’nin Daimi Komitelerinden biri olan İSE-
DAK’ın hem başkanlığını hem de ev sahipliği-
ni yapmaya başladı. Yıllık toplantılarını Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nın himayesinde İstanbul’da ya-
pan İSEDAK, Türkiye’ye İslam dünyasına sesini 
duyurma, ilişkilerini geliştirme ve etkili olma im-
kanı sağlamaktadır. İSEDAK, Türkiye’nin İslam 
ülkeleriyle çok taraflı ekonomik ilişkiler geliştir-
mesi için kullanılabilecek bir platformdur. 

1990’lı yıllarda Türkiye’nin hem örgüt hem 
de uluslararası sistemdeki konumu büyük de-
ğişikliklere sahne oldu. 1990’lı yılların başında 
Cumhurbaşkanı Özal, İİT’yi sadece Türk dış 
politikasının bir aracı değil, aynı zamanda İslam 
dünyasını ilgilendiren uluslararası sorunların 
tartışıldığı ve gündemin Türkiye tarafından be-
lirlendiği bir platform haline getirmeye çalıştı. 
Genel olarak pro-aktif bir dış politika izleyen 
Özal, Bosna Müslümanlarının maruz kaldığı 
katliamların ve soykırımın İİT platformlarında 
tartışılmasını sağladı ve İİT’yi bu doğrultuda ha-
rekete geçirdi. Özal, bu maksatla, önce Dakar’da 
olağanüstü bir İslam Zirvesi, hemen akabinde 
de İstanbul’da olağanüstü bir Dışişleri Bakanları 
Konseyi toplantısının yapılmasına öncülük et-
ti.57 Türkiye’nin çabaları sonucunda İİT, Bosna 
konusunda önemli kararlar aldı; ancak bu karar-
lar Türk iç siyasetindeki istikrarsızlık ve İİT’deki 
yapısal sorunlar dolayısıyla etkili olamadı. Tür-
kiye, aynı dönemde bağımsızlıklarına kavuşan 
Orta Asya Türk devletlerinin İİT’ye üye olma-
larına öncülük etti. 

56. Ataman, “İKÖ: Müslüman Ülkelerin Birleşmiş Milletleri,” s. 613.

57. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkiye ve İslam Konferansı Teşkilatı,” 
Yeni Türkiye, no. 3 (1995), s. 400. 
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1990’lı yılların ikinci yarısında Türk iç ve 
dış siyasetinde istikrarsız bir ortam hakim oldu. 
1993-1996 yılları arasında İsrail ile yakın ilişki-
ye geçilirken, hemen akabinde kurulan Erbakan 
Hükümeti döneminde İslam dünyasıyla ilişkile-
rin geliştirilmesine çalışıldı. İsrail’le ilişkilerde bir 
gerileme yaşanırken, Müslüman ülkelerle ilişki-
lerde önemli gelişmeler oldu ve İİT ile ilişkiler 
de bunun doğal sonucu olarak iyileşti. Erbakan 
sonrası koalisyon hükümetleri döneminde tekrar 
eskiye dönüldü ve İslam ülkeleriyle ilişkiler çe-
kincelerle karşılandı.

2002 yılında iktidara geldikten sonra Türki-
ye’nin iç ve dış politikasında kapsamlı bir yeniden 
yapılanmaya girişen AK Parti, Türkiye’nin Or-
tadoğu ülkeleriyle ve İslam dünyasıyla ilişkilerde 
de ciddi bir açılım süreci başlattı. AK Parti döne-
mindeki yeni dış politika anlayışının gereği olarak 
İİT ile ilişkilerde de yeni bir sayfa açıldı. AK Par-
ti’nin iktidara gelmesiyle İİT’de reform yapılma-
sı için çağrılar yapan Türkiye, örgüt gündemini 
2000’lerde etkilemeye başlayan bir ülke olarak ön 
plana çıktı. Daha 2003 yılından itibaren İslam 
dünyasının değişim ve reform ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Abdullah Gül’ün 14 Mayıs 2004 ta-
rihinde yapılan 31. Dışişleri Bakanları Konseyi 
toplantısında yaptığı konuşmada belirttiği gibi, 
İİT ile ilişkiler, AB’yle ilişkilere alternatif değil, 
onu tamamlayıcı bir boyut olarak algılandı.58

Türkiye’nin İİT’ye fazla önem atfetmeye baş-
ladığını gösteren en önemli gelişme, Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun 2004 yılında İİT Genel Sekreteri 
seçilmesidir. 2014 yılı başında görevini devredecek 
olan İhsanoğlu, örgüt tarihinde seçimle göreve ge-
tirilen ilk genel sekreter oldu. Türkiye bu yeni dö-
nemde hem siyasi hem de ekonomik ve ticari alan-
larda ön sıralarda yer almaya başladı. 2008 küresel 
ekonomik krizi öncesi ihracatının yüzde 50’sini 
oluşturan AB ülkelerinde yaşanan pazar daralması 
üzerine Türkiye, yeni pazar arayışına girdi ve İİT 

58. “Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İKÖ’yü Zaman İçin Değerlen-
dirdi,” Zaman Gazetesi, 14 Mayıs 2004.

üyelerine yönelik bir açılım sağlandı. Örgütü bir 
çok amaçlı bir platform olarak kullanan Türkiye, 
İİT içerisinde ekonomik işbirliğini teşvik ederek 
karşılıklı bağımlılık ilkesini örgüt içerisinde pekiş-
tirmeye çalıştı. Türkiye’nin İİT üye ülkelerine ih-
racatının, Eylül 2012’de, 2010’un aynı ayına göre 
yüzde 100’ün üzerinde artması, bunun bir gös-
tergesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun açıkladığı Dış Ticaret İstatistiklerine 
göre, Türkiye’nin İİT ülkelerine ihracatı 2010 yılı 
Eylül ayında yaklaşık 2.4 milyar dolar seviyesin-
deyken, 2013’ün Eylül ayında 4.84 milyar dolara 
yükselmiştir. İİT ülkelerine ihracatının yükselişini 
ve gerçekleşen ticari işbirliklerini siyasi açıdan Tür-
kiye’nin, örgütü ortak bir platforma taşıma çabala-
rı olarak okunabilir.

Kısacası Türkiye, İİT Genel Sekreteri Ekme-
leddin İhsanoğlu’nun da etkin rolüyle, örgütün 
öncülüğünü yapan ülkelerin başında geldi. Türki-
ye’nin, zamanla örgütü daha ılımlı ve etkin bir hale 
getirme yolunda öncü bir rol oynadığı söylenebi-
lir. Council on Foreign Relations 2010 raporunda 
Türkiye liderliğinin İİT’ye daha ılımlı bir profil 
kazandırdığı belirtilir. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
Genel Sekreterlik görevine gelmesi Türkiye’nin 
Arap ülkeleri arasındaki profilinin yükselmesi-
ni sağlamıştır. Günümüzde var olan dinamik ve 
değişken uluslararası konjonktürün, Türkiye’nin 
İİT’ye bakışında ve İİT’nin iç yapısı ve faaliyetle-
rinde bir değişimi zorunlu kıldığı ileri sürülebilir. 

Türkiye’nin bu politikasının ilk işaretlerini, 
2003 Tahran Zirvesi’nde önemli bir konuşma ya-
pan dönemin Dışişleri Bakanı Gül’ün açıklamala-
rında görebiliriz.59 Gül, değişimin zorunluluğuna 
işaret ederken, temel hak ve özgürlükler çerçeve-
sinde İslam dünyasında tazelenmeye yol açacak 
reformların yapılması gerektiğini belirtir. İslam 
dünyasının öncelikle kendisiyle yüzleşerek reform-
lara başlayabileceğini söyleyen Gül, üye ülkelerde 

59. Fikret Bila, “Gül’ün Tahran Konuşmasının Tarihi Öne-
mi”, Milliyet, 5 Ağustos 2011; http://siyaset.milliyet.com.tr/
gul-un-tahran-konusmasinin-tarihi-onemi/siyaset/siyasetyazarde-
tay/06.08.2011/1423199/default.htm.
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siyasi katılımların arttırılmasıyla halkın mevcut 
siyasi sisteme sahip çıkabileceğini vurgular. İslam 
ülkelerinin, kendi arasındaki sorunların çözülmesi 
hususunda mekanizmalar geliştirerek bölgelerinde 
barışın tesis edileceğini de sözlerine ekler. 

2004 yılında Türkiye’nin aday gösterdiği 
ismin genel sekreter seçilmesi Türkiye’nin örgüt-
teki etkin ülkelerden birisi olduğunu da ortaya 
çıkarır. Aday gösterdiği isim için üye ülkeler ara-
sında kulis yapan Dışişleri Bakanı Gül, “Bizim 
adayımız seçilirse örgütün yeniden yapılandı-
rılmasını başarabiliriz” açıklamasıyla, İhsanoğ-
lu’nun göreve gelmesi durumunda bir reform 
dönemine geçileceğinin sinyalini verir. Böylece 
İhsanoğlu döneminde yapılan reformlarla önce-
likle etkin işleyen bir kurumsal yapının kurul-
ması ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle 
işbirliği oluşturulması amaçlanır. Dışişleri Baka-
nı Gül, 2006’da İİT Dışişleri Bakanları Konse-
yi toplantısında yaptığı konuşmada ise, “içinde 
bulunulan çağın gereği reformun artık bir ter-
cih değil, bir gereklilik olduğunu” belirtir. İslam 
dünyasının “İslamofobi” ve buna benzer sorun-
larla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gül, Or-
tadoğu’nun siyasi ve dini temelli çatışmalardan 
yeteri kadar acı çektiğini, artık reform yapma-
nın tam vakti olduğunu söyler. Türkiye olarak, 
demokrasi ve barış içinde yaşayan bir Ortado-
ğu yolunda ellerinden gelen tüm çabaları ortaya 
koyduklarını kaydeder.60 

60. “Gül: İslam’da Reform Gerekli,” Hürriyet, 19 Haziran 2006; 
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/4609219.asp.

İİT’yi işlevselleştirmek isteyen Türkiye, 
büyük çıkar ve mezhep farklılıkları barındıran 
üye yelpazesini İslamofobi ve Müslüman azın-
lıklar konularında bir araya getirmeyi amaçlar 
ve örgüt içindeki çıkar farklılıkları ve siyasi ge-
rilimleri çözmek için İİT’yi arabuluculuğa teşvik 
eder. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Mayıs 2009’da 
yaptığı konuşmada örgütün çatışma çözümü ro-
lüne değinirken İİT’nin bu misyonu üstlenmesi 
gerektiğini belirtir. Bazı gözlemciler de Türki-
ye’nin İİT’nde lider bir rol üstlenmesinin 11 
Eylül sonrası uluslararası siyasette yaşandığı iddia 
edilen medeniyetler çatışması söylevini yıktığı ve 
örgütün Batı ile Doğu arasında bir köprü göre-
vi gördüğünü savunmuştur.61 Türkiye, örgütün 
Arap Baharı sonrası bölgede yaşanan değişime 
paralel hareket etmesi gerektiğine işaret etmiştir. 
SETA’nın 7 Aralık 2012’de gerçekleştirdiği bir 
panelde Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye’nin 
örgütle ilgili beklentilerine değinirken İİT “böl-
gedeki dönüşüme uygun bir şekilde bir dönü-
şüm” yakalaması gerektiğini belirtmiştir.62 Davu-
toğlu’nun başka düzlemlerde de benzer temenni-
lerini sıkça dile getirmesi, İslam dünyasının tek 
çatı örgütünün Arap Baharı sonrası dönemde, 
kuruluş hedeflerine uygun olarak etkin olmasına 
yönelik arzuların arttığını göstermektedir.

SONUÇ 
2005 yılından itibaren kabul edilen 10 yıllık ey-
lem planı ve tüzüğün yeniden gözden geçirilmesi 
başta olmak üzere birtakım reformlardan geçen 
İİT, bu yapısal ve idari reformları uluslararası 
toplum içerisinde bir etkinliğe dönüştürmek-

61. Ozan Örmeci, “Turkey’s Role in the Organization of Islamic 
Conference, JDP Government and the Greater Middle East Proje-
ct”, Caspian Weekly, 29 Mayıs 2010; http://en.caspianweekly.org/
main-subjects/turkish-foreign-policy/1959-turkeys-role-in-the-or-
ganization-of-islamic-conference-jdp-government-and-the-greater-
middle-east-project.html.

62. “‘Yeni Bölge’ SETA’da Tartışıldı,” SETA Web Sayfası, 7 Ara-
lık 2012; http://www.setav.org/tr/yeni-bolge-setada-tartisildi/ha-
ber/1346.

Geçirdiği reform sürecine ve uluslararası 
konjonktürün oldukça müsait olmasına 

rağmen İİT uluslararası arenada etkin bir 
aktör olmaktan oldukça uzak kaldı.
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te yetersiz kaldı. Örgütün reform yolundaki sı-
kıntısı, üye ülkelerin statükoyu koruma eğilimli 
davranışlarından ve örgüte yeterli mali katkı yap-
mamalarından kaynaklanmaktadır. Gelinen nok-
tada örgüt içerisinde yaşanacak derin bir değişim 
için üye ülkelerin öncelikle siyasal yapılarını ye-
niden gözden geçirmesi gerekmektedir. 

Bu sıkıntılara rağmen İİT’nin son sekiz yıl-
lık reform süreciyle birlikte gerek küresel siyaset-
te gerekse İslam ülkeleri arasında daha etkin bir 
aktör olma yolunda ilerlediğini söylemek müm-
kündür. İİT’nin küresel aktör olmasına katkı 
sağlayan üç temel gelişme yaşanmıştır. Bunlardan 
ilki, İslamofobi, Batı dünyasında ırkçılığın artışı, 
Afganistan sorunu ve Arap Baharı gibi sebeplerle 
BM ve AB’nin İİT ile daha yakın bir ilişki kurma 
ihtiyacını duymasıdır.63 İkinci neden AK Parti 
Hükümetleri tarafından yönetilen Türkiye’nin, 
hem dış politikasının bir gereği hem de İhsanoğ-
lu’nun genel sekreterliği üzerinden örgüt içeri-
sinde oynadığı öncü ve reformist roldür. Üçüncü 
sebep ise 2005’ten bu yana uygulanan yenilik ve 
icraatların ve 10 yıllık eylem planının örgüt üze-
rindeki etkisidir. 

Ne var ki bütün reformlara rağmen İİT hala 
önemli yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. Bu so-
runlar giderilmediği sürece İİT’nin etkili bir ulus-
lararası aktör olması oldukça zor görünmektedir. 
İlk olarak, üyeler arasında ciddi siyasal, ideolo-
jik, idari, sosyal, ekonomik, coğrafi, demografik 
farklılıkların bulunması, farklı tarihsel tecrübeye, 
ülkelerin büyük çoğunluğunun sömürge geçmi-
şine sahip olmaları, karşılaştıkları sorunları, do-
layısıyla önceliklerini de farklılaştırmaktadır. Bu 
farklılıkların varlığı ülkelerin ortak projelerde bir 
araya gelmelerine engel olmaktadır. Üyeleri ara-
sında işbirliği varsa örgüt başarılı, rekabet varsa 
başarısız olma ihtimali yükselir. Üyeleri arasında 
etnik, dinsel, azınlık, sınır ve rejim sorunlarının 

63. Gokhan Bacik, “The Genesis, History, and Functioning of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC): A Formal- Institutio-
nal Analysis”, Journal of Muslim Minority Affairs, c.31, n. 4 (Aralık 
2011), ss. 594-614, s. 609.

olmaması veya oldukça az olması AB ve Körfez 
İşbirliği Konseyi gibi uluslararası örgütlerin başa-
rısının temel etmenlerinden biridir. İİT’nin üye-
leri arasında çok sayıda etnik, mezhepsel, sınır 
ve rejim sorunları bulunduğundan bu örgütün 
başarı şansı oldukça azdır. Ayrıca, İİT üyelerinin 
coğrafi olarak çok dağınık olması da önemli bir 
dezavantaj olarak görülebilir. 

İİT’nin, üye ülkelerin tartışmalı sorunları 
veya Arap-İsrail sorunu gibi İslam dünyasının 
kronik sorunlar yanında tüm İslam dünyasını 
ilgilendiren sorunlara daha fazla odaklanması 
gerekmektedir. Bunun için bir taraftan üyeler 
arasındaki farklılıkların İİT bağlamında çözü-
me kavuşturulmasının veya en azından don-
durulmasının sağlanması, diğer taraftan da 
tüm Müslümanların kolayca hemfikir olduğu 
Bosna, Arakan ve Somali gibi sorunların örgüt 
gündemine taşınması gerekmektedir. Ayrıca, bu 
sorunlar etrafında ortak değerlerin geliştirilme-
sine özen gösterilmelidir.

İkinci olarak, İİT’nin uzmanlık kuruluşla-
rı başta olmak üzere örgütün alt kuruluşlarının 
önemli bir kısmı sadece ismen vardır. Bunun 
için de öncelikle, çok sayıda yardımcı ve uz-
man kuruluşu bulunan İİT’nin, BM’de olduğu 
gibi örgütün ana yapısının dışında kalan bu alt 
kuruluşları etkili bir şekilde kullanması gerek-
mektedir. İslam dünyasındaki siyasi, kültürel 
ve ekonomik bir rejimin oluşturulması ancak 
bunlarla mümkündür. Bunun için de öncelikle 
tüm üyelerin bu alt kuruluşlara üye olmasının 
sağlanması ve her bir alt kuruluş için Malezya, 
Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi etkili bir ül-
kenin öncülük yapması gerekmektedir. Bununla 
bağlantılı başka bir reform önerisi de örgütün 
tüm üye ülkeleri dahil edecek büyük çapta re-
form programları yerine bu reform programları-
nı takip etmeye niyetli üye ülkelerle sınırlı kalan 
belli ve spesifik programlar hazırlamasıdır. 

Üçüncü olarak, İİT’yi aktif hale getirecek 
ve başarılı kılacak güçlü üyelerinin olup olma-
ması örgütün başarısını etkilemektedir. Örne-
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ğin, Milletler Cemiyeti’nin kurulmasından son-
ra zamanın en güçlü devletlerinden bazıları üye 
olmayınca başarılı olamamıştır. Sovyetler Birliği 
ideolojisi dolayısıyla dışlanmış, ABD ise kuru-
cu antlaşmasını onaylamamıştır. Ayrıca, güçlü 
anti-statükocu devletler Almanya, İtalya ve Ja-
ponya’nın örgütten uzak kalması, yönlendirici 
etkili üyelerin olmamasına neden olmuş, bu da 
örgütün başarısız olmasına yol açmıştır. Benzer 
biçimde, İİT’nin etkili yönlendirici üyelerinin 
hem yetersiz kalmaları ve statükocu siyasetle-
ri dolayısıyla etkili olmak istememeleri hem de 
güçlü üye ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları ile 
gerginlikler dolayısıyla birlikte hareket edeme-
meleri örgütü harekete geçirecek bir iradenin 
ortaya çıkmasını engellemektedir. 

İİT içerisinde bazı ülkelerin lokomotif ülke 
rolünü oynaması gerekmektedir. Örneğin, her ne 
kadar birçok bakımdan benzeşmese de, AB’nin 
gelişmesi ve kurumsallaşmasında Fransa ve Al-
manya’nın ayrı bir etkisinin gibi İİT’de etkili 
olabilecek devletler olmalıdır. İslam ülkelerinden 
bazılarının örgütün kurumsallaşması konusunda 
inisiyatif alması, son dönemde Türkiye’nin üst-
lendiği bu rolün bazı etkili devletler tarafından 
da paylaşılması gerekmektedir. İİT’nin 57 üye 
ülkesi arasından 5-10 devletin ortak bir irade 
oluşturarak örgütü ve üyeleri temsilen ön pla-
na çıkması örgütün aktörlüğünü ve etkililiğini 
güçlendirecektir. Ancak, Arap Baharı’na yönelik 
Türkiye, Suudi Arabistan ve İran gibi İİT’nin 
etkili ülkelerinin farklı siyasi tavırlar takınması, 
bu beklentinin karşılanması konusunda sıkıntılar 
olduğunu göstermektedir.

Dördüncü olarak, İİT’nin çalışan insan sa-
yısı ve bütçesi, küresel ölçekte aktif ve geniş bir 
örgütlenme ağına sahip olan bir örgüt için ye-
tersiz kalmaktadır. Üye ülkelerinin çoğu fakir 
olduğundan yalnızca birkaç üye düzenli ödeme 
yapabilmektedir. Sınırlı bütçe ve sınırlı çalışan 
sayısı yüzünden yaşanan ekonomik ve insan kay-
nakları sorunları dolayısıyla örgütün gelecekte 
etkili olup olmaması sorgulanmaktadır. Mali açı-

dan üye ülkelere bağımlılığı fazla ve dolayısıyla 
faaliyetlerini yürütmesi için daha çok zengin üye 
ülkelerin mali desteğine muhtaç olan İİT’nin et-
kisiz kalması kuvvetle muhtemeldir. 

Beşinci olarak, İİT’nin karşı karşıya olduğu 
sorunlardan biri de üye ülkeler arasındaki so-
runları çözememesidir. Örneğin, Suriye krizin-
de İİT üyeleri arasındaki görüş farklılıkları bu 
ülkelerin vizyon farklılıklarındaki büyük uçu-
rumları gözler önüne sermiştir. Görece etkin 
olan üyelerin öncü bir güç olarak ortaya çıkıp 
inisiyatif almaları da olmayınca sorunların üste-
sinden gelinememektedir. 

Altıncı olarak, bir örgütün oylama prosedü-
rü o örgütün etkili olup olmamasının en önemli 
parametrelerinden biridir; kararların oybirliğiyle 
alınması zor olduğundan bu durum örgütün iş-
levsizliğine neden olmaktadır. Oyçokluğu veya 
nitelikli çoğunlukla karar alınması durumunda 
örgütler daha etkilidirler. İİT’de 57 üye ülkenin 
kararlarını konsensüsle almak zorunda kalması 
karar alma sürecini uzatmakta ve gelişen olaylara 
kısa sürede cevap verme kapasitesini düşürmek-
tedir. Bununla ilintili bir husus da, başarılı bir 
uluslararası kurumsallaşma örneği olan AB ül-
kelerinden farklı olarak, İİT üyelerinin ciddi sis-
temsel ve kurumsal sorunlar yaşaması ve işbirliği 
alışkanlığından yoksun olmasından dolayı işbirli-
ği girişimlerinde başarısızlık yaşanmasıdır.

Bütün bu sorunlara rağmen, büyük bir po-
tansiyele sahip olan örgütün uluslararası etkililiği 
arttırılabilir. BM’den sonra en geniş coğrafyada 
faaliyetlerde bulunan ve en çok üyeye sahip olan 
İİT, karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden 
gelmek ve uluslararası sistemin etkili aktörlerin-
den biri olmak için örgütün yeniden yapılandı-
rılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, 
Kuruluş Şartında ve söyleminde de iddia edildiği 
gibi, İslam dünyasının yegane temsilci kuruluşu 
olan İİT’nin etkinliğini arttırmak için ilave re-
formların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

İhsanoğlu’nun genel sekreterliğinin 2014 
yılı başında tamamlanmasıyla birlikte İİT için 
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yeni bir süreç başladı. Yeni Genel Sekreter ise 
ülkesinde Enformasyon Bakanlığı, Hac ve Kül-
tür bakanlıkları görevlerinde bulunan Suudi va-
tandaşı İyad Medeni’dir. Son sekiz yıl içerisinde 
hayata geçirilen reformlar her ne kadar örgütte 
dinamik bir değişiklik yaratmadıysa da başlatılan 

reform süreci örgüt için bir kilometre taşı olmuş-
tur. Üye ülke aydınları yapılan çalışmaların de-
vamının getirilmesi konusunda hemfikirdir. Bu 
nedenle İyad Medeni’nin genel sekreterliğinde 
başlayan yeni dönemde örgütte ne tür değişiklik-
ler getireceği merak konusu olmaktadır.







Bütün Müslüman ülkelerin ve dünyadaki tüm Müslüman toplumların tama-
mını temsil eden yegane uluslararası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 
geçen yüzyılda İslam ümmetini en çok uğraştıran ve aynı zamanda birleş-

tiren sorun olan İsrail Sorununun ortaya çıkardığı bir yapıdır. Temel amacı Müslü-
manların sorunlarıyla ilgilenmek olan İİT, çok geniş bir yapılanma olarak tasarlan-
mış, ancak uluslararası politikada etkili bir aktör olamamıştır. 21. yüzyılda reform 
ihtiyacı kaçınılmaz hale gelen örgütte yeniden yapılanma gerçekleşmiş, ancak 
gerçekleştirilen değişimle bile örgütte mündemiç bulunan sorunlar ve dezavan-
tajlar dolayısıyla beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. İslam Dünyası’nın yaşadığı 
sorunlara ya kayıtsız kalan ya da yeterli tepki veremeyen İİT’nin, gelecekte de etkin 
bir küresel aktör olması beklenmemektedir. 

Kuruluşundan itibaren örgüt içinde yer alan Türkiye de on yıllarca siyasi ve ide-
olojik çekincelerden dolayı İİT’den uzak durmuş, hatta resmi üye bile olmamıştır. 
AK Parti iktidarıyla birlikte genel dış politika değişiminin bir uzantısı olarak İİT ile 
ilişkilerde de bir yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. Türkiye 2004 yılında kendi va-
tandaşlarından birini örgüte genel sekreter olarak seçtirmiş, 2008 yılında gerçekle-
şen yeniden yapılanmanın da öncülüğünü yapmıştır. 
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