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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğundan bu yana araştırma birimleri ve alt kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’nin 

yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek çözüm önerileri getirmeye devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında 

bugüne kadar yayımlamış olduğu raporlar, politika notları, görüş yazıları; gerçekleştirdiği seminerler, söyleşiler ve 

çevrimiçi panellerin kapsamını büyütmek üzere yeni ve iddialı bir adım atıyor. Çalışma alanlarını ve hedef kitlesini 

büyütmek üzere atacağı bu adımda “Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi” isimli yeni bir araştırma merkezini 

kurmuş bulunuyor. 

Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların gündemini yo-

ğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları nedenleri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi, bu sorunlara 

incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. 

Merkezden çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslü-

man toplumların en önde gelen işsizlik, gelir eşitsizliği, beyin göçü, sığınmacı, kentleşme, insan hakları ihlalleri, aile 

içi şiddet, emeklilik sistemi ve konut gibi sorunlarını ele alıp nicel veriler ışığında çözüm önerileri sunmayı hedefliyor. 

TODAM; bilhassa 2000 yılı sonrası Türkiye’de ve Müslüman toplumlarda hukuk, eğitim, ekonomi ve sosyal hizmet 

alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği yahut 

farklı verileri birleştirebileceği bir veri tabanında istifadeye sunuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek üzere temin ede-

ceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürütülecek bağımsız aka-

demik çalışmalara da alan ve imkân sunan bir merkez işlevi görüyor. Böylelikle uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir 

toplumsal ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
TODAM bünyesinde her ay yayımlanan Müslüman Dün-
yadan Fikri Birikimler Bülteninin Aralık sayısında Müslü-
man nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı 43 ülkede yak-
laşık 200 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri araştırıldı. 
Bu araştırmalar neticesinde Kültürel Çalışmalar kategori-
si altında birlikte yaşama ve demokratik değerlerin konu 
edinildiği görülürken Toplumsal Refah kategorisinde CO-
VID-19 salgınının getirdiği ekonomik kriz ve istihdam iliş-
kisine odaklanan çalışmalar görüldü. Bültenin Aralık sa-
yısında her bölgeden her alana ilişkin çalışmalar yapıldığı 
için bölgesel tasnif yapmanın pek mümkün olmadığı göz-
lendi. Bültenin Kasım sayısına nispeten Aralık sayısında 
Yeşil ekonomi ve iklimsel çalışmalara daha az yer verildiği 
kaydedildi. 

Müslüman Dünyada Fikri Birikimler Bülteni Aralık sayı-
sında Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman araştırma 
kuruluşlarının İslomofobi konusuna yoğunlaştığı görül-
dü. İngiltere’de yayımlanan “İslamofobi ile Mücadele Hiç 
Bu Kadar Acil Olmamıştı” başlıklı makale İslamofobi’nin 
toplum içinde ne kadar normalleştiği, artık birçok Müs-
lümanın günlük hayatında deneyimlediği bir oldu haline 
geldiği ifade edildi. Ortadoğu’da siyasi katılım oranı en 
yüksek ülke olarak Filistin’de siyasi katılımı artırma ve de-
mokratik değerlerin benimsenmesine yönelik Pal- Think 
Stratejik Çalışmalar Kurumu tarafından projeler ve eği-
timler düzenlendi. Bunun yanında Lübnan’da yayımlanan 
Filistin Çalışmaları Dergisi’nin 200. sayısında tarihi isyan-
lar (İntifada), FKÖ ve antropolojik çalışmalara yer verildi. 
Endonezya’da Muhammadiyah tarafından kadınlara ve 
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin “Çocuk-
ları Koruma ve Cinsiyet Eşitliğinin Değeri Yaşam İçin Çok 
Önemli” başlıklı eğitim düzenlendi.

Temel Hak ve Özgürlükler teması altında incelediğimiz 
faaliyetleri genel olarak siyasi katılım, ifade özgürlüğü, 
özel alanın gizliği kategorilerinde sınıflandırabiliriz. Ka-
radağ’da siyasi katılımın artırılmasına ilişkin “Demokrasi 
ve İnsan Hakları Merkezi Sivil ve Siyasi Katılım Akademi-
si” düzenlenirken ifade özgürlüğüne yönelik çalışmalar 
Irak’ta görüldü. “İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü: Irak 
Kürdistan Bölgesi’ndeki Yargılamalar” başlıklı raporda 
Erbil Asliye Ceza Mahkemesi’nde yetkilileri alenen eleş-
tirdiği bilinen kişilerle ilgili dört sembolik davadaki ceza 
yargılanması incelendi. COVID salgınıyla artan gözetim 
mekanizmalarının artık gizliliği ifşa eden bir mahiyete bü-
rünmesi Balkan bölgesinde eleştirildi ve bu konuda görüş 
yazıları yayımlandı. 

Toplumsal refah çalışmalarında COVID 19 salgınının ge-
tirdiği ekonomik kriz ve bunun istihdama yansıması konu 
edinirken, Sürdürülebilir Kalkınma ve İslam finansı ala-
nına odaklanan çalışmalar yapıldı. Fas’ta istihdam yara-
tılması konusunda kadınların konumuna odaklanılarak 
kadınların iş gücü piyasasına katılımına dair çalışmalar 
gündeme geldi. Yeni Doğu Politika Merkezi tarafından 
yayımlanan “Ticaret, Altyapı ve Kadınların İşgücü Piyasa-
larına Katılımı” başlıklı makalede ticaretin ve alt yapısal 
sorunların kadınların istihdamına etkileri araştırıldı. Bal-
kanlar’da dijital haklar ve kadına şiddeti konu alan çalış-
malar düzenlendi. Dijital hakların neler olduğuna ilişkin 
“Yıllık Dijital Haklar” başlıklı rapor sunulurken “Kadınlara 
Yönelik Çevrimiçi Şiddete Müsamaha gösterilmemeli” 
başlıklı panel düzenlendi. 

Strateji ve Enerji Çalışmalarında İran’da Kasım Süley-
mani’nin ölüm yıl dönümü olması hasebiyle çeşitli anma 
törenleri ve seminerler düzenlendi. Bunun yanında tek-
noloji, inovasyon, kamu ihaleleri ve kripto paralara dair 
makalelerin yer aldığı “Kamu Politikaları Stratejik Çalış-
malar Dergisi” yayımlandı. Bangladeş’te dijitalleşme ve 
istihdam konuları gündeme gelirken Kazakistan’da Çin’in 
İpek yolu projesi için sosyal ve ekonomik bağlara dikkat 
çeken rapor yayımlandı. Yemen’de Yemen iç savaşı ve 
Yemen’e yönelik uluslararası politikalara dair çalışmalar 
yapıldı. Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından 
“Türkiye’nin Politikası Yemen İç Savaşına Kayıyor, Yerel 
ve Bölgesel Bir Perspektif” başlıklı makalede Türkiye’nin 
Yemen’de müdahaleci bir politika izlemediği belirtildi. 
Afganistan’da Afganistan’ın içinde bulunduğu ekonomik 
kriz ve Taliban’ın yönetime gelmesinden sonraki sürece 
dair analizler yer aldı.

Müslüman dünyadaki fikri birikimlerin takibini yaptığımız 
Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteninin bu sayı-
sında yer verilen kültürel çalışmalar, temel hak ve özgür-
lükler, strateji ve enerji ve toplumsal refah alanlarında 
yürütülen çalışmalar Müslüman toplumların dinamik bir 
ilmî ve fikri üretiminin olduğunu göstermektedir. İncele-
diğimiz kurumların zengin ve nitelikli içeriğe sahip olan 
yazılı ve sözlü faaliyetlerini bütüncül bir şekilde araştır-
macıların ve ilgililerin istifadesine sunuyoruz. Türkiye ile 
Müslüman dünya arasında köprü kurmaya ve akademik 
çalışmalar için konu ve içerik zeminine katkı sağlamaya 
çabalayan bültenimizin ilgililerine yararlı olmasını te-
menni ediyoruz.

Lütfi Sunar



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

3

1982

AFGANİSTAN  

ZAMAN  ÇİZELGESİ

1979

1995

1989

SSCB Afganistan'daki komünist rejimi
desteklemek amacıyla Afganistan'ı
işgal etti. 1980'de Mücahidin Sovyet
işgalcilerine ve SSCB destekli Afgan
ordusuna karşı birleşti.

Savaş sebebiyle 2,8 milyon
Afgan savaştan Pakistan'a, 1,5
milyon Afgan da İran'a kaçtı.
Afganlar kırsal alanları kontrol
ederken Sovyet Birlikleri kentsel
alanları kontrol ediyordu. 

ABD, Pakistan, Afganistan ve Sovyetler
Birliği, Cenevre'de 100.000 Sovyet
askerinin geri çekilmesi şartıyla
Afganistan bağımsızlığını tanıyan barış
anlaşmaları imzaladılar. Sovyetlerin
geri çekilmesinin ardından Mücahitler,
Sovyet destekli komünist başkan Dr.
Mohammad Najibullah'ın rejimine karşı
direnişlerini sürdürdüler.

1997

1992'de dağılmaya başlayan
Mücahidin grubu Taliban
adıyla yeni bir örgütlenmeye
büründü ve İslami gelenekleri
sürdürmeyi vaat ettiği için
halk tarafından desteklendi.

Ahmad Şah Mesud liderliğindeki Kuzey
ittifakı ve kısmen Hamid Karzai'nin
desteklediği güneydeki gruplar ülkenin
kontrolü için Talibanla savaşmaya devam
etti.

2000
1998'de El Kaide'nin Afrikadaki ABD
büyükelçiliğini bombalamasının ardından
uluslar arası bir terörist olarak kabul edilen
Bin ladinin Afganistanda saklandığına inan
ABD, Taliban'ın bin Ladin'i teslim etmemesi
üzerine Afganistan'a ekonomik yaptırım
uyguladı.2001

11 Eylül 2001'de iki uçağın Dünya Ticaret
Merkezi ikiz kulelerine çarpması olayından
sonra baş süpheli olarak Üsame bin Ladin
görülmeis üzerine ABD ve İngiltere
Afganistan'a hava saldırısı düzenledi.



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

4

2006
ABD destekli Hamid Karzai'nin hükümeti
kurmasının ardından Taliban El Kaide ve
Afgan hükümeti arasındaki çatışmanın
devam etmesi üzerine NATO Barışı koruma
operasyonlarını ülkenin güneyine kadar
genişletti.

2013
Bir ABD askerinin 16 sivil Afganlıyı
öldürmesiyle Hamid Karzai ABD askerlerinin
Afganistan'dan çekilmesi talebinin
ardından Afgan ordusu tüm askeri ve
güvenlik operasyonlarını NATO'dan devraldı.

2014
Obama'nın 2016 yılından itibaren ABD'nin
asker sayısının önemli ölçüde
azaltılacağını duyurmasının akabinde 
Eşref Gani Afganistan'ın başkanı olarak
seçildi. Aynı tarihte NATO Afganistan'daki
misyonunu tamamladığını bildirdi.

2019
ABD'de iktidara gelen Trump, Afganistan'dan
çekilmenin teröristler için bir boşluk
oluşturacağını düşündüğü için öncelikle
Taliban ile barış anlaşması imzaladı.

2021
Biden, Kasım 2020 tarihinde yarıya inen
ABD asker sayısının 9 Eylül 2021 tarihine
kadar tamamen sonlanacağını bildirdi.
Ancak Washington ABD'nin çekilmesinin
ardından Taliban'ın ülkeyi kontrol
etmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ağustos
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle
Afganistan hükümeti çöktü. Amerika'nın en
uzun savaşını veren birlikler Afganistan'ı
terk etti. 
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: Eylül 2007            Ülke: Malezya      Faaliyet Alanı: Siyaset ve Ekonomi  Görüş: İslamcı

International Institute of Advanced Islamic Studies, Malezya hükümeti desteğiyle Kuala Lumpur’da Eylül 2007’de kuruldu. 
9 Ekim 2008’de o zamanki Malezya Başbakanı ve kurumun başkanı Tun Abdullah Hacı Ahmed Badawi resmi olarak açılışını 
gerçekleştirdi. Kurum; İslam ile ilgili nesnel, akademik ve politik araştırmaların yanı sıra Malezya’yı, ümmeti ve İslam’ın diğer 
medeniyetlerle olan ilişkisini ilgilendiren modern zorlukların sıkı bir şekilde takip edilmesini amaçlamaktadır. İslami diriliş söy-
lemini dar perspektifinden kurtarmayı hedeflemektedir.  Medeniyet, dinler arası barış ve güvenlik çalışmaları, şeriat, hukuk, 
yönetişim ve helal çalışmaları, ekonomi, finans, zekât, teknoloji, çevre ve etik, eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda çalışma-
lar yapmaktadır. Çalışmalarını “medeniyet yenileme” kavramı üzerinden inşa etmektedir. Kuruma göre medeniyet yenileme 
kavramı iman ve takva, adil ve güvenilir bir devlet anlayışı, iyi bir yaşam kalitesine sahip olma, dengeli ve adil ekonomi, özgür-
lük, bilginin peşinden gitme ve kapasite geliştirme ilkeleriyle bütüncül hal kazanmaktadır. Enstitü, Müslüman toplumların karşı 
karşıya olduğu sorunlarla ilgili İslam’ın kaynaklarını temel alarak devlet kurumlarına, çok uluslu kuruluşlara ve STK’lara politi-
ka önerileri sunmaktadır. Kurum konferanslar, halka açık konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemektedir. Yılda 
neredeyse 40 etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerde İslam, sürdürülebilirlik, İslami finansal ürünler, İslam ve gelecek ça-
lışmaları, pandemi krizi, iyi yönetişim ve güncel birçok mesele tartışılmaktadır. Çalışmalarında insani ilkeler, İslam ve küresel 
hukuk arasındaki ilişkiye de odaklanmaktadır. “Islam and Civilizational Renewal (ICR)” adlı dergiyi yılda iki kez (Haziran ve Ara-
lık) yayımlamaktadır. Politika önerileri, kitap incelemeleri ve medeniyet yenilenmesine ilişkin bakış açıları üzerine makaleleri 
tercih etmektedirler.  Müslümanların bilim ve kültüre katkısını geliştirmeyi ve mezhepsel yargılar olmadan yayın yaptıklarını 
belirtmektedirler. Kurum bölgesel ve uluslararası alanda iş birliği yürütmektedir. Endonezya’da Wahid Enstitüsü, Katar’dan 
İslami Mevzuat ve Ahlak Araştırma Merkezi,  Brunei’den Sultan Omar Ali Saifuddien İslami Araştırmalar Merkezi (SOASCIS) ve 
ABD’den Rumi Forum ve Duncan Black Macdonald Merkezi gibi birçok kurumla bağlantı kurmaktadır. İlkeleri arasında diyalog, 
ılımlılık, hoşgörü ve evrenselliğin yer aldığı görülmektedir.  Aralık ayında “Savaş Etiği ve İnsani İlkeler” başlığıyla gerçekleştirmiş 
olduğu sempozyumla ön plana çıkmaktadır.

International Institute of Advanced Islamic Studies

http://www.iais.org.my
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Eski Eğitim Bakanı Dr. Enes Karić, Ahmet J. Versi’nin soru-
ları üzerinden Bosna-Hersek’in son zamanlarda yaşadığı 
krizleri değerlendirdi. Bu söyleyişi ilk olarak Muslim News 
(London) yayımladı. Röportajın süreci iki kısımda değer-
lendirilmiştir. Dr. Karić ilk kısımda; Sırp ve Hırvat siyasi par-
tilerinin durumu, 1995 Dayton Barış Anlaşması, milliyetçi 
siyasetin artış nedenleri üzerine soruları cevaplandırdı. 
Versi ikinci kısımda; Bosnalı kimliği, Bosna-Hersek’te ya-
şam, Balkanlarda İslamofobinin yaygınlığına yönelik sorular 
sordu. Bu sorular üzerinden Dr. Karić, röportaj boyunca,  
Bosna- Hersek’teki krizlerin Dayton Barış Anlaşması’ndan 
itibaren meydana getirdiği sonuçların krizlere yol açtığını ve 
bu krizlere uluslararası toplumun bakışını ve tavırlarını da 
değerlendirdi. 

Versi ilk olarak Bosna’da son zamanlarda yaşanan krizlerin 

nedenlerini sordu.  Dr. Karić, yaşanan krizi Yüksek Temsilci 
Valentin Inzko tarafından uygulamaya koyulan soykırımı 
inkâr etmenin suç sayıldığı yasaya bağladıklarını ancak du-
rumun tam olarak bununla ilgili olmadığını, Sırp ve Hırvat 
siyasetçilerinin yarattığı milliyetçi politikaların etkisiyle ilgili 
olduğunu düşünmektedir. Bu noktada Versi, Sırp ve Hırvat 
siyasetçileri derken tam olarak partileri mi yoksa Sırbistan 
ve Hırvatistan’daki partileri mi kastettiğini sordu. Bu soruya 
cevaben Dr. Karić, Bosna-Hersek’teki Sırp ve Hırvat partile-
rinin Belgrad ve Zagreb’te iş birliği yürüttüğünü belirtti. 

Dr. Karić, 1995’te yapılan Dayton Anlaşması’nın Bosna- 
Hersek’in siyasetindeki rolünden bahsetti. Dayton Barış 
Anlaşması’nın Bosnalılar için anlamına değindi. Bu anlaşma 
ona göre barışın inşası idi. Okulların, evlerin ve dini yapıların 
yeniden inşa edilerek; Bosna- Hersek’te yaşamın yeniden 

ÖNE ÇIKANLAR

Bosna’nın Eski Eğitim Bakanı Dr. Enes Karic İle Bosna’daki 
Siyasi Kriz Hakkında Söyleşi

31.12.2021 İngilizce Bosna-Hersek Röportaj

https://muslimnews.co.uk/newspaper/interview/conversation-bosnias-former-education-minister-dr-enes-karic-countrys-political-crisis/ 
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düzene koyulması için mücadele edildiğinden bahsetti. 
Ancak bu durumun 11 Eylül terör saldırılarının etkisiyle Bos-
na-Hersek üzerinde hem Müslümanlara yönelik bir tepkinin 
hem de Sırp ve Hırvat milliyetçi siyasetinin etkisinin olum-
suz sonuçlarıyla karşılaşmasına neden olduğunu söyledi. 
Donald Trump’ın iktidara gelmesi, Sırpların ve Hırvatların 
milliyetçi siyasetleri, Rus ve Çin’in yardımları, İslamofobi 
gibi gündemlerin Bosna- Hersek’teki krizleri tetiklediğine 
işaret etti.

Aynı zamanda Dr. Karić, Dayton Barış Anlaşması’nın Bos-
na-Hersek’te inşa ettiği siyasal sistemin sorunlarını açıkla-
dı. Dayton Barış Anlaşması, Bosna-Hersek anayasasının te-
melini oluşturmaktadır. Anlaşmanın “alışılmadık bir şekilde 
sivil demokrasi yerine etnik demokrasiyi” temsil ettiği kana-
atindedir. Halk meclisine Sırp, Hırvat ve Bosna harici başka 
bir grubun seçilemediğini bu duruma örnek göstermekte-
dir. Mevzuatın karmaşıklığı sistemi yavaşlatmaktadır. Cum-
hurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, bu anlaşmayı kabul etmek 
zorunda kalmıştır. Çünkü Dayton Barış Anlaşması’nın diğer 
bir anlamı Boşnaklar ya da Müslümanlar’ın uluslararası top-
lum isterse hayatta kalabilmeleridir.. Bu barış anlaşmasının 
şu anki yasal sistemin tıkanıklıklarının nedeni durumunda 
olduğunu söyleyen Dr. Karić,  bu anlaşmanın yapılmasının 
bir gereklilik olduğunu da vurgulamaktadır. . 

Röportajın ikinci kısmında Versi, Bosna- Hersek’te Müslü-

man olmanın hissini paylaşmasını istedi. Dr. Karić soruyu 
değiştirerek Bosna- Hersek’te insan olmanın nasıl bir his ol-
duğunu açıklayacağını belirtti. Bosna-Hersek’in nüfusunun 
azaldığını ve Bosna-Hersek’teki gençlerin AB ve ABD’ye göç 
ettiklerini ve çok azının geri dönmek istediğini söyledi. 1991-
92 döneminde yürütülen azınlık politikalarından bahsetti 
ve bu durumdan uluslararası toplumun haberdar olduğunu 
vurguladı. Konuşmasının bir bölümünde Balkanlarda azın-
lık kimliklerinin yaşamını ve tecrübelerini değerlendirdi. Bu 
kısımda Sırp Cumhuriyeti Ortodoks siyasetine değindi ve 
bu yürütülen siyasetten dolayı Müslümanlar ve Katoliklerin 
ikinci sınıf azınlık olarak görüldüğünü vurguladı.  

Artan İslamofobik düşüncelerden dolayı Balkanlarda Müs-
lüman olmanın zor olduğunu dile getirdi. İslamaoobinin 
Balkanlardaki seçimlere yansımasının örneklerini verdi. 
Çok taraflı devlet ve toplumda yaşamayı bilen bir tarihe sa-
hip olduklarını ve AB’nin bir parçası olmak istediklerini dile 
getirdi. Çoğulcu ve demokratik Bosna-Hersek’i savunduk-
larını vurguladı. Bu krizin çözülmesinde AB ve ABD’nin des-
teğine ihtiyaç olduğuna işaret etti. Son olarak uluslararası 
mahkemeler tarafından herhangi bir suçla nitelendirilme-
diklerini ve Bosnalıların Müslüman Avrupalılar ve Avrupalı 
Müslümanlar olduğunu vurgulamaya hakları olduğunu be-
lirtti.
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Youth and Enlightenment; The Causes and Consequences of Extremism in Afghanistan

Gençlik ve Aydınlanma: Afganistan’da Aşırıcılığın Nedenleri ve Sonuçları 
Başlıklı Kitap Yayımlandı

30.12.2021     İngilizce Afganistan            Kitap 

05.12.2021     Arapça         Filistin               Eğitim

Pal-Think Stratejik Çalışmalar Kurumu, Filistin toplumunda demokrasi ilkelerini 
teşvik etmek amacıyla “Seçim Haklarının Farkındalığında Bir Topluma Doğru” 
başlıklı projeyi hayata geçirmeye başladı. Proje, Avrupa Birliği tarafından Sivil 
Toplum Kuruluşları ile iş birliği içinde finanse edilmekte olup Merkez Seçim 
Komisyonu ile ortaklaşa uygulandı. Kadın, erkek ve gençleri hedef alan 35 
bilinçlendirme oturumunun 4’ü sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde 
Umm al-Nassir köyü ve Nussirat kampında gerçekleştirildi. İlk oturum, bir 
grup kadının katılımıyla “Kadınların Siyasal Katılımını Artırma Mekanizmaları” 
başlığını taşırken; “Seçim Sürecinin Aşamaları ve Her Aşama İçin Özel 
Prosedürler” başlıklı ikinci toplantı Umm al-Nassr köyünde Zina derneği ile 
işbirliği içinde gerçekleştirildi ve toplantıya çok sayıda erkek katıldı.

Afganistan Ekonomik ve Hukuki Çalışmalar Kurumu, aşırıcılık fenomenini 
Afganistan bağlamında ele alan “Gençlik ve Aydınlanma: Afganistan’da 
Aşırıcılığın Nedenleri ve Sonuçları” başlıklı bir kitap yayımladı.  Kitap, 
2020 yılında Abdul Qaher Beheshti liderliğindeki araştırma ekibinin saha 
araştırması yapmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu çalışma Afgan gençlerinin 
ve ülke seçkinlerinin görüşlerine dayanmaktadır.  Afganistan’daki aşırıcılığın 
nedenleri ve sonuçlarına ilişkin akademik ve pratik bir açıklama yapmakla 
birlikte pratik çözümler de sunmuştur. Kitap, National Endowment for 
Democracy kurumunun destekleriyle oluşturuldu.

Seçim Haklarının Farkındalığında Bir Topluma Doğru Projesi Başladı

Towards a Society More Aware of its Electoral Rights

https://aelso.org/youth_enlightenment/ 
http://palthink.org/en/2021/12/11287/ 
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Demokrasi ve İnsan Hakları Konularında Farkındalık Artırma Başlıklı Eğitim Organize Edildi

Bosna’daki Müslüman ve Yahudileri Konu Alan Kitap Yayımlandı

Raising Awareness on Democracy and Human Rights Issues

24.12.2021     

15.12.2021      

Arapça         

İngilizce   

Filistin               

Bosna Hersek   

Eğitim

Kitap Lansmanı 

Pal-Think Stratejik Çalışmalar kurumu, özellikle gençlerin demokratik 
değerleri benimsemesini amaçlayan “Demokrasi ve İnsan Hakları Konularında 
Farkındalık Artırma” başlıklı eğitimi organize etti. Bu eğitim Pal-Think tarafından 
uygulanan ve Kanada Hükümeti tarafından finanse edilen “Filistin Seçimlerine 
Ulaşmak İçin Sivil Toplumun Rolünün Güçlendirilmesi” projesinin bir parçası 
olarak gerçekleştirildi. Eğitimde kişisel statü, aileyi koruma kanunu kapsamında 
aile içi şiddetin toplumsal gerçekliği ele alınan konular arasında yer aldı. 
Eğitimin diğer oturumlarında gençlik ve siyasi katılım, demokrasi ve oy 
kullanma hakkı gibi konulara değinildi. Eğitimin temel amacı demokrasinin 
temel unsurlarına dair farkındalık oluşturmaktı.

Boşnak Enstitüsü – Adil Zulfikarpašić Vakfı, Bosna Hersek Reisul Uleması 
Dr. Hussein-ef. Kavazovic ve Bosna Hersek Yahudi Topluluğu Başkanı Jakob 
Finci’nin katkı sağladığı “Bosna Hersek’te Yahudilerin ve Müslümanların Bir 
Arada Yaşaması: 16. Yüzyıldan Günümüze Hoşgörü Örnekleri” kitabının tanıtım 
toplantısı düzenlendi.  Enes Karić ve Saraybosna müftüsü Nedzad Grabus, 
Yahudiler ve Müslümanların aynı şehirde yaşamalarının teolojik, etik ve hukuki 
taraflarına değinen bir konuşma yaptı. Programda Saraybosna’nın “Avrupa’nın 
Kudüsü” şeklinde sembolize edildiği kaydedildi. 

Suživot Jevreja i muslimana u Bosni i Hercegovini: primjeri tolerancije 
od 16. stoljeća do danas

http://palthink.org/en/2021/12/11330/
https://bosnjackiinstitut.ba/novosti/promocija-knjige-suzivot-jevreja-i-muslimana-u-bosni-i-hercegovini-primjeri-tolerancije-od-16-stoljeca-do-danas  
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Lübnan’da Radikal Eğitim ve Ulusal Kurtuluş Başlıklı Seminer Düzenlendi

Filistin Çalışmaları Dergisi 200. Sayısı Yayımlandı

17.12.2021      

19.12.2021      

İngilizce   

İngilizce   

Lübnan      

Lübnan      

Seminer

Dergi

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Radikal Cumalar seminer dizisi kapsamında 
Gustavo Esteva, Abaher El-Sakka, Munir Fasheh, Nabila Espanioly, Nasreen 
Abd Elal, Mayssoun Sukarieh’in konuşmacı olarak katıldığı “Radikal Eğitim 
ve Ulusal Kurtuluş” başlıklı semineri düzenledi. Serinin 10. semineri olan bu 
oturumda; Filistin’in adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde radikal eğitim 
fikirleri ve uygulamalarının ortaya çıkarabileceği farklı dünyaları keşfetmek 
amaçlandı.  Radikal eğitimden anlaşılan politik amaçlara ulaşmak için kullanılan 
eğitimden ziyade politika ve öğrenmenin birbirine bağlanmasıdır. Seminerde 
Filistin’in nasıl daha adil bir dünya yaratmaya yardımcı olabileceğine dair 
öngörü ve deneyimler paylaşıldı. 

Filistin Çalışmaları Enstitüsü her ay yayımlanan Filistin Çalışmaları Dergisi’nin 
200. sayısını yayımladı. Dergide yayın kurulu üyesi Sa’ed Atshan’ın Filistin 
üzerine yaptığı kapsamlı bir antropolojik araştırma yer aldı. Makale, 
sosyokültürel antropologların 2011’den günümüze Filistin ve/veya Filistinliler 
üzerine İngilizce dilindeki entelektüel katkılarını incelemektedir. Bu sayıda 
Rashid Khalidi tarafından sunulan makaleler, “Birlik İntifadası/Ayaklanması” ve 
“Kudüs’ün Kılıcı” olarak adlandırılan çeşitli tarihi isyanlara dair metinlere yer 
verildi. Dergide “FKÖ ve Komünist Arnavutluk: Soğuk Savaş İlişkileri”, “Misafir 
Odasında Ulusal Kimlik: Filistinli ‘Duyuf’” başlıklı makalelere yer verilirken yeni 
basılan kitapların değerlendirmeleri yer aldı. 

Journal of Palestine Studies, Issue 200

Radical Education and National Liberation

https://www.palestine-studies.org/en/node/1652216
https://www.palestine-studies.org/en/node/1652213
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İmam Davud Velid ile Yazar Akşamı: Siyahilik ve İslam Semineri Gerçekleştirildi

Author Evening with Imam Dawud Walid: Blackness and Islam

22.12.2021    İngilizce   İngiltere     Çevrimiçi Seminer

İslam İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan “İmam Davud Velid ile 
Yazar Akşamı: Siyahilik ve İslam” adlı çevrimiçi seminerde Davud Velid’in 
kitabı “Siyahilik ve İslam” hakkında detaylara yer verdi. İmam Davud Walid 
şu anda Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR-MI) Michigan bölümünün 
icra direktörüdür ve New York’ta bulunan Auburn Ruhban Okulu’nda kıdemli 
araştırmacıdır. Davud Walid kitabında şundan bahsetmektedir;Müslümanlar 
İslam’dan eşitlikçi terimlerle söz ederler; barış dini, insanı temel arzularının 
üzerine çıkarmaya çalışan din, ırk ve etnik köken ayrımı yapmayan bir dindir. 
Ancak birçok Müslüman günlük hayatlarında ırka dayalı ayrımcılık yapmaktadır. 
Aynı zamanda, kitapta, siyahi olan ilk Müslümanların biyografilerini sunarak 
aslında siyahiliğin ilk Müslümanlar için hayatın normal bir parçası olduğunu 
göstermeye çalışmıştır.

Mukarnas’ın 38. Sayısı Yayımlandı

16.12.2021   İngilizce   İngiltere   Rapor

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan 
“Mukarnas’ın 38. Sayısı” “İslam Dünyasının Görsel Kültürleri Üzerine Bir Yıllık” 
olarak yayınlandı. Bu sayı aynı zamanda sanat ve mimarlık tarihi üzerine yıllık 
bir makale sayısıdır. Sayı, CMES Yönetim Kurulu üyesi Gülru Necipoğlu, 
Aga Khan İslam Sanatları Profesörü ve Aga Khan İslam Mimarisi Programı 
Direktörü tarafından düzenlendi. Bu sayıdaki üç makale Osmanlı dönemi 
Tunus’u ile ilgilidir ve CMES topluluğu üyeleri tarafından yazılmıştır. Youssef 
Ben Ismail, kırmızı keçe şapkanın ticari ve kültürel tarihini inceledi ve Tunuslu 
tüccarları göz önünde bulundurarak on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda fesin 
yükselişinin izini sürdü. Tunus’taki (1892’de inşa edilmiş) Zaytuna minaresini 
neo-Muvahhid tarzıyla Osmanlı’dan Fransız himayesine iktidar geçişini işaret 
eden bir sömürge nesnesi olarak yorumladı. Ridha Moumni de bir Fransız 
sömürge projesi olan Bardo Müzesi’ni eleştirel bir şekilde inceledi ve yerli 
Tunusluların on dokuzuncu yüzyılın başlarında arkeoloji ve koleksiyonculuk 
çabalarıyla müzenin temellerini zaten atmış olduklarını gösterdi.

Muqarnas Volume 38 

https://www.ihrc.org.uk/activities/events/31763-author-evening-with-imam-dawud-walid-blackness-and-islam/
https://cmes.fas.harvard.edu/news/muqarnas-volume-38-now-available


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

13

İslam’ın Sesi Gazetesi Bir Tür Arşiv Niteliğinde Başlıklı Haber Yazısı Yayınlandı 

“Akademisyen Dr. Sead Nasufovıc Sırbistan İslam Topluluğu Başkanı Seçildi” 
Başlıklı Duyuru Metni Yayınlandı 

08.12.2021   

12.12.2021   

Boşnakça   

Sırpça, Hırvatça    

Sırbistan   

Sırbistan

Haber  

Duyuru 

Sırbistan İslam Cemaati tarafından yayınlanan “Salahudin Fetić: ‘İslam’ın 
Sesi’ Gazetesi Bir Tür Arşiv Niteliğinde” adlı yazıda gazetenin yazı işleri 
müdürü Salahudin Fetic’in gazetenin 25. yılı üzerine yorumlarına yer verildi. 
Salahudin Fetic;, İslam’ın Sesi’nin tüm bu zaman boyunca bu bölgede İslam’ı 
ve Müslümanları gerçek anlamda haber yaparak dünyaya açılan tek pencere 
olduğunu vurguladı. Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki Müslümanlar için bu 
gazete çok önemli olduğundan, Sırbistan İslam Cemaati’nin gazetenin 25. 
yılını kutlamak için bir tören hazırlayacağı vurgulandı. Törende, İslam Cemaati 
ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ve Kiliseler ve Dini Cemaatlerle 
İş Birliği Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ferid Bulić gibi katılımcıların yer alacağı 
belirtildi. 

Rijaset tarafından yayınlanan “Akademisyen Dr. Sead Nasufovıc Sırbistan 
İslam Topluluğu Başkanı Seçildi” başlıklı yazıda Sead Nasufovic’in tekrar 
başkan seçildiği duyuruldu. Sırbistan İslam Cemaati Yüksek Meclisi’nin bugün 
Belgrad’da düzenlenen oturumunda, eski Reis-i Ulema, akademisyen Dr. Sead 
Nasufovic, Sırbistan İslam Cemaati’nin en yüksek başkanı seçildi.  Sırbistan 
İslam Cemaati Yüksek Meclisi Başkanı Muhammed Jusufspahić telefon 
görüşmesinde Sead Nasufovic’i tebrik etti. Jusufspahic, Covid-19 pandemisi 
nedeniyle ilk döneminde yaptığı ve tamamlamadığı görevleri yerine getirmek 
için çalışmaya devam etmesini söyledi. Her şeyden önce, Sırbistan İslam 
Cemaati kurumlarını iyileştirmenin yanı sıra Sırbistan’daki tüm Müslümanların 
yararına çalışmayı planlaması gerektiğini vurguladı. 

Akademık Dr Sead Ef. Nasufovıć Izabran Za Vrhovnog Poglavara Islamske Zajednıce Srbıje 

Salahudin Fetić: List ”Glas islama” je svojevrsna arhiva 

https://mesihat.org/2021/12/08/salahudin-fetic-list-glas-islama-je-svojevrsna-arhiva/ 
https://www.rijaset.rs/index.php/vesti/1099-akademik-dr-sead-ef-nasufovic-izabran-na-mesto-reisu-l-uleme-islamske-zajednice-srbije 
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“Kitap Sohbeti- Pakistan: Çok Kısa Bir Giriş” Başlıklı Seminer Düzenlendi

Book Talk- Pakistan: A Very Short Introduction 

01.12.2021   İngilizce     Birleşik Krallık   Seminer 

Oxford İslami Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Kitap Sohbeti- 
Pakistan: Çok Kısa Bir Giriş” adlı seminerde kitabın yazarı Pippa Virdee 
tarafından kitabın sunumu yapıldı. Pippa Virdee, Modern Güney Asya Tarihi 
dersleri verdiği Birleşik Krallık’taki De Montfort Üniversitesinde (Leicester) 
Doçent olarak görev yapmaktadır. Pippa Virdee kitabında Pakistan’ı hem 
İngiliz İmparatorluğu’nun sonunda Güney Asya’da kurulan genç bir ulus devlet 
olarak hem de 4000 yıllık bir tarihe ve mirasa sahip bir bölge olarak gördüğünü 
belirtti. Aynı zamanda kitapta; günümüz Pakistanında din ve toplum, devlet ve 
askerin rollerini tartıştığını vurguladı. Kitabında değindiği diğer konuların ise; 
Pakistan’ın geleceği ve yirmi birinci yüzyılda karşılaştığı zorluklar, Pakistan’daki 
insanların yaşamlarının günlük sosyo-kültürel yönleri ve Pakistan içinde cinsiyet 
ve diaspora tartışmalarını içerdiğini vurguladı. 

Novi Sad’da Gençlik Çalışanları İçin Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

01.12.2021    İngilizce       Kuzey Makedonya     Seminer/ Eğitim 

LEGIS tarafından yayınlanan “Sırbistan, Novi Sad’da Gençlik Çalışanları İçin 
Eğitim” adlı yazıda gençlik çalışanlarına verilen eğitim hakkında bilgi verildi. 
LEGIS ortakları olan Zavod KROG/Enstitü Halkası, Sveti Dunav ve Sivil Toplumu 
Geliştirme Derneği Türkiye ile Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gençlik çalışanları 
için üç günlük eğitim verildi. Eğitimin konuları gençlik çalışması, genç katılımı, 
aktif vatandaşlık, gençlik topluluğu eylemleriydi. Eğitim, gençlik çalışanları 
arasında genç katılımının önemi konusunda farkındalığı artırmayı, gençlik 
çalışanlarının gençlerle çalışma becerilerini güçlendirmeyi ve gençler arasında 
aktif vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçladı. Aynı zamanda Makedonya, Türkiye, 
Slovenya, Sırbistan’da gençlik eylemlerinin uygulanması sırasında gençlere 
rehberlik etmenin ve onları desteklemenin hedeflendiği vurgulandı. 

Training for youthworkers in Novi Sad, Serbia  

https://www.oxcis.ac.uk/events/book-talk-pakistan-very-short-introduction 
http://www.legis.mk/news/2887/ 
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Güneydoğu Asya Ulemasının Perspektifinde Savaş Etiği ve İnsani İlkeler 
Sempozyumu Düzenlendi

Rahma ID Artan Şiddete Yönelik Eğitim Düzenledi

02.12.2021

27.12.2021 

İngilizce        

Endonezce

Endonezya

Endonezya             

Sempozyum

Eğitim

Malezya İleri İslami Araştırmalar Enstitüsü (IAIS) tarafından düzenlenen 
sempozyumda uluslararası hukuk ve din temelinde savaş etiği tartışıldı. 
Sempozyumda Malezya ve Endonezya’dan üç bilim insanı araştırmalarını 
sundu ve katılımcılarla araştırmaları üzerine bir tartışma gerçekleştirdiler. 
Sempozyum, Güneydoğu Asya’daki İslami insancıllık geleneğini vurgulamak 
ve daha fazla araştırma ve tartışmayı teşvik etmek için düzenlendi. Açılış 
konuşmasını Dr. Ahmad Badri Abdullah gerçekleştirdi. Prof. Dato’ Mohammad 
Hashim Kamali “İslam ve Barış” adlı konuşmayı yaptı. INSTIKA’dan ders veren 
Dr. Ilya Fikriyati, Yogyakarta State University’den Muhammad Yuanda Zara ve 
UKM’den Muhammad Adam Abd. Azid konuşmacı olarak katıldılar.

Endonezya’da kadın ve çocuğa yönelik artan şiddete dikkat çekmek için 
Rahma.ID bir eğitim düzenledi. Bu iki günlük eğitimde Kompozisyon Yazma 
Türünü Tanımak, İlginç Denemeler Yazmak İçin İpuçları, Çocuk Koruma ve 
Cinsiyet Eşitliği Perspektifleri adlı dersler gerçekleştirildi. Bu derslerin ardından 
deneme yazma uygulamasına geçildi ve ikinci gün denemeler değerlendirildi. 
Rita Pranawati, Dr. Sri Mustika ve Abdul Khohar programda eğitim verdi. 
Rita Pranawati çocuklara yönelik şiddetin, gençlere yönelik şiddetten farklı 
olduğunu söyledi. Ayrıca çocuklara ve kadına yönelik şiddetten bahsederken 
bütüncül ve yapısal olarak yazmanın faydalı olduğunu belirtti. Sri Mustika 
yazıların niteliğini geliştirmek için ipuçları sundu. Konuşmasında cinsiyete 
dayalı cezaların varlığına odaklandı ve yazının olayla ilgili olmamasına rağmen 
kadınların yalnızca fiziksel görünümlerine göre yargılanmasını eleştirdi.

Nilai Perlindungan Anak dan Adil Gender Sangat Penting bagi Kehidupan

Regional Symposium on The Ethics of War and Humanitarian Principles in The Perspective of 
South East Asian Ulama

https://iais.org.my/events-sp-1744003054/past-events/item/1397-regional-symposium-on-the-ethics-of-war-and-humanitarian-principles-in-the-perspective-of-south-east-asian-ulama
https://muhammadiyah.or.id/nilai-perlindungan-anak-dan-adil-gender-sangat-penting-bagi-kehidupan/
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Muhammediye Kültür Sanatları Enstitüsü ile Röportaj

Tahtavi ve Yirmi Birinci Yüzyıl Başlıklı Seminer Düzenlendi

26.12.2021 

15.12.2021 

Endonezce

İngilizce          

Endonezya             

Mısır                      

Röportaj

Seminer

Kültür Sanatları ve Spor Enstitüsü (LSBO) PP Muhammadiyah tarafından kitap 
yayımlandı. Muhammadiyah.or.id adlı sitenin editör ekibi, PP Muhammadiyah 
LSBO başkanı ve bu kitabı derleyen ekip Jabrohim ile röportaj yaptı. Yazar, 
röportajında, PP Muhammadiyah LSBO liderlerinin profillerini yazmak 
amacıyla bu kitaba başladığından bahsetti. Bununla birlikte kitabın içeriğini 
anlattı. Kitabın ilk kısmında profili yazılan kişinin doğum ve eğitim verileri, 
ebeveynlerinin geçmişi, yeri ve sosyal geçmişine yer verdi. Kitabın ikinci 
kısmında hem sıradan insanlar hem de sanatçılar, sanat aktivistleri, sanat 
koçları veya sanat öğretmenleri, sanat eleştirmenleri veya gözlemcileri veya 
sanatla ilgili kurumların yöneticileri olarak hayatlarını ve yürüttükleri faaliyetleri 
anlattı.  Son kısımda sanatçıların ve sanatla uğraşan kişilerin eserlerini ve 
fikirlerini inceledi.

Bibliotheca Alexandrina tarafından düzenlenen seminer, ulusun öğretmeni ve 
modern Mısır düşüncesinin yenilenme ve aydınlanma sürecinin öncüsü olan 
El-Ezherli Şeyh Rifa’a Rafe’ Al-Tahtawi’nin Mısır için taşıdığı mesaj ve anlama 
odaklandı. Bunun yanında Tahtavi’nin Paris’teki çalışmaları sırasında, 1820’lerin 
ortalarında Muhammed Ali tarafından denizaşırı ülkelere gönderilen ilk eğitim 
misyonunun üyesi olduğu sırada başlattığı büyük çeviri hareketini de vurguladı. 
Seminere eski Kültür Bakanı ve Kahire Üniversitesi Sanat Fakültesi Arap 
Belgeleri Profesörü Dr. Emad Abu Ghazi; Dr. Ahmed Zakaria Al-Shalak, Modern 
ve Çağdaş Tarih Fahri Profesörü, Sanat Fakültesi, Ain Shams Üniversitesi; Dr. 
Anwar Moghith, Modern ve Çağdaş Felsefe Profesörü, Helwan Üniversitesi; 
Dr. Maged El-Saiedy, Edebiyat ve Eleştiri Profesörü katıldı.

Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Terbitkan Buku ‘99 Berkhidmat di Kesenian’

Tahtawi and the Twenty First Century

https://muhammadiyah.or.id/lembaga-seni-budaya-muhammadiyah-terbitkan-buku-99-berkhidmat-di-kesenian/
https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41359&page=2
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Masbah Milletvekilleri Fransızcaya Karşı Arapça Dedi! 

27.12.2021 Arapça    Fas   Analiz

Temsilciler Meclisi Adalet ve Kalkınma Parlamento Grubu, Arap dilinin hayatın 
her alanında benimsenmesi ve resmi dillerini benimsemiş gelişmiş ülkelerin 
yollarının açılması çağrısında bulundu. Bu çağrı, meclis grubunun bir üyesi 
olan Nadia Al-Kansouri’nin 27 Aralık 2021 Pazartesi günü sözlü sorular 
oturumu sırasında yaptığı yorumda geldi ve aynı zamanda burada meclis 
grubunun “Al-Masbah”ı reddettiğini duyurdu. Kansouri, Fas’ta Arap dilinin 
durumunun kötüleştiğini ve eğitim daireleri ve idari hayatla başlayıp sokaklarda 
sinyalizasyonlarla son bulduğunu belirterek, en sonuncusu “Dünya Bankası” 
olmak üzere ulusal ve uluslararası raporların yayınlandığını kaydetti. 2021 
yılı raporunda, büyüme hızını hızlandırmak için bir araç olarak Arapçanın 
benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Aynı konuşmacı aynı zamanda 6. 
Muhammed Arap Dili Akademisi’nin etkinleştirilmesini ve Arap dilinin gençleri 
için çeviri merkezlerinin oluşturulması çağrısında bulundu. 

مصباح“ النواب برفض الهرولة نحو الفرنسية ويدعو العتامد اللغة العربية يف كافة مناحي الحياة“

https://www.pjd.ma/node/82768


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

18



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

19

Karadağ Toplumunun Sivil ve Siyasi Katılımı için Toplantı Düzenlendi

“Khalid Medani - Devrimimiz Barışçıl: Sudan’ın Siyasi Krizinin Arkasındaki Yerel 
ve Bölgesel Faktörleri ve Sivil Demokrasiye Geçiş Beklentilerini Anlamak” 
Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Crnogorsko društvo je demotivišuće za građansku i političku participaciju

17.12.2021               

06.12.2021   

Boşnakça                   

İngilizce   

Karadağ           

Kanada   

Toplantı

Çevrimiçi Seminer

Karadağ Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi, Hanns Seidel Vakfı ile iş birliği 
içinde “Sivil ve Siyasi Katılım Akademisi” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Akademi, katılımcıların siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir 
araya gelme ve konuşma imkânı buldukları bir ortam oldu.  Karadağ Başbakan 
Yardımcısı Dritan Abazovic toplantıda, sivil ve siyasi katılım mekanizmalarına 
rağmen gençlerin karar alma süreçlerinde yeteri kadar etkin olmadığını 
vurguladı ve gençlerin siyasi katılım noktasında kararlı ve cesur olmaları 
gerektiğini vurguladı. Programa ayrıca Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Jakov 
Milatović ve Spor ve Gençlik Bakanlığı Başkan Vekili Marko Begović gibi siyasi 
yetkililer katılım sağladı.

McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan 
“Devrimimiz Barışçıl: Sudan’ın Siyasi Krizinin Arkasındaki Yerel ve Bölgesel 
Faktörleri ve Sivil Demokrasiye Geçiş Beklentilerini Anlamak” adlı çevrimiçi 
seminerde Khalid Medani, Sudan siyaseti hakkındaki görüşlerini belirtti. 25 
Ekim 2021’de Sudan, ilk olarak Aralık 2018’deki Sudan devriminin ardından 
başlayan, ülkenin demokrasiye geçiş yolunu tersine çevirmekle tehdit eden 
bir askeri darbeye tanık oldu. Bu çevrimiçi seminer ise, 2018 ve 2019 halk 
ayaklanmasının altında yatan nedenleri ve sonuçları, son askeri darbeye 
yol açan kilit faktörleri ve devam eden geniş çaplı kriz bağlamında sivil bir 
demokrasiye geçişin yeniden başlamasına ilişkin umutları inceledi. Diğer 
yandan çevrimiçi seminer, Sudan’ın konsolide bir otoriter rejime dönüşe tanık 
olup olmayacağı veya demokratik bir geçişe yeniden başlama ihtimali gibi 
önemli ve kapsayıcı bir soruyu ele aldı.

Khalid Medani - Our Revolution is Peaceful: Understanding the Domestic and Regional Factors 
Behind Sudan’s Political Crisis and the Prospects for a Transition to Civilian Democracy

http://www.cedem.me/en/activities/1283-crnogorsko-drustvo-je-demotivusuce-za-gradansku-i-politicku-participaciju
https://www.zmo.de/en/events/3rd-berlin-southern-theory-lecture
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İslamofobi ile Mücadele Hiç Bu Kadar Acil Olmamıştı Başlıklı Makale Yayımlandı

01.12.2021    

22.12.2021 

İngilizce         

İngilizce           

İngiltere    

Irak            

Makale

Rapor

İslam İnsan Hakları Komisyonu tarafından yayınlanan “İslamofobi ile 
Mücadele Hiç Bu Kadar Acil Olmamıştı” adlı yazıda İslamofobinin toplum 
içinde ne kadar normalleştiği hatta moda haline geldiğine değinildi ve 
bazı bilindik kişilerin İslamofobi deneyimlerine dair detaylar verildi. Azeem 
Rafiq’in Yorkshire Kriket Kulübü’nde katlandığı İslamofobik davranışların, 
birçok Müslümanın hayatın her alanında günlük olarak deneyimledikleri 
durumların yalnızca bir anlık görüntüsü olduğu vurgulandı. Diğer bir örneğin 
ise medyanın İslamofobiyi körüklemesiyle ilgili olduğu yazıldı. Brentford’da 
bir saldırganın 82 yaşındaki bir kadını bıçaklamasını engellemeye çalışırken 
öldürülen 20 yaşındaki Ali Abucar Ali, Müslüman ve Somaliliydi. Ama 
hiçbir medya bu detayı yazmadı. Diğer yandan bir Müslüman yanlış bir şey 
yaptığında ise Müslüman ya da Somalili olarak yazma fırsatının kaçırılmadığı 
vurgulandı.

“İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü: Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Yargılamalar” 
başlıklı bu rapor, Güvenlik Konseyi’nin 2576 (2021) sayılı Kararı uyarınca 
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) İnsan Hakları Ofisi tarafından 
hazırlandı. Rapor, Erbil Asliye Ceza Mahkemesi’nde yetkilileri alenen 
eleştirdiği bilinen kişilerle ilgili dört sembolik davadaki ceza yargılamasını 
inceledi. Rapor, Kürdistan’daki adalet yönetiminin kanıta dayalı bir analizini 
ortaya koydu ve bireylerin meşru ifade özgürlüğü haklarını kullanmak için 
kanunla ihtilafa düşmek de dâhil olmak üzere karşılaşabilecekleri risklerin 
bir değerlendirmesini sundu. OHCHR/UNAMI, bu raporda belgelenen dört 
davayı izlemesi sırasında, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil 
yargı işlemlerini garanti altına almak için gerekli yasal koşullara ve usule 
ilişkin güvencelere tutarlı bir şekilde saygı gösterilmediğini gözlemledi.

Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Yargılamaları Konu Alan Rapor Yayımlandı

Tackling Islamophobia Has Never Been More Urgent

Human Rights and Freedom of Expression: Trials in the Kurdistan Region of Iraq

https://www.ihrc.org.uk/news/articles/31809-tackling-islamophobia-has-never-been-more-urgent/
https://iraq.un.org/en/166267-human-rights-and-freedom-expression-trials-kurdistan-region-iraq
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Irak’ta İstikrar ve Devlet İnşasına Küresel Destek Başlıklı Panel Düzenlendi

Kosova Gözetimi Gizlilik Endişelerini Arttırıyor!

Global Support for Stability and State-building in Iraq

Kosovo Surveillance Build-up Raises Privacy Concerns

12.12.2021 

31.12.2021 

İngilizce

İngilizce       

Irak            

Balkanlar   

Panel

Görüş Yazısı

Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından yapılan panelin amacı 
Irak’ta istikrar ve devlet inşasına yönelik uluslararası desteği ve karşılaştıkları 
zorlukları veya engelleri tartışmaktır. Panelde özellikle ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesinden sonra Irak’taki koalisyon güçlerinin geleceğine özellikle vurgu 
yapıldı. Panelin moderatörü Farhad Alaaldin, her konuşmacıdan ülkelerinin 
Irak’taki istikrara yönelik politikalarını ve taahhütlerini özetlemelerini isteyerek 
başladı. Ekonomik iş birliği cephesinde, ABD’nin, Uluslararası Finans İşbirliği’nin 
desteğini kullanarak Irak’ta özel sektöre yatırım yapma ve güçlendirme 
çabalarını sürdürdüğü dile getirildi. Ek olarak Kanada Büyükelçisi Ulric 
Shannon, ülkesinin politikasını ve Irak’ta istikrara olan bağlılığını özetledi.

Balkan Insight’ta yayımlanan yazıda, hükümetin ulusal güvenlik adına 
gözetim kapasitesini artırdıkça, uzmanların insanların mahremiyet hakkının 
ihlal edilmesinden endişe ettiğinden bahsedildi. Siber güvenlik uzmanları, 
ulusal gözetim sistemini kurarken, Kosova’yı insanların mahremiyetine 
yönelik risklerle ilgili endişelere karşı tetikte olması gerektiği konusunda 
uyardı. Ülke, cezai prosedürler ve güvenlik ihtiyaçları için gerçekleştirilen 
elektronik iletişimin gözetimine ilişkin koşulları düzenlemek için 2015 yılında 
elektronik iletişimin ele geçirilmesine ilişkin bir yasayı kabul etti. Kanunun, 
Şebeke Operatörleri ve Hizmet Sağlayıcılar için verilerin işlenmesine ilişkin 
kuralları ve ayrıca devlet kurumlarının yasal gözetim açısından insan hak ve 
özgürlüklerine saygı gösterme yükümlülüklerini belirttiğine değinildi. 

http://www.meri-k.org/publication/session-2-global-support-for-stability-and-state-building-in-iraq-challenges-and-opportunities/
https://balkaninsight.com/2021/12/31/kosovo-surveillance-build-up-raises-privacy-concerns/
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Adalet ve Kalkınma Partisi Yasadışı Zenginleşme Yasasını Analiz Etti

Batı Balkanlarda Kadına Yönelik Çevrimiçi Şiddet Konuşuldu

جمعية حامية املال العام تطالب بإعادة قانون “اإلثراء غري املرشوع“ للربملان وتشديد عقوباته

Online Violence Against Women Must Not Be Tolerated

29.12.2021 

21.12.2021 

Arapça  

İngilizce  

Fas   

Balkanlar   

Analiz

Panel 

Adalet ve Kalkınma Partisi, analizinde, Fas Kamu Fonlarını Koruma Derneği 
Ulusal Ofisinin ceza kanunu taslağının Parlamentoya iade edilmesi ve yasadışı 
zenginleşme sonucunda özgürlükten yoksun bırakan cezalarla mülke el 
konulmasının suç sayılması çağrısında bulunduğuna odaklandı. Dernekten 
yapılan açıklamada, yasa dışı zenginleşmenin suç sayılmasının da şartlar 
arasında yer alan ceza kanunu taslağının, değişiklikleri genişletmek ve 
kapsamlılığını gözden geçirmek bahanesiyle Meclis’ten geri çekilmesine 
dair duyduğu şaşkınlık dile getirildi. Dernek, yolsuzluk ve kamu parasının 
yağmalanmasının artması ve cezasızlığın devam etmesi konusundaki 
endişelerini kaydetti. Devam eden yolsuzluk, kamu parasının yağmalanması, 
rüşvet ve rant arayışının vatandaşların sosyal koşulları ve ulusal ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

BIRN tartışmasında panelistler, Batı Balkanlar’da kamusal alanda çalışan 
kadınların düzenli olarak çevrimiçi tehditler, hakaretler ve asılsız suçlamaların 
hedefi olduğunu ve onları korumak için mevcut yasaların uygulanması 
gerektiğini belirtti. Çalışmaları çoğunlukla kadın haklarına odaklanan ve 
Tampon Zona adlı bir podcast yayınlayan Sırp gazeteci Iva Paradjanin, 
kadınlara yönelik çevrimiçi şiddetin daha görünür hale gelmesine rağmen 
hala yeterince ciddiye alınmadığını ifade etti. Tartışmanın ikinci bölümünde, 
AGİT Bosna-Hersek Misyonu’ndan moderatör Zlatan Music ve panelistler: 
Bosna-Hersek’te Cinsiyet Eşitliği Ajansı direktörü Samra Filipovic-Hadziabdic, 
Kadın Hakları Merkezi direktörü Maja Raicevic ve insan hakları ve cinsiyet 
eşitliği konusunda uzman avukat Adnan Kadribasic, asıl sorunun, başta 
polis ve savcılık olmak üzere yetkililerin tepki, destek ve iyi niyet eksikliği 
olduğunu söyledi. Yetkililer, Batı Balkanlar bölgesindeki yetkilileri mevcut 
yasaları uygulamaya ve faillere yaptırım uygulamaya başlamaya çağırdılar.

https://www.pjd.ma/node/82773
https://birn.eu.com/news-and-events/online-violence-against-women-must-not-be-tolerated-debate-told/
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BIRN Yıllık Dijital Haklar Raporunu Sundu

Rus Devlet Fonlarının Bosna’da Soykırım İnkar Çalışmaları Analiz Edildi

BIRN Presents Annual Digital Rights Report in Sarajevo 

How Russian State Funds Promote Genocide Denial in Bosnia

16.12.2021 

16.12.2021 

İngilizce 

İngilizce  

Balkanlar   

Balkanlar   

Sunum 

Analiz

BIRN, Saraybosna’daki BIRN Open House etkinliklerinin bir parçası olarak 
GDA bölgesinden sekiz ülkedeki dijital hakların durumuna ilişkin en son yıllık 
raporunu sundu.
Güneydoğu Avrupa’da dijital haklara ilişkin en son BIRN raporunun sunumu 16 
Aralık’ta Saraybosna’da, haritadaki eğilimleri ve bulguları farklı perspektiflerden 
Bosna-Hersek’e odaklanarak değerlendiren bölgesel dijital haklar aktörleri 
arasında yapılan tartışmalar şeklinde gerçekleşti. Tartışmalar, internetteki 
propaganda, yanlış bilgilendirme ve şiddetin; vatandaşların ve savunmasız 
grupların gerçekleri ve günlük yaşamları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu 
inceledi. Her iki görüşmede de konuşmacılar Bosna, Sırbistan ve Karadağ’dan 
STK’lar ve medya temsilcileriydi. Katılımcılar, çevrimiçi alanda soykırımın inkârı 
ve savaş suçlarını tartışırken, Unutulmuş Savaş Çocukları Derneği başkanı 
Ajna Jusic, internette bu tür davranışların mağdurlara daha fazla zarar vererek 
travmalarını tetiklediğini söyledi.

Bosna’nın Sırp egemenliğindeki tarafı Sırp Cumhuriyeti tarafından kurulan 
Srebrenica komisyonunun başkanı, Eylül ayı ortasında Moskova’da düzenlenen 
bir etkinlikte Rus enstitü ve vakıflarının temsilcilerine hitaben, Temmuz 
1995’te Boşnaklara yönelik bir soykırım olmadığını ilan etti. Moskova’ya video 
bağlantısı aracılığıyla konuşan İsrailli tarihçi Gideon Greif - komisyonu bu yılın 
başlarında Sırp Cumhuriyeti makamları için Srebrenica hakkında Bosnalı 
Sırp güçlerini soykırımdan temize çıkaran bir rapor hazırladı.  Greif, çevrimiçi 
olarak yayınlanan konuşmasında, “[Lahey] Mahkemesi’nin soykırımla ilgili 
bulguları zamanın testine dayanamayacak, çünkü [Sırp Cumhuriyeti] komisyonu 
Srebrenica’daki suçların soykırım sayılamayacağına ikna oldu,” dedi. Soykırım 
teriminin Srebrenitsa’ya uygulanması halinde “anlamını yitireceğini” savundu. 
Srebrenitsa Kadınları Derneği başkan yardımcısı Nura Begoviç, “Varlığımızın 
tüm izlerini silecek kadar ileri gittiler ve şimdi bunun soykırım olup olmadığını 
tartışıyorlar” dedi. “Bu insanların ruhu yok. Bu tür komisyonları, toplantıları, 
lobileri kimin desteklediğini görmek utanç verici.” dedi.

https://birn.eu.com/news-and-events/birn-presents-annual-digital-rights-report-in-sarajevo/
https://balkaninsight.com/2021/12/16/how-russian-state-funds-promote-genocide-denial-in-bosnia/
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CAIR’dan Biden’a Golan Tepeleri Çağrısı

CAIR Calls on Biden to Take Action Against Israel’s Doubling of 
Racially-Segregated Housing in Occupied Golan Heights

27.12.2021          İngilizce ABD              Bildiri

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’a, İsrail’e karşı harekete geçme 
çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Naftali Bennet, geçtiğimiz günlerde yaptığı 
açıklamada, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’nde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin 
sayısını iki katına çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Bennett, Biden yönetiminin 
Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni egemen İsrail toprakları olarak tanımasına 
karşı çıkmayacağının sinyalini verdikten sonra bu hamleyi duyurdu. CAIR 
Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Biden yönetimi ve İsrail hükümetinin 
artan insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

https://www.cair.com/press_releases/cair-calls-on-biden-to-take-action-against-israels-doubling-of-racially-segregated-housing-in-occupied-golan-heights/ 
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“Olayların Kurbanı Değil Bölgesel Bir Lider” Başlıklı Analiz Yayımlandı

As A Regional Leader, Not A Victim of Circumstance

Afghanistan’s conflict in 2021 (2): Republic collapse and Taleban 
victory in the long-view of history

24.12.2021     İngilizce         Afganistan            Analiz

Afgan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Suhasini Haidar tarafından kaleme alınan 
Güney Asya’da Hindistan ve Çin’in gelişim çizgisini hesaba katarak “Olayların 
Kurbanı Değil Bölgesel Bir Lider” başlıklı bir analiz yayımladı. Hindistan’ın 
bölgesel bir lider olma yolunda fırsatlar ve mücadelelerini inceleyen metinde 
“Hindistan’ın komşuluk sorunlarına verdiği yanıt, ‘olayların kurbanı’ olarak değil, 
kendi kaderinin ve bölgenin kaderinin bir hakemi olarak göstermek olmalıdır” 
önerisinde bulunuldu. Güney Asya’da Hindistan’ın komşu ülkelerle yaşadığı 
polemiklerde tutarlı ve gücünü pekiştirecek kararlar vermesi gerektiğinin altı 
çizildi.

30.12.2021     İngilizce Afganistan            Analiz

Afganistan Analiz Ağı, Kate Clark tarafından kaleme alınan, 2021’deki çatışmaya 
ilişkin “Afganistan’ın 2021’deki Çatışması (2): Cumhuriyet Çöküşü ve Taliban 
Zaferi” başlıklı analiz metnini yayımladı. Clark, metinde Cumhuriyet’in nasıl 
düştüğünü, Taliban’ın kazanma stratejisini ve sivillere verilen zararı analiz etti. 
Metinde, her ne kadar Taliban cesurca savaşmış olsa da ülkeyi yönetmek 
için hazır olmadığı sonucuna varıldı. Kontrol ettikleri bölgelerde sivil toplum 
kuruluşları dış yardımlarla çalışıyordu. Metne göre bir bölgede belirli görevleri 
yerine getirmek ile bütün bir ülkeyi yönetmek aynı şey değildir. Buradan hareketle 
Taliban’ın bir isyanı yönetmede çok iyi olduğu ancak bunun yanı sıra bütün bir 
ülkeyi yönetmek gibi zor bir görevle başa çıkmakta zorlandığı belirtildi. 

Afganistan’ın 2021’deki Çatışması Analiz Edildi

https://www.aiss.af/aiss/news_details/opinions/61c8075462e84 
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/afghanistans-conflict-in-2021-2-republic-collapse-and-taleban-victory-in-the-long-view-of-history/ 
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Kuzey Makedonya’nın Yumuşak Diplomasisi Başlıklı Rapor Yayımlandı

Hojjatoleslam Imanipour: İran ve Çin’in Dünyaya Sunacak Yeni Fikirleri Var!

Hojjatoleslam Imanipour: Iran and China have new ideas to offer to the World

29.12.2021      

27.12.2021      

İngilizce   

İngilizce                 

Bosna Hersek   

İran           

Rapor

Toplantı

Dış Politika Girişimi, Lejla Ramić Mesihović tarafından kaleme alınan “Kuzey 
Makedonya’nın Yumuşak Diplomasisi: Prespa Diyalog Forumunun Markalı Dış 
Politika Fikrinden Gerçeğe Geçişi” başlıklı raporu yayımladı. Raporun amacı 
Avrupa Birliği üyesi olmayan bir bölge olarak Vardar’ın Makedonya bölgesinde 
iyi ilişkiler geliştirmeye katkı sunan çalışmalar yaptığını belirtmektir. Raporda, 
uluslararası anlaşmalar matrisi içinde konunun değerlendirilmesini içeren bir 
bölüme yer verilirken, Prespa Diyalog Forumu’nun içeriği ve potansiyellerine 
değinilmiştir. Raporda tüm bölgenin uzun vadeli çıkarları pahasına popülizmleri 
ve küçük siyaseti kışkırtan her türlü eylemi diskalifiye eden istikrarlı ve geniş 
çapta doğrulanmış bir söylem geliştirmenin önemi üzerinde durulmuştur. 

İslami Kültür ve İlişkiler Kurumu, Tahran-Çin milletvekili Chang Hua ile toplantı 
düzenledi. Hojjatoleslam Imanipour, Çin’in Tahran Büyükelçisi Chang Hua ile 
yaptığı görüşmede İran ve Çin arasındaki tarihi geçmişe ve kültürel ilişkilere 
atıfta bulunarak, İran ve Çin’in dünyaya sunacak yeni fikirleri olduğunu söyledi. 
İki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin genişletildiğini vurgulayan İslam Kültür ve 
İlişkiler Örgütü başkanı, ICRO’nun çeşitli kültürel çalışmalar, sergiler, araştırma 
ve kültürel heyetlerin bir araya getirilmesinin gerekliliği hakkında konuştu. 
İki milletin birbirini daha yakından tanıması adına yayınların Farsça-Çince 
ve Çince-Farsça çeviri faaliyetlerinin başlaması gerektiği ifade edildi. İran 
açısından Çin ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikler arasında yer 
aldığı vurgulandı. Bu noktada İran’ın Çin Çalışmaları Merkezi kurarak bilimsel 
ve kültürel çalışmalar niyetinde olduğu ifade edildi. 

North Macedonia’s Soft Diplomacy: Transition of the Prespa Dialogue Forum from a 
Branded Foreign Policy Idea into Reality

https://vpi.ba/wp-content/uploads/2021/12/Analiza-Meka-diplomatija-sjeverne-makedonije-ENG-2021_12_23.pdf 
http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=11747&newsview=777532 
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika Konferansının Yedincisini Düzenlendi

Suriye Gulag: Esad’ın Hapishaneleri 1970-2020 Semineri Düzenlendi

The Middle East and North Africa; Change for a New Start

02.12.2021      

01.12.2021      

İngilizce   

Arapça   

İran         

Lübnan      

Konferans

Çevrimiçi Seminer

Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü, her yıl düzenlenen Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika konferansının yedincisini Orta Doğu Siyasi ve Ekonomik Enstitüsü 
(Budapeşte) ve Romanya EuroDefense ortaklığında gerçekleştirdi. Bölgenin 
yeni güvenlik yapısındaki dinamikler ve aktörler, yeni küresel gelişmeler ve 
Afganistan, Lübnan Krizi, Orta Doğu’daki ekonomik başarısızlıklar ve Orta 
Doğu ülkelerinin Avrupa Birliği üyeleri ile ilişkileri konferansta konuşulan 
önemli konular arasında yer aldı. Foad Izadi, Ali Beman Eghbalizarch, Keyhan 
Barzegar gibi önemli isimlerin katıldığı programa ABD, Türkiye, İngiltere, Rusya, 
Malezya ve İtalya gibi ülkelerden de konuşmacılar katılım sağladı. 200’den 
fazla katılımcının yer aldığı konferansta ABD ve Çin’in son on yılın kazananı 
olduğu, Batı Asya’da IŞID’in etkinliğinin Türkiye ve İran’ı ekonomik olarak 
yıprattığı vurgulandı. 

UMAM Dökümantasyon ve Araştırma Kurumu, Uğur Ümit Üngör ve Jaber 
Baker tarafından kaleme alınan “Syrian Gulag: Assad’s Prisons, 1970-2020” 
başlıklı kitabın değerlendirmesini yapmak adına bir çevrimiçi seminer 
düzenledi. “Suriye Gulag: Esad’ın Hapishaneleri, 1970-2020” röportajlar, 
raporlar, özel koleksiyonlar, anılar, çizimler, haritalar, fotoğraflar, sözlü tarihler 
ve sosyal medyadan alınan veriler dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan 
yararlanan bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap, dünyanın en korkunç 
hapishaneleri hakkında bilgi vermektedir. Anne-Marie McManus ve Mina 
Ibrahim tarafından modere edilen programda modern Suriye tarihini tanımlayan 
en önemli unsurlardan birinin hapishaneler olduğu ifade edilmiştir. 

Syrian Gulag: Assad’s Prisons, 1970-2020 : A Conversation with Uğur 
Ümit Üngör & Jaber Bake

https://ipis.ir/en/EventView/663539/Virtual-Meeting-of-%E2%80%9CThe-Middle-East-and-North-Africa-Change-for-a-New-Start  
https://www.umam-dr.org//event_detail/5/96/ 
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Karadağ Siyasi Kamuoyu Araştırması Sonuçlandı

Kamu Politikaları Stratejik Çalışmalar Dergisi Yayımlandı

Quarterly Journal of Strategic Studies of Public Policy

14.12.2021                     

11.12.2021      

Boşnakça              

Farsça             

Karadağ              

İran           

Kamuoyu Araştırması

Dergi 

Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi tarafından yürütülen “Karadağ Siyasi 
Kamuoyu” araştırması sonuçlandı. Araştırma sonuçlarına göre Karadağ 
halkının %24,6’sı Karadağ’daki mevcut siyasetin gidişatının doğru olduğuna 
inanırken; %46,8’i yanlış olduğuna inanmaktadır. 207 yılından bu yana hükümet 
çalışmalarından duyulan memnuniyetin en düşük oranı bu yıl kaydedildi. 
Zdravko Krivokapiç hükümetindeki 12 bakanlıktan en düşük memnuniyet 
oranlarına sahip olan bakanlıklar sırasıyla Dışişleri Bakanlığı (%18,7), Eğitim, Bilim, 
Kültür ve Spor Bakanlığı (%18,4) ve Adalet, İnsan ve Azınlık Hakları Bakanlığı 
(%16) oldu. Siyasi krize çözüm olarak vatandaşların %22’si erken seçim; %18’i 
mevcut hükümetin yeniden yapılandırılması; %16,9’u mevcut çoğunluk partileri 
tarafından kurulacak tamamen yeni bir hükümet seçeneğini tercih etti.

Stratejik Çalışmalar Merkezi üç ayda bir yayımlanan Kamu politikaları Stratejik 
Çalışmalar Dergisi’ni yayımladı. Kamu Politikaları Stratejik Çalışmalar Dergisi, 
hakemli bir akademik araştırma dergisi olarak önemli araştırma makaleleri 
yayımladı. “Teknoloji Geliştirme ve İnovasyonda Kamu İhalesinden Yararlanma 
Adına Bir Çerçeve” başlıklı makalede teknolojik gelişmeler ışığında kamu 
ihalelerinin kullanımını etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Meta sentez 
yönetimiyle niteliksel bir metodoloji benimseyen makaleyi Cevad Nuri, 
Tooraj Karimi ve Najme Jooriyan kaleme aldı. Mahdi Nouri ve Hamed Nejafi 
Jehez tarafından yazılan makale ise İran ekonomisinde kripto paralara ilişkin 
oluşturulmuş düzenlemeleri ele aldı. Metinde, İran ekonomisinin kripto 
para sektöründe dengeyi sağlayamadığını ve bu sebeple bu sektörden 
faydalanamadığı belirtildi. Dergide kamu politikaları ve teknolojik gelişmeleri 
ele alan güncel birçok makale de yayımlandı. 

Svega 18 odsto građana podržava postojeću Vladu bez rekonstrukcije, dok je povjerenje u 
političke institucije na najnižem nivou

http://www.cedem.me/en/activities/1281-svega-18-odsto-gradana-podrzava-postojecu-vladu-bez-rekonstrukcije-dok-je-povjerenje-u-politicke-institucije-na-najnizem-nivou 
http://www.css.ir/Media/PDF/1400/08/08/637712022746457056.pdf 
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“Orta Asya’da İklim Değişikliği ve Dekarbonizasyon” Kitabı Üzerine 
Yazar Çalıştayı Düzenlendi

16.12.2021             İngilizce      Kırgızistan            Çalıştay

OSCE Akademi ve Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, yakında çıkacak olan 
“Orta Asya’da İklim Değişikliği ve Dekarbonizasyon” başlıklı kitap üzerine bir 
yazarlar çalıştayı düzenledi. Çalıştayda iklim değişikliğinin güvenlik, enerji, 
politika, cinsiyet, madencilik gibi temalara etkisini inceleyen kitabın bölümleri 
incelendi. Bunun yanı sıra “Orta Asya’da Toplum ve İklim Değişikliği”, “İklim 
Değişikliğinin Orta Asya Üzerindeki Etkileri”,  “Kırgızistan’da İklim Değişikliği 
ve Cinsiyet Bağlantısı”, “Orta Asya’da İklim Değişikliği Bilimi ve Politikası: 
Gelecek Perspektifleri”, “Orta Asya’da Karbonsuzlaştırma Fırsatları ve Karbon 
Fiyatlandırma Araçları” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Authors’ Workshop on the Forthcoming Book “Climate Change and decarbonization in 
Central Asia”

İran-Ermenistan İlişkileri Dostane ve İstikrarlı Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi

23.12.2021      İngilizce               İran           Toplantı

İslami Kültür ve İlişkiler Kurumu, İran-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu 
üyeleri arasında yapılan görüşmede İran ve Ermenistan arasındaki ilişkileri 
dostane, sürekli etkileşimli ve istikrarlı olarak nitelendirdi. Mevcut çalkantılı 
dünyada semavi dinlerin takipçilerinin diyalog ve etkileşim ihtiyacına vurgu 
yapan II. Gargin, İran’daki Ermeni toplumunun kültürlerini İran hükümetinin 
dostane tavırları sayesinde koruyabildiklerini belirtti. Yapılan bu görüşmenin 
iki komşu ülke arasında ileriki süreçte daha yakın ilişkiler geliştirmeye olanak 
sağladığı ifade edildi. İran-Ermenistan Parlamentosu Dostluk Grubu’nun İslami 
Kültür ve İlişkiler Kurumu ile yaptığı görüşme dışında İran’da bir dizi görüşme 
yaptığı bildirildi. 

Iran-Armenia relations are friendly and stable

https://osce-academy.net/en/news/full/1008.html 
http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=11747&newsview=777443 
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OSCE Akademi Çin Kamu Diplomasisini İncelediği Raporu Tanıttı

Report Launch: Corridors of Power: How China Creates Economic, Social, and Network 
Ties to Exert Influence Along the Silk Road

14.12.2021        İngilizce          Kırgızistan          Rapor

OSCE Akademinin ev sahipliği yaptığı panelde, Orta Asya bölgesindeki 
finansman ve eğitimden kültür ve sosyal medyaya kadar bölgedeki Çin kamu 
diplomasisi çabaları hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Katılımcılar, Pekin’in 
son yirmi yılda Güney ve Orta Asya’da ekonomik ve yumuşak güç etkisini 
geliştirmek için geniş ve çeşitli bir araç setini nasıl kullandığını derinlemesine 
inceledi. Panele, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Moskova merkezli 
Avrasya Uluslararası Çalışmalar Derneği, Kazakistan Dünya Ekonomisi ve 
Siyaseti Enstitüsü, Birleşik Krallık Hizmetler Enstitüsü gibi birçok kurumdan 
uzman katılım sağladı.

Kazakistanda Göç ve İklim Değişikliği Konulu Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı

09.12.2021             İngilizce           Kazakistan            Eğitim

BM Göç Ajansı ve UNDP’nin ortaklaşa başlattığı eğitim serisinde göç ve iklim 
değişikliğinin Kazakistan’daki etkilerine odaklanıldı. Bu eğitim serisi “Kanıta 
Dayalı Göç ve İklim Değişikliği Politikalarının Kazakistan’ın Gündeminde 
Yaygınlaştırılması” projesinin bir parçasıdır. Proje, uygun iklim değişikliği ve göç 
politikaları ve çözümlerini Kazakistan’ın kalkınma gündemine entegre etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu, Kazakistan’ın 2022-2026 Göç Politikası Konseptinde 
öngörülen göç, çevre ve iklim değişikliği bağlarını ele alan faaliyetlerin daha 
sorunsuz bir şekilde uygulanmasına ve ilgili Orta Vadeli Eylem Planının 
geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

The UN Migration Agency IOM and UNDP Kazakhstan are raising awareness for joint 
project on migration and climate change in Kazakhstan with high-level training series

https://osce-academy.net/en/news/full/1007.html
https://kazakhstan.iom.int/news/un-migration-agency-iom-and-undp-kazakhstan-are-raising-awareness-joint-project-migration-and
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Libya’da Siyasal İslam’ın Yükselişi ve Düşüşü Yazısı Yayımlandı

30.12.2021            İngilizce            BAE           Görüş Yazısı

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan görüş yazısında Bilal Abdullah, 
Libya’daki siyasal İslam temasına odaklandı. Yazıda Libya’daki başlıca İslamcı 
siyasi aktör gruplar Müslüman Kardeşler, Cihatçı Selefilik (Müftü Hareketi) ve 
Aşırılıkçı Örgütler (Ensar El Şeriat) olarak üç kategoride incelendi. Yazıda, son 10 
yıldır Libya’nın batı bölgesinin siyasi İslam’ın ana kalesi olduğu; doğu bölgesinin 
sosyal bileşenlerinin ise İslamcıları ana rakip olarak gördüğü belirtildi. Yazının 
devamında Libya’daki İslamcıların siyasi nüfuzlarını korumasına katkı sağlayan 
faktörler, Libya’daki İslamcıların iç krizleri ve düşüşleri tartışıldı.

The Rise and Fall of Political Islam in Libya

BAE İran Müzakerelerini Analiz Etti

19.12.2021         İngilizce             BAE     Analiz

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan analizde İran’ın nükleer 
müzakerelerine odaklanıldı. Analizde, nükleer müzakereler için İran’ın masaya 
tavizsiz ve maksimalist taleplerle oturduğu ve bu nedenle müzakerelerin 
başlangıcından birkaç gün sonra askıya alındığı ifade edildi. Metinde bu 
askıya alınmanın ardındaki nedenlere ve müzakerenin çöküşten kurtarılmasına 
katkı sağlayan noktalara odaklanıldı. Analize göre bu noktalar BM nükleer 
müfettişliğinin acil toplantı çağrısı, Washington’un Çin ve Rusya’dan İran’a 
baskı yapılması çağrısı, bölgesel dinamikler ve Pentagon’un askeri harekat 
planını gözden geçirmesi oldu.

Four Factors that Helped Washington Rescue Iran Nuclear Talks

https://www.epc.ae/en/details/featured/the-rise-and-fall-of-political-islam-in-libya
https://www.epc.ae/en/details/brief/four-factors-that-helped-washington-rescue-iran-nuclear-talks
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Kuzey Makedonya’da Transatlantik İlişkilerin Geleceği Konuşuldu

E Ardhmja E Marrëdhënıeve Transatlantıke Dhe Sfıdat E Reja Të Sıgurısë 

09.12.2021        Arnavutça          Kuzey Makedonya    Konferans  

Kuzey Makedonya İslam Dini Cemaati tarafından yayınlanan “Transatlantik 
İlişkilerin Geleceği ve Yeni Güvenlik Zorlukları” adlı yazıda Sofya Güvenlik 
Forumu, Konrad Adenauer Vakfı ve Kriz Yönetimi ve Afet Müdahalesinde 
Mükemmeliyet Merkezi tarafından hazırlanan uluslararası konferansın 
detaylarından bahsedildi. Konferansa İslam Dini Cemaati’ni temsilen dış 
ilişkiler direktörü Mustafa Dauti katıldı. Konferansa üst düzey birçok diplomat 
katıldı. Konferansın güvenlik konusu üzerinden birçok konu tartışıldı. Siyasi, 
sosyo-ekonomik, etnik, dini vb. çeşitli sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerde 
güvenliğin nasıl daha fazla tesis edilmesi gerektiği tartışıldı. Irksal, etnik veya 
dini grubu ne olursa olsun toplumların hoşgörülü, anlayışlı, farklılıkları ve 
ayrılıkları kabul eden olması, bu ilkeye güvenlik ekseninde saygı duymaları 
gerektiği vurgulandı. 

Başarılı Bir Genç Adam Modeli Eğitimi Gerçekleştirildi

10.12.2021          Arnavutça                Makedonya                Seminer 

İslami Gençlik Forumu’nun web sitesinde yayınlanan “Üsküp Şubesi, Eureka 
projesi kapsamında ‘Başarılı Bir Genç Adam Modeli’ konulu bir sonraki 
eğitimi gerçekleştirdi.” başlıklı yazıda Eureka projesinin Üsküp şubesinde 
nasıl ilerlediğine dair detaylara yer verildi. Forumun Üsküp Başkanı Afrim 
Demiri, öğretim üyesi olarak başarı kavramını, kimlerin başarılı sayıldığını, 
bunu başarmanın yollarının neler olduğunu ve başarıya ulaşmak için hangi 
yöntemleri kullanmamız gerektiğini ele aldı. Toplantının bir kısmında da 
öğrencilerin öz kontrollerini ve uyanıklıklarını geliştirmeleri için bir test yapıldı. 
Diğer bir projede ise; TV21, ev sahibi olarak, Talentium projesinin öğrencilerini 
mekanlarında ağırladı. Ev sahibi Beşir Arifi ise öğrencilere; medyanın önemi, 
çalışma sürecinin nasıl gerçekleştiği, gazetecilerin karşılaştığı zorluklar ve 
gençlerin medyayla ilişkisinin nasıl olduğu hakkında doğrudan bilgi verdi 

Forumi Rinor Islam – Dega Shkup realizoi trajnimin e rradhës në kuadër të projektit Eureka 
me temën ”Modeli i një të riu të suksesshëm”. 

https://bfi.mk/e-ardhmja-e-marredhenieve-transatlantike-dhe-sfidat-e-reja-te-sigurise/ 
https://fri.org.mk/nxenesit-e-projektit-talentium-vizituan-tv21-ne-shkup-ndersa-eureka-vazhdoi-me-modelin-e-nje-te-riu-te-suksesshem/ 
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Pandemiden Çıkan Bangladeş Başlıklı Konferans Düzenlendi

12-13.12.2021 İngilizce Bangladeş Konferans

Vatandaş Platformu, Bangladeş’in yaptığı program kapsamında, son bir 
buçuk yılda COVID-19 pandemisinin ülkenin “geride kalan” ve “geriye itilen” 
insanları üzerindeki etkilerini araştırmak için büyük yatırımlar yaptı. Ayrıca, 
devam eden pandemi ışığında kamu politikası müdahalelerinin etkinliğini 
de analiz etti. Çeşitli oturumlar boyunca, bu araştırma çıktıları doğrulandı ve 
sunuldu. Açılış oturumunda Bangladeş’in Çin ve Hindistan ülkelerinden daha 
iyi olduğu belirtildi. Sağlık sektörüyle ilgili olarak, hükümetin daha iyi sağlık 
hizmetleri sunmak için yaklaşık 15.000 toplum kliniğini modernize etmek ve 
güçlendirmek üzerinde çalıştığını söylendi. Bunun yanında kent-kır göçü ve 
bunun sonucunda düşük ücretler ve daha yüksek eksik istihdam ile birlikte 
ekonominin daha fazla kayıt dışı olduğu belirtildi. Son olarak pandemi sırasında 
nüfusun önemli bir kesiminde yoksulluğun ısrarla arttığı söylendi. Ayrıca, 
hem kaynakların tahsisinde hem de politika araçlarının kullanımında önemli 
eksiklikler olduğu vurgulandı.

Bangladesh Emerging from the Pandemic: Coping Experiences and Policy Choices

Bangladeş Politika Diyaloğu Merkezi İklim Kaynaklı Göç Üzerine Makale Yayımladı

30.12.2021 İngilizce           Bangladeş Makale 

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD), tarafından yayımlanan makale Bangladeş 
Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından 
finanse edilen Sorumlu Sistemler için Bilginin Teşvik Edilmesi (PROKAS) 
Programının İklim Kaynaklı Göç (CIM) Sorununa Dayalı Projesi (IBP) konu 
edinildi. Bangladeş’in karasal ve demografik özellikleri nedeniyle iklim 
değişikliğinin etkisine karşı en savunmasız ülkelerden biri olduğu vurgulandı. 
Son zamanlarda iklim değişikliği ve istihdam fırsatları için büyük şehirlerin 
gecekondu bölgelerine iç göç yaşandığından bahsedildi. Bir dizi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefine (SKH) ulaşılmasını zorlaştıran ülke hakkındaki kritik 
sorunlara değinildi. Sosyal ve ekonomik arka planı göz önüne alındığında, 
ülkenin iç göçü durdurmak için istihdam olanakları yaratarak alternatif bir 
çözüm bulması gerektiği çağrısı yapıldı. Ayrıca, yapılan çeşitli tahminler, hem 
küresel hem de yerel olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak 
açısından büyük bir finansman boşluğunun hakim olduğunu gösterdi.

Establishing a Blended Finance Mechanism Involving Climate Funds in Bangladesh

https://bdplatform4sdgs.net/citizens-platform-covid-conference/
https://cpd.org.bd/establishing-a-blended-finance-mechanism/
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Dijital Bangladeş Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Digital Bangladesh: Are citizens willing to take up digital services?

13.12.2021 İngilizce Bangladeş Görüş Yazısı

Shannaz Zubaid, ele aldığı görüş yazısında, Bangladeş’in dijitalleşmeyi ne 
kadar gerçekleştirebildiğine odaklandı. Bu soruyu cevaplandırmak için Zubaid, 
Bangladeş’in köylerine gitti ve farklı demografik gruplara dijital hizmetleri 
kullanmada karşılaştığı zorlukları anlamasını sağlayan “Dijital Hizmetlere 
Erişim” adlı bir anket uyguladı.  Bu anketin sonuçlarından edindiği izlenimlere 
görüş yazısında yer verdi.  Tangail’deki uzak bir köydeki hanelerin çoğunun 
dijital cihazlara erişimi olmasına rağmen, dijital platform ve hizmetlerin 
kullanımının düşük olduğu sonucuna erişti. Bu durumun nedenini insanlar 
için bu kavramların yeniliğine bağladı. Ayrıca Bangladeş’in kırsal kesimlerinde 
yaşayanların dijital cihazları kullanma konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. 
Bu duruma ek olarak yaşlıların süreci karışık bulmalarını da belirtti. Zubaid, 
birçok insanın teknolojik becerilere sahip olmasına rağmen hizmetleri dijital 
olarak kullanmayı reddettiğini söyledi.

Bangladeş’in Elli Yılı Konferansı Düzenlendi

10.12.2021 İngilizce Bangladeş Konferans

Bangladeş’in bağımsızlığının altıncı yıl dönümünü kutlamak için Politika 
Diyaloğu Merkezi (CPD), Cornell Üniversitesi’nin Güney Asya Programı 
ile iş birliği içinde, ülkenin farklı sektörlerdeki (siyaset, ekonomi, toplum) 
gelişmelerini araştıran sanal bir uluslararası konferans düzenledi. Bangladeş’in 
gelişiminin dikkate değer hikayesi, savaşın harap ettiği bir ekonomiyi ve 
toplumu nasıl yeniden inşa etmeyi başardığı ve insani gelişme ve ekonomik 
büyümenin temel göstergelerinde nasıl istikrarlı bir ilerleme kaydettiği tasvir 
edilmeye çalışıldı. Bununla birlikte, Bangladeş’in ilerlemesinin öyküsü genellikle 
nicel bir perspektiften anlatıldı. Rakamların sosyal ve ekonomik kalkınmada 
önemli kazanımlara işaret ettiği gözlemlendi. CPD tarafından düzenlenen 
konferans, Bangladeş’in son elli yıldaki çok yönlü gelişiminin anlaşılmasını 
derinleştirmeyi amaçladı. 

Fifty Years of Bangladesh: Retrospect and Prospect

https://bigd.bracu.ac.bd/digital-bangladesh-are-citizens-willing-to-take-up-digital-services/
https://cpd.org.bd/fifty-years-of-bangladesh-retrospect-and-prospect/
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Tunus’ta Balıkçılar Zor Durumda Adlı Makale Yayımlandı

20.12.2021 Fransızca-Arapça Tunus                     Makale

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan makale, 
Tunus kıyılarında balıkçılık ile uğraşanların yaşadığı zorlukları konu edindi. 
Makaleye göre bu kıyılar ‘mülteci’ kontrolü sebep gösterilerek Libyalılar 
tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Bu bağlamda Zarzis adı verilen bu kıyı 
şeridinde balıkçılık ile uğraşan gemilerin Libyalılar tarafından esir alındığı ve 
batma gibi olayların yaşandığı esnada yardım gelmediği tespit edildi. Kalkınma 
ve Çevre İçin Balıkçı Derneği’nin genel merkezinde, elinde deniz haritaları 
ile balıkçıların işinin nasıl giderek zorlaştığının açıklandığı kaydedildi. Makale, 
söz konusu ortak alan olarak anılan denizin, ortak deniz olmaktan çıkarılarak 
Libyalılar tekeline geçmesini eleştirdi. Ayrıca bu durumun yalnızca balıkçılık 
faaliyetine değil Tunus turizmine de zarar verdiğini ekledi.

La Tunisie, porte de l’Afrique & frontière de l’Europe

Bangladeş’te Beceri Açığı ve Genç İstihdamı Konferansı Düzenlendi

4.12.2021 İngilizce Bangladeş Konferans

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD), politika yapıcılar ve özel sektör tarafından 
somut önlemler yoluyla beceri açığının azaltılması ihtiyacının altını çizdi. 
Diyalog, CPD tarafından Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bangladeş Ofisi ile iş 
birliği içinde organize edildi. CPD, iş başvurularında ne tür beceriler aradıklarını 
anlamak için ekonominin çeşitli sektörlerinde çalışan 100 hükümet dışı 
işverenle anket yaptı. İşverenlerden alınan geri bildirimlere dayanarak CPD, 
500 üniversite öğrencisinin ve yeni mezunların becerilerini değerlendirmek için 
bir beceri değerlendirme testi geliştirdi. Etkinliğin ardından ilgi çekici bir açık 
zemin tartışması yaşandı. Diyaloğa üst düzey politika yapıcılar, araştırmacılar, 
kalkınma uygulayıcıları, akademisyenler, iş dünyası liderleri, sivil toplum 
temsilcileri, uluslararası kalkınma ortakları ve gazeteciler katıldı.

Skills Gap and Youth Employment in Bangladesh

https://ftdes.net/la-tunisie-porte-de-lafrique-frontiere-de-leurope/
https://cpd.org.bd/youth-need-appropriate-skills-to-be-employed-in-the-labour-market/
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CIHRS Demokrasi Zirvesi’ne Katıldı

CIHRS at the Democracy Summit

10.12.2021 İngilizce-Arapça Mısır                      Konferans

Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü’nün (CIHRS) Mısır Programı 
Direktörü Mohamed Zaree, bugünkü Demokrasi Zirvesi’nde devlet 
temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, insan haklarına saygının devletin 
istikrarıyla orantılı geliştiğini vurguladı. 2017 Martin Ennals Ödülü sahibi Zaree, 
zirve öncesi yaptığı müdahalede, Arap bölgesindeki demokratik geçişin 
başarısız olduğunu “kendimize neden sormamız gerektiğini” söyledi. Bu 
başarısızlığın temel nedenlerinden birinin, uluslararası toplumun “demokratik 
geçişi desteklemek” yerine “düzeni yeniden sağlamak” ile meşgul olması 
olduğunu öne sürdü. Zaree, 11 Eylül saldırılarının ve teröre karşı küresel savaşın 
ardından dış politika güvenlikleştirmesinin keskin bir şekilde hızlanmasının, 
“hâlâ uluslararası toplumun bölgeye yönelik yaklaşımını bugüne kadar 
yönlendiren sahte bir istikrar-demokrasi ikiliği ürettiğini” açıkladı.

2022 Yılı: Mısır Vizyonu Sempozyumu Düzenlendi

23.12.2021 İngilizce Mısır Sempozyum

Bibliotheca Alexandrina tarafından düzenlenen sempozyum iki oturumdan 
oluştu. Alexandrina Bibliotheca Direktörü Dr. Moustafa Elfeki, Mısır’ın 2022 yılı 
boyunca Mısır devletinin her düzeyde gösterdiği yoğun çabanın bir uzantısını 
temsil eden çeşitli girişimlere ve olaylara tanık olacağını söyledi. Sempozyum, 
İklim Zirvesi, restore edilmiş arkeolojik alanların açılışı ve İdari Başkent’teki yeni 
gelişmeler gibi önümüzdeki yıl Mısır’da gerçekleşecek bir dizi önemli olayı 
tartışmayı amaçladı. Söz konusu temalara sivil toplum kuruluşlarının etkisi ve 
bu temalar içindeki rollerine de odaklanıldı. İlk oturumda Turizm ve Eski Eserler 
Bakanı Dr. Khaled El-Enany;  Uluslararası İş Birliği Bakanı Dr. Rania Al-Mashat, 
ve Çevre Bakanı Dr. Yasmine Fouad yer aldı. İkinci oturum ise aralarında Dr. 
Khaled Zakaria, Dr. Hania Sholkamy ve Dr. Ahmed Kandil’in de bulunduğu 
enerji, kamu politikaları ve insani gelişme alanlarında önde gelen uzmanlar 
arasında geçti. Sempozyuma gençlik temsilinin yanı sıra bakanlıklar, üniversite 
öğretim üyeleri, sivil toplum ve medya temsilcileri de katıldı. 

The Year 2022: An Egyptian Vision

https://cihrs.org/cihrs-at-the-democracy-summit/?lang=en
https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41363&
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Çevresel Geçişten Enerji Krizine: Doğal Gazın Bir Geleceği Var Mı? 
Başlıklı Analiz Yayımlandı

03.12.2021 Fransızca  Fas   Analiz

Yeni Doğu İçin Politika Merkezi, sadece yenilenebilir enerjilerin kullanımı 
arttırılabilirse, ‘doğal gaz, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının geçmişte 
kalacak bir enerji olacağından bahsedebilir miyiz?’, sorusuna çözüm aradığı 
bir analiz raporu yayımladı. Bu soru görünüşte basit gibi dursa da; iklim 
zorunluluğu, çevreyi karbondan arındırma ihtiyacı ve aynı zamanda birçok 
ülke tarafından bu yönde yapılan siyasi taahhütler göz önüne alındığında, ülke 
ekonomileri için net ve mutlak olumlu bir çözüm bulma ihtiyacı doğduğundan 
söz edildi. Bununla birlikte, bu akıl yürütmenin sonucunda çevresel değerlerin 
hem ekonomik hem de jeopolitik faktörlerden etkilenmesini dikkate almak 
gerektiğine değinildi. 

De la transition environnementale à la crise énergétique : le gaz naturel a-t-il un avenir ?

Yeni Doğu İçin Politika Merkezi Çin Hareketliliğini Konu Aldı

03.12.2021 İngilizce Fas   Görüş Yazısı

Yeni Doğu İçin Politika Merkezi’nden Helmut Sorge’nin yayımladığı görüş 
yazısında Çin cephesindeki hareketlilikten bahsedildi. Ekim ayında Güney 
Çin Denizi’ndeki gerilimin artmasıyla birlikte, CIA Direktörü William Burns, 
“21. yüzyılda karşı karşıya olduğumuz en önemli jeopolitik tehdit olan Tayvan 
üzerindeki bir çatışmanın akut tehlikeleri konusundaki ortak çalışmamızı daha 
da güçlendiriyoruz” uyarısında bulundu. Burns’e göre Pekin ve Washington 
arasındaki çatışma düşman bloklara bölünmüş bir dünya meydana getirecekti. 
Kazanan herkes kaybedecekti ve Tayvan Boğazı’ndaki seçim, tahammül 
edilebilir bir statüko ile feci bir çatışma arasında kendine yer bulacaktı. Sorge, 
yazısında, geçen yıl yaklaşık 380 Çin savaş uçağının Tayvan’ın “Hava Savunma 
Tanımlama Bölgesine” (ADIZ) girdiğini hatırlattı. Bu yıl şimdiye kadar 600’den 
fazla saldırı gerçekleştiği, bunların 150’den fazlasının Ekim’in ilk beş gününde 
Shenyang J-16 savaş uçakları, Xian H-6 ikiz bombardıman uçakları ve Sukhai 
SU-30 savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği ve ada hükümetini kışkırttığı 
sırada meydana geldiği üzerinde durdu. 

Between a tolerable status quo and a disastrous conflict

https://www.policycenter.ma/publications/de-la-transition-environnementale-a-la-crise-energetique-le-gaz-naturel-t-il-un-avenir
https://www.policycenter.ma/opinion/between-tolerable-status-quo-and-disastrous-conflict#.YdIa9RNBzUo
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Fas’ta Savunma Sanayiinin Yasal Rejimi Başlıklı Makale Yayımlandı

Le régime juridique de l’industrie de défense au Maroc

13.12.2021 Fransızca  Fas   Makale

Yeni Doğu için Politika Merkezi, yayınladığı makalede, 10-20 Sayılı Savunma 
Sanayii Kanunu ve onun uygulama kararnamesinin, ulusal savunma 
politikasının modernizasyonu sürecinde bir dönüm noktası olduğuna değindi. 
Endüstriyel ortaya çıkma çabalarının bir uzantısı olarak düşünülecek olan yeni 
hukuk sisteminin, sürdürülebilir bir Fas savunma sanayisi için sağlam temeller 
oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Tutarlılığı ve eksiksizliğine ek olarak, yeni 
hukuk sisteminin; silah ticareti ve yasadışı silah kaçakçılığıyla mücadeleye 
ilişkin uluslararası düzenlemelerin temel gerekliliklerine uygun olduğu söylendi. 
Bu bağlamda, yeni hukuk sisteminin detaylı analizi yapıldı. Bu sayede yazılan 
bu makalenin, kullanılmak üzere, yetkili merciler için güvenilir bir kaynak 
olduğu ifade edildi. 

Afrika Boynuzu: Körfez Stratejik Derinliği Başlıklı Kitap Yayımlandı

27.12.2021                   İngilizce Katar                  Kitap

Al Jazeera Araştırma Merkezi, uluslararası ilişkiler profesörü olan Madwakh 
Ajmi Al-Otaibi’nin doktora tezi olan “Afrika Boynuzu: Körfez Stratejik Derinliği” 
başlıklı kitabı yayımladı. Kitap, Körfez stratejik derinliği olarak Afrika Boynuzu 
hakkında jeo-stratejik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel gerçekleri sunmayı ve bu 
temalar etrafındaki bir dizi soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır. Afrika Boynuzu: 
Körfez Stratejik Derinliği, siyasi ekonomik ve güvenlik mücadeleleriyle 
yüzleşmek amacıyla yeni dünya düzeninde uluslararası siyasette taraflar 
arasındaki ortak çıkarları birleştirici ilişkilere dayanarak yansıtan ön kabulü 
merkezine almaktadır.

The Horn of Africa: A Gulf Strategic Depth

https://www.policycenter.ma/publications/le-regime-juridique-de-l-industrie-de-defense-au-maroc
https://studies.aljazeera.net/en/news/ajcss-latest-publication-horn-africa-gulf-strategic-depth
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Yemen Ekonomik Bülteni Yayımlandı

17.12.2021         İngilizce          Yemen            Rapor

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda ABD’nin 
Husi hareketine uyguladığı ekonomik yaptırımların Yemen ekonomisi 
üzerindeki etkisine odaklanıldı. Geçen yıl ABD’nin silahlı Husi hareketine 
karşı uyguladığı yaptırım rejimi, grubun askeri ve güvenlik faaliyetlerine 
odaklanmaktan ekonomik temellerini hedef almaya doğru genişledi. Raporda, 
Yemen’deki taraflara yönelik herhangi bir yaptırımın, Yemenlilerin genel 
olarak halihazırda karşı karşıya olduğu korkunç ekonomik ve insani koşulları 
etkileyeceğine vurgu yapıldı. Bundan dolayı, mali yaptırımlar uygulanmadan 
önce bu yaptırımların etkilerini, Yemen pazarının gelişen dinamiklerini ve 
ülkenin siyasi, askeri ve ekonomik durumunu değerlendirmenin Yemenli halk 
ve meşru işletmeler için elzem olduğu belirtildi.

Yemen Economic Bulletin: The Limited Efficacy of US Sanctions 
on Houthi Financial Networks

Etiyopya İç Savaşı Analiz Edildi Başlıklı Analiz Metni Yayımlandı

01.12.2021             İngilizce Katar                Analiz

Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından yayımlanan analizde 
Etiyopya iç savaşı değerlendirildi.  Etiyopya Ulusal Savunma Gücü (ENDF) ve 
müttefikleri, başkente doğru ilerleyen Tigrayan Halk Kurtuluş Cephesi’ni (TPLF) 
Kuzey Etiyopya’da püskürtmek için savaşmaya devam etmektedir. Etiyopya 
hükümeti şimdiden 6 aylık olağanüstü hal ilan etmiş ve isyancıların özellikle 
birçok şehir ve kasabasının isyancıların eline geçtiği Amhara cephesindeki 
atılımlarının ardından hızlı askeri seferberlik çağrısında bulunmuştur. Bu analiz 
metninde Etiyopya krizindeki iç ve dış dinamikler değerlendirilmiş ve savaşın 
gidişatına dair tahminler ortaya konmuştur.

Ethiopian Civil War: Latent Causes and Projected Trajectories

https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/Ethiopian-Civil-War-Projected-Trajectories.aspx 
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“Türkiye’nin Politikası Yemen İç Savaşına Kayıyor, Yerel ve Bölgesel Bir Perspektif” Başlıklı 
Analiz Metni Yayımlandı 

Turkey’s Policy Shifts Toward Yemen’s Civil War, a Local and Regional Perspective

14.12.2021              İngilizce Yemen              Analiz

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan analizde, Türkiye’nin 
Yemen politikasına odaklanıldı. Analizde, bölgesel bağlamda Türkiye’nin 
Yemen’deki iç savaşa yönelik uyguladığı proaktif bölgesel politikanın aksine, 
kendisi ve bölgesi için önemli sonuçlar doğuracak olan Yemen sorununa 
pasif yaklaştığı ifade edilmiştir. Analizde, Türkiye’nin Yemen iç savaşına sınırlı 
müdahalesinin sebepleri değerlendirilmiş ve Türkiye’nin Yemen politikasında 
“müdahaleci” bir politika izlemediği vurgulanmıştır.

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15966 
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Afganistan Analiz Ağı Ekonomik Krizi Analiz Etti

Suriyeden Gelen Arnavutlar Toplumsal Entegrasyon Eğitimi Aldı

07.12.2021     

21.12.2021      

İngilizce                 

İngilizce           

Afganistan            

Arnavutluk   

Analiz

Eğitim

Afganistan Analiz Ağı, Martine van Bijlert tarafından kaleme alınan 
Afganistan’daki ekonomik krize dair bilgileri birinci ağızdan analiz eden “Çökmüş 
Bir Ekonomide Yaşamak (1): Bir aşçı, bir işçi, bir göçmen işçi, bir küçük tüccar 
ve bir fabrika sahibi bize hayatlarının şimdi nasıl olduğunu anlatıyor” başlıklı 
analiz metni yayımladı. Metinde Afganistan’da yaşayan esnafın ekonomik 
durumla ilgili doğrudan sözlerine yer verildi. Söylemlerine göre Taliban, çok 
fazla kontrol noktasında vatandaşları kontrol etmekte ve şüphelendikleri kişileri 
tutuklamaktadır. Bunun yanında çarşı ve pazarlar açık, yaşam devam etmektedir. 
Yöneticilerin ya da yetkililerin söylemlerinden ziyade halkın Taliban yönetimi 
ve Afganistan’daki gidişat hakkındaki yorumlarına bu vasıtasıyla ulaşmak metni 
önemli kılmıştır. 

Demokrasi ve Arabuluculuk Enstitüsü, çatışma bölgelerinden dönen kişilere 
yönelik rehabilitasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesini amaçlayan “Suriye’den 
Dönen Arnavut Vatandaşlarının Sürdürülebilir Toplumsal Entegrasyonu” başlıklı 
bir eğitim düzenledi. Eğitim, Yerel Özyönetim Birimleri (LSGU) temsilcilerinin 
güçlendirilmesi amacıyla kılavuz niteliğinde oldu. Kılavuz, vaka yönetimi süreci ve 
geri dönenler için hizmetlerin sağlanması yoluyla profesyonellerin çalışmalarına 
rehberlik edecek, alıştırmalar, vaka çalışmaları ve olumlu modeller sağlayan 
pratik bir araç seti olarak tasarlandı.

Living in a Collapsed Economy (1): A cook, a labourer, a migrant worker, a small trader and a 
factory owner tell us what their lives look like now

Sustainable community-based reintegration of Albanian nationals returning from Syria

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/living-in-a-collapsed-economy-1-a-cook-a-labourer-a-migrant-worker-a-small-trader-and-a-factory-owner-tell-us-what-their-lives-look-like-now/ 
https://idmalbania.org/event/training-on-sustainable-community-based-reintegration-of-albanian-nationals-returning-from-syria/ 
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Krizler Döngüsünde Sosyal Bilmleri Muhasebe Etmek Konferansı Gerçekleştirildi

Yolsuzluk Karşıtlığı Forumu Gerçekleştirildi

3-5.12.2021      Arapça   

İngilizce            

Lübnan      

Lübnan    

Konferans 

Konferans 06.12.2021      

Sosyal Bilimler Arap Konseyi, beşinci büyük konferansını “Krizler Döngüsünde 
Sosyal Bilimleri Muhasebe Etmek: Hoşnutsuzluk Dalgaları ve Değişim Talepleri” 
başlıklı tema ile gerçekleştirdi. Konferansın alt başlıkları eşitsizlik ve direnç; devlet 
ve risk toplumu; küresel, bölgesel ve ulusal ekolojiler olarak belirlendi. Arap 
Sosyal Bilimler Konseyi’nin 2013’teki ilk konferansına benzer şekilde, Konseyin 
beşinci konferansı bu çalkantılı zamanlarda sosyal bilimlerin hesap verebilirliği 
ve bilgi üretimine odaklandı. Bu hesap verebilirlik, Arap bölgesi ve dünyanın 
yaşadığı olayların ciddiyetinin dayattığı yenilikçi entelektüel ve metodolojik 
araçlara bağlı olarak gerçekleşti. Elbette konferansın ana temasını Covid-19 
salgını ve beraberinde getirdiği yeni normal hâl oluşturdu. 

Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Girişimi (RAI), Arnavutluk’taki Avrupa Gençlik 
Parlamentosu (EYP) ile ortak olarak 50’ye yakın genç katılımcıyı bir araya 
getiren Yolsuzlukla Mücadele Forumu’nu organize etti. Bu üç günlük etkinlik, 
Arnavutluk’taki Bütünlük Haftası’nın (The Week of Integrity) bir parçası olarak 
Tiran’da düzenlendi. 7 Aralık Salı günü gerçekleştirilen açılış töreni ve AB 
Delegasyonu’nun Arnavutluk temsilcisi Alexis Hupin ve EYP temsilcisi Daniel 
Buna programda Arnavutluk Muhbir koruma yasasına dair açıklamalarda 
bulundu. Arnavutluk Muhbir koruma yasasının Avrupa birliği Muhbir Koruma 
Yasasıyla uyumlu olduğu, kanunun hem kamu hem de özel sektör içinde 
geçerli olup muhbiri gizlilik içinde her türlü tacize karşı korumayı garanti 
ettiği belirtildi. 

مساءلة العلوم االجتامعية يف دّوامة األزمات: موجات الّسخط واملطالبة بالتغيري

Anti Corruption Forum

http://www.theacss.org/pages/fifth-conference 
https://rai-see.org/rai-secretariat-in-partnership-with-eyp-albania-delivered-the-anti-corruption-forum-at-the-week-of-integrity-in-tirana/v  
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Bosna Hersek İçin Zorluklar ve Fırsatlar Başlıklı Rapor Yayımlandı

Nakba İnkarı ve Filistinli Mülteci Kimliğine Yönelik Diğer Saldırılar Adlı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

Challenges and Opportunities For Bosnia And Herzegovin: European 
Integration and Economic Development

Nakba Denial and Other Attacks on the Palestinian Refugee Identity

23.12.2021      

15.12.2021      

İngilizce 

İngilizce 

Bosna Hersek   

Lübnan      

Rapor

Görüş Yazısı 

Dış Politika Girişimi, Adnan Ćerimagić tarafından kaleme alınan “Bosna Hersek 
(BH) için Zorluklar ve Fırsatlar: Avrupa Entegrasyonu ve Ekonomik Kalkınma” 
başlıklı bir rapor yayımladı. Giriş bölümünün yer aldığı birinci bölümün ardından 
ikinci bölümde Ulaştırma Topluluğu (Transport Community) ele alındı. Üçüncü 
bölümde Tuzla Kantonu’nun durumu ve ulaşım topluluğuna girmek için olası 
yollar konu edildi.  Sonuç bölümünde Tuzla Kantonu’nun, BH’nin diğer bazı 
bölgelerine ve AB’ye kıyasla karayolu ve demiryolu altyapısının ihmal edildiği 
bir bölge olduğu ve Tuzla Kantonu’nda daha fazla insanın trafik kazalarında 
yaralanmasının veya hayatını kaybetmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu 
ifade edilmiştir. 

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Ortadoğu uzmanı Anne Irfan tarafından kaleme 
alınan “Nakba İnkarı ve Filistinli Mülteci Kimliğine Yönelik Diğer Saldırılar” 
başlıklı görüş yazısını yayımladı. Trump yönetimine göre, Filistinlilerin çoğu 
sürgünde doğdukları için “gerçek” mülteciler değildi. Trump yönetiminin 
2018’de Filistinlilerin mülteci statüsünün “gayrimeşruluğunu” gündeme 
getirmesi yazara göre Filistin davasını tamamen baltalamanın bir yoludur. 
Zira mülteciliklerinin meşruiyetini sorgulamak Nakba inkarına yol açar. Biden 
yönetiminin de Trump’tan farksız davrandığını ifade eden yazar, Biden’ın geçen 
ay Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını onaylayan bir BM oylamasında 
çekimser kaldığını belirtti. 

https://www.palestine-studies.org/en/node/1652248 
https://vpi.ba/wp-content/uploads/2021/12/Analiza-Izazovi-i-sanse-za-BiH-ENG-2021_12_23.pdf 
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LEGIS Kadın ve Çocukların Düzensiz Göçüne Dair Rapor Yayımladı

Sukuk Piyasa Raporuna İlişkin Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

Sukuk Market SNAPHOT

10.12.2021     

21.12.2021

İngilizce   

İngilizce

Kuzey Makedonya   

Malezya

Rapor

Çevrimiçi Semineri

LEGIS tarafından hazırlanan “Kuzey Makedonya’da Kadınların, Refakatçi 
ve Refakatsiz Çocukların ve Küçüklerin Düzensiz Göçüne İlişkin Rapor” 
adlı yazıda Kasım ayında meydana gelen göç konularına değinildi. Rapora 
göre kuzey sınırındaki düzensiz göç, Lipkovo olarak adlandırılan bölge 
ve köylerde yoğunlaşıyor: Vaksince, Lojane ve Sopot. Güney sınırındaki 
düzensiz göçün ise, sözde Demir Kapı bölgesinde, şehirler olarak: Gevgelija, 
Doyran, Bogdanci ve Valandovo; ve bazı köylerde: Udovo, Mrzenc, Miravci 
yoğunlaştığı belirtildi. Bunların yansıra raporda ülkeye giren göçmenlerle ilgili 
ceza davalarına dair detaylı bilgiler verildi. Bu bilgiler arasında Kasım ayında 
4 göçmenin insan ticareti, çocuk ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından 
yargılandığı belirtildi. 

Uluslararası Eğitim İslami Finans Merkezi (INCEIF), RAM Ratings ile ortak 
bir yayın gerçekleştirdi. Üç aylık piyasa raporunu içeren yayın, ilgili İslami 
finans uzmanlıklarından yararlanan iki kuruluş tarafından yapılan bir başka iş 
birliğine işaret etti. RAM’in önceki Sukuk Anlık Görüntüsünden genişleyen, 
yeniden markalı Sukuk Piyasası SNAPSHOT, dikkate değer Sukuk yapılarına 
yakınlaştı ve Sukuk yapılandırmasındaki finansal yenilikleri ve ilerlemeleri 
vurguladı. Kurumsal Sukuk, 2021 Eylül sonu itibarıyla kurumsal Sukuk’un 
%37,1’lik büyük bir paya sahip olduğu Malezya dışında, çoğu Sukuk 
piyasasında daha az aktif bir pazar olmaya devam ettiğine dikkat çekildi. 

Monthly report on Irregular migration of women, accompanied and unaccompanied 
children and minors In North Macedonia (November, 2021) 

http://www.legis.mk/news/2890/monthly-report-on-irregular-migration-of-women-accompanied-and-unaccompanied-children-and-minors-in-north-macedonia-november-2021
https://www.inceif.org/news-portal/2021/12/21/a-joint-publication-on-sukuk-market-snapshot-by-inceif-and-ram-ratings/
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Geri Dönen Savaşçıların Rehabilitasyonu Çevrimiçi Seminerde Konuşuldu

RFI Vakfı ve INCIEIF Yeni Çalışmalarını Yayımladı

Luftëtarët E Huaj Të Kthyer Dhe Familjet E Tyre – Gjendja Momentale 

A Joint Study on the Value of Combining ESG DATA and Islamic Investment Screens by 
RFI Foundation and INCEIF 

14.12.2021        

1.12.2021 

Arnavutça       

İngilizcce

Kuzey Makedonya             

Malezya

Çevrimiçi Seminer 

Makale 

Kuzey Makedonya İslam Dini Cemaati tarafından yayınlanan “Geri Dönen 
Yabancı Savaşçılar ve Aileleri - Mevcut Durum” adlı yazıda bu çevrimiçi 
seminere katkıda bulunan BFI dış ilişkiler direktörü Mustafa Douti’nin ”Dini 
Cemaatlerin Rolleri” konuşmasına dair detaylar paylaşıldı. Geri dönen 
savaşçıların rehabilitasyonu ve ailelerinin mevcut durumu Batı Balkanlarda 
şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi konusundaki temel zorluklardandı. 
Bölgedeki hükümetler 2018’den bu yana geri dönenlerin yönetiminde 
öncü olsalar da alınan derslerden en iyi şekilde yararlanmaları gerektiği 
vurgulandı. Sürdürülebilir rehabilitasyon ve yeniden bütünleşme çalışmalarını 
güçlendirmenin önemli çabalar olduğu söylendi. Çevrimiçi seminer, yabancı 
savaşçıları ve aile üyelerini rehabilite etme ve yeniden bütünleştirme 
çabalarında bulunan Batı Balkanlar ve AB Üye Devletleri’nden katkıda 
bulunan kişileri bir araya getirdi. 

Sorumlu Finans ve Yatırım Vakfı (RFI) bugün çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) verileri ile İslami yatırım ekranlarını birleştirmenin değerini doğrulayan, 
20 yıllık verilere dayanan ayrıntılı bir nicel çalışma yayınladı. RFI Vakfı ve 
INCEIF tarafından yürütülen çalışma, İslami ekranların yatırımcılar için 
sistematik bir performans cezası oluşturmadığını ve ESG tarama uygulamaları 
için tamamlayıcı olabileceğini buldu. Bir basın bülteninde RFI, araştırmanın 
bulgularının, ESG ve Şeriat taramasının farklı zaman dilimlerinde ve farklı 
coğrafi bölgelerde birbirini tamamlama biçimindeki farklılıkları belirlediğini 
ve araştırma sonuçlarının yalnızca sorumlu yatırıma odaklanan yatırımcılarla 
alaka düzeyini artırdığını söyledi. Ayrıca, İslami yatırımda kullanılan ekranların, 
birçok sorumlu yatırım için önemli olabilecek belirli koşullarda yatırımcıların 
getirilerini artırabileceğine dair kanıt sağladı.

https://bfi.mk/luftetaret-e-huaj-te-kthyer-dhe-familjet-e-tyre-gjendja-momentale/  
https://www.inceif.org/news-portal/2021/12/01/a-joint-study-on-the-value-of-combining-esg-data-and-islamic-investment-screens-by-rfi-foundation-and-inceif/
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Sağlık ve Sosyal Koruma Raporu Yayımlandı

Covid-19’un Malezya’ya Sosyal Etkileri Değerlendirildi

Health and Social Protection: Continuing Universal Health Coverage

Psychological Vulnerabilities and its Relationship to Food During the Pandemic

15.12.2021

22.12.2021 

İngilizce

İngilizce

Malezya

Malezya

Rapor

Görüş Yazısı

Nazihah Muhamad Noor ve Ilyana Syafiqa Mukhriz Mudaris, ele aldıkları 
raporda, Malezya sağlık sistemini değerlendirdi ve öneriler sundu. İlk olarak 
katkıda bulunan kişi grupları yerine tüm nüfusa odaklanan, mümkün olan en 
büyük finansal havuzlama mekanizmasını sağlayan kamu sağlık hizmetlerinin 
kamu finansmanına olan bağlılığını devam ettirebilmek; ikinci olarak kişi 
merkezli bakımın sürekliliğini kolaylaştırmak ve koruyucu bakım hizmetlerini 
teşvik etmek için kapsamlı ulusal elektronik sağlık kayıtlarının uygulanmasına 
odaklanmak ve son olarak tüm sosyal politikaların sağlık üzerindeki etkisini 
göz önünde bulundurarak tüm politikaları kapsayan bir sağlık yaklaşımını 
belirlemeyi önerdiler.

Isabelle Koh Yue Sze ele aldığı görüş yazısında, Covid-19’un Malezya’ya 
sosyal etkilerini değerlendirdi. Yazısının ilk kısmında pandeminin günlük 
yaşamlara etkilerinden bahsetti. Bu kısımda pandemiden dolayı Malezya’daki 
küçük ve orta işletmelerin iflas etmeye yakın duruma geldiğini belirtti.  Yazının 
ikinci kısmında, pandemi döneminde yaşanan psikolojik problemlerin artışına 
değindi. Kadınların, genç insanların, alt sınıfların, daha önceden psikolojik 
rahatsızlıklara sahip olanların ve sağlık alanında çalışanların bu sağlık 
problemlerini yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğuna işaret etti. Yazının 
üçüncü kısmında pandemi esnasında yaşanan stres sonucunda ortaya çıkan 
sağlıksız beslenme ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi irdeledi.

http://www.krinstitute.org/assets/contentMS/img/template/editor/Discussion%20Paper%20-%20Health%20and%20Social%20Protection_FINAL.pdf
http://www.krinstitute.org/assets/contentMS/img/template/editor/Isabelle_Views_2021_%20Final%20Draft%20(UPDATED).pdf
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NU ve Tarım Anayasacılığı Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı

2022 Ulusal Çalışma Toplantısı Sosyal İnovasyon Temasıyla Gerçekleştirildi

NU dan Konstitusionalisme Agraria

ZIS sebagai Ikhtiar Pembangunan Berteologi Umran

11.12.2021

10.12.2021 

Endonezce

Endonezce

Endonezya

Endonezya             

Görüş Yazısı

Etkinlik

Yazar 34. NU Kongresi’nde tartışılacak tarım sorunları üzerine görüşlerini dile 
getirdi. Yazısının ilk kısmında Endonezya’da tarım sorunlarının güncelliğini 
korumasının nedenlerinden bahsetti. Bu problemleri tarım topraklarının adil 
dağılmaması ve bunun sonucunda çatışmaların devam etmesi, halkın tarım ve 
ormancılık alanlarında NU’ya bağlı olan kurumlarla ve şirketlerle anlaşmazlık 
yaşamaları, devletin yürüttüğü serbestleşme politikası olarak sınıflandırdı. 
Yazısının ikinci kısmında NU’nun sahip olması gereken temel ilkelerden 
bahsetti. Bunlar: halk egemenliği, tarımsal kaynakların yönetiminde ahlaki 
bir şekilde anayasaya uyulması ve 1960 tarihli Temel Tarım Kanunu’nun 
referans alınması ve ulusal ekonominin yönetiminde adaletin sağlanması idi.

Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) organizasyonu Jakarta 
Hac Yurdu’nda 2022 Ulusal Çalışma Toplantısı’nı “Sosyal İnovasyon” teması 
altında gerçekleştirdi. Bu etkinliğe Endonezya’daki tüm Lazismu Liderleri 
katıldı. Komite Başkanı Nuryadi Wijiharjono konuşmasında Kiai Dahlan’ın 
mesajına da değindi. Kiai Dahlan’a göre camianın parçalanmasına neden 
olan üç şey vardır: çok konuşmaları ve çalışmamaları; içgörü eksikliği, 
sadece kendi gruplarını düşünmeleri. Etkinliğe katılan Haedar Nasir, doğayı 
ve etkileri yıkıcı olmayan, insanları sömürmeyi hedeflemeyen kalkınmayı 
seçmek gerektiğini belirtti. Kültürün kapitalist ekonomiye etkisinin hala 
güçlü olduğunu savundu. Ayrıca kamuoyunun bilinçlendirilmeye ihtiyacı 
olduğunu belirtti. Toplumsal sorunların çözümünde haritalama programının 
üretilmesine ihtiyaç olduğunu ve diğer kurumlarla iş birliğinin pekiştirilmesine 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://www.nu.or.id/opini/nu-dan-konstitusionalisme-agraria-OuR7l
https://muhammadiyah.or.id/zis-sebagai-ikhtiar-pembangunan-berteologi-umran/
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Bangladeş’in EAGÜ Statüsünden Mezun Olmasında Covid-19’un 
Etkileri Başlıklı Makale Yayımlandı

ASEAN Forumu Gerçekleştirildi

Implications of COVID-19 for Bangladesh’s Graduation from the LDC Status

The ASEAN Forum: Boosting Constructive Capital Investment in Agriculture, Education, 
and the Digital Economy

30.12.2021

07-09.12.2021

İngilizce            

İngilizce

Bangladeş

Endonezya

Makale

Panel

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD) tarafından yayımlanan makale Bangladeş’in 
Covid-19 nedeniyle maruz kaldığı insani, ekonomik ve sosyal tehlikeleri 
anlamayı ve ülkenin direncini ve Covid’in Bangladeş’in en az gelişmiş ülke 
(LDC) statüsünden mezun olması üzerindeki potansiyel etkilerini ölçmeyi 
amaçladı. Ayrıca Bangladeş’in karşı karşıya olduğu önemli dış şoklar 
vurgulandı ve bu şokların gelişimini ne ölçüde engellediği değerlendirildi. 
Bununla birlikte, pandemi daha da kötüye giderse, Bangladeş’in hem Covid 
sonrası hem de mezuniyet sonrası dönemde benzeri görülmemiş zorluklarla 
karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi. Ayrıca, Covid salgınının, Bangladeş’in 
beslenme durumu açısından son zamanlarda kaydettiği ilerlemeyi sınırladığı, 
gıda güvenliği ve beslenme için bir tehdit oluşturduğuna değinildi. 

Endonezya Politika Araştırmaları Merkezi (CIPS) bölgesel bir halk diyaloğu 
olan ASEAN Forumu’na ev sahipliği yaptı. Foruma ASEAN bölgesini etkileyen 
politikaları ve bölgesel çerçeveleri tartışmak üzere ASEAN bölgesindeki 
düşünce kuruluşlarını, hükümet temsilcilerini, sivil toplumu ve özel sektörleri 
davet etti. Bu forumda, ASEAN üye ülkelerinden gelen panelistler bölgenin 
siber güvenlik, gıda güvenliği, eğitim ve dijital ekonomi alanlarında tartıştılar. 
Bununla birlikte bölgede daha yakın ekonomik entegrasyonlar yaratmanın 
stratejik yollarını tartıştılar. Ayrıca bu ilgili alanlarda yapıcı sermaye yatırımı 
yoluyla oluşturulabilecek ekonomik avantajları ve zorlukları ele aldılar. İlk 
oturumda Latasha Safira ve Pech; ikinci oturumda Aditya Alta ve Suon 
Sophal;  son oturumda Thomas Dewaranu ve Sri Handayani Nasution 
konuşmacı olarak katıldılar.

https://cpd.org.bd/implications-of-covid-19-for-bangladesh/
https://www.cips-indonesia.org/events/the-asean-forum-boosting-constructive-capital-investment-in-agriculture-education-and-the-digital-economy
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Al-Bayan Irak’ın İş Bulma Krizlerini İnceledi

2021-22 MY’de Bangladeş Ekonomisinin Durumu Adlı Politika Notu Yayımlandı

Technical education and unemployed university graduates: from the labor market crisis to the 
education crisis

State of the Bangladesh Economy in FY2021-22 (First Reading)

13.12.2021

23.12.2021 

İngilizce                   

İngilizcce

Irak            

Bangladeş

Makale

Politika Notu

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale, 
Irak’ta her yıl yaklaşık 600 bin kişinin girdiği bir pazar ışığında, özel sektörün 
durgunluğu ve Irak devletinin yıkılışıyla Irak’ın iş bulma krizinden neler 
çektiğini konuşmanın yeni olmadığını vurguladı. Makale, işgücü piyasası 
krizini başka bir perspektiften değerlendirdi. Özellikle teknik eğitim ve teknik 
beceriler, eğitim kalitesi ve sertifikaların Irak sosyal algısına yerleştirilmesi 
ve takdir edilmesi ile ilgili olan şeyleri ele aldı. Yazar, devlet sektörlerindeki 
yolsuzluklardan bahsetmenin yanı sıra bunun sürekli bir maaş ve garantili 
bir emeklilik ile küçük devlet işlerinin sunduğu rahatlığı arzulayan tüm 
öğrencilerin, mezunların ve vatandaşların hedefi haline geldiğini savundu. 

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD), “FY2021-22’deki Bangladeş Ekonomisinin 
Durumu” başlıklı politika notunu CPD Medya Özeti’nde paylaştı. Medya 
Özeti, 23 Aralık 2021 Perşembe günü CPD Ofisinde yapıldı. CPD’nin daha 
sonra rapor olarak yayımladığı politika notunda toprak işleme, sulama ve 
nakliye maliyetlerinin azaltılarak üretim maliyetini düşürmek için hükümetin 
alması gereken kritik önlemlerden birinin motorin fiyatının aşağı yönlü 
ayarlanması gerektiği kaydedildi. Hükümetin döviz kurunu sabit seviyede 
tutması halinde iş yapma maliyetini azaltacak enerjik adımların ve ihracatın 
uygun şekilde teşvik edilmesinin gerekli olacağı vurgulandı. Ayrıca, gerekli 
politika paketlerinin etkin bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi; 
yoksulluk, istihdam, eşitsizlik ve bütçe uygulaması gibi temel makro-mali 
göstergeler hakkında gerçek zamanlı ve güncellenmiş veriler talep edildi.

https://www.bayancenter.org/en/2021/12/2995/
https://cpd.org.bd/fiscal-and-financing-constraints-will-make-sustainable-covid-recovery-challenging-in-2022/
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2030 Mısır Vizyonu Konferansı Gerçekleştirildi

“Irak’ın Küresel Yolsuzluk Algıları Endeksi 2020” Yayımlandı

GIS to Serve the Sustainable Development Goals – Egypt Vision 2030

Iraq’s rank in Global Corruption Perceptions Index 2020

14.12.2021

8.12.021

İngilizce            

İngilizce

Mısır                      

Irak            

Konferans

Endeks

Bibliotheca Alexandrina tarafından düzenlenen konferans, ESRI Northeast 
Africa iş birliğinde gerçekleşti. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Hizmet 
Etmek için CBS – Mısır Vizyonu 2030” ana başlığı altında üst üste yedinci yıl 
için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Konferansı düzenledi. Konferans, Mısır’da 
bu alanda bir dizi uzmanın yer aldığı bir panel tartışması ve sunumlar yoluyla 
coğrafi bilgi sistemlerinin teknolojilerini, araçlarını ve çoklu alanlarını ele 
aldı. Konferanstan önce, öğrencileri bu alanın ulaştığı en son teknolojiler 
hakkında eğitmeyi amaçlayan çevrimiçi CBS çalıştayları gerçekleştirildi. 
Ayrıca Konferansa, coğrafi bilgi sistemlerini uygulayan haritaların sergilendiği 
bir sergi eşlik etti. “Dijital Haritalar” başlığı altında yapılan çizim yarışmasının 
sonuçları açıklandı.

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan Yolsuzluk 
Algıları Endeksi, ülkeleri “uzman değerlendirmeleri ve kamuoyu araştırmaları 
tarafından belirlendiği üzere, algılanan kamu sektörü yolsuzluğu düzeylerine 
göre” sıralayan bir endekstir. Endeks, 1995’ten bu yana sivil toplum kuruluşu 
Transparency International tarafından yıllık olarak yayınlandı. Ocak 2021’de 
yayınlanan Yolsuzluk Algıları Endeksi 2020, şu anda 180 ülkeyi “100’den 
(çok temiz) 0’a (çok yolsuz)” kadar sıralamaktadır. Mayıs 2019 ile Mayıs 2020 
arasındaki durum da göz önüne alındı. Yolsuzluk Algıları Endeksi, ülkelerdeki 
işletmelerin ve uzmanların kamu sektöründeki yolsuzluğun düzeyine ilişkin 
algılarını sağlayan bir dizi farklı kaynaktan veri topladı.

https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41356&page=2
https://www.bayancenter.org/en/2021/12/2984/
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Mısır Ekonomik Araştırma Forumu Uluslararası Yol Ağlarının İnceledi

Covid-19 Sonrası İslami Finansın Temelleri Konuşuldu

Better roads improve regional economies: evidence from Turkey

Solidifying the Foundations of Islamic Finance for Post-COVID World through Development 
of Robust Standards and Regulatory Frameworks

14.12.2021 

1-2.12.2021

İngilizce

İngilizce

Mısır                      

Bahreyn

Makale

Konferans

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından yayımlanan makale, mevcut yol 
ağlarının iyileştirilmesinin iç ticaret üzerindeki etkisini tartıştı. Yazarlar 
Kerem Coşar, Banu Demir, Devaki Ghose ve Nathaniel Genç; ülke çapındaki 
yatırımlar yoluyla ulusal ulaşım şebekesi üzerinden seyahat sürelerinin 
güvenliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla 2000’li yıllarda mevcut yolların 
şerit kapasitesini genişletmek için kapsamlı bir program başlatıldığını dile 
getirdi. Bununla beraber makale, Türkiye’deki mevcut karayolu ağlarının ve 
yerel işlemlerin büyük kapasite iyileştirmelerine ilişkin ayrıştırılmış verileri 
kullandı. Bu verileri kullanarak seyahat sürelerinin azalmasının ticaret ve 
bölgesel istihdam üzerindeki olumlu etkisini ve uzun vadeli toplam gerçek 
gelir kazançlarının tahmin edilmesini içerdi.

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Teşkilatı’nın düzenlediği 
konferans 2 gün sürdü. Bahreyn’de gerçekleşen programı 700’den fazla 
katılımcı dinledi. Konferans, İslami finans endüstrisindeki kritik konuları 
tartışmak için merkez bankacıları, şeriat alimleri, politika yapıcılar ve karar 
vericiler ve çok sayıda diğer sektör paydaşlarının katılımıyla İslami finans 
endüstrisinin önemli ve etkili bir toplantısı olarak kabul edildi. Konferans, 
kapsamlı bir Şeriat Yönetişim Çerçevesi (SGF) ihtiyacı – temel sorunlar 
ve çözümler; Maqasid Al Shari’ah ve etiğin yönetişim süreci üzerindeki 
etkisi; İslami finans pencereleri: yönetişim ve finansal raporlamadaki 
zorluklar; Covid-19 pandemisinin etkilerinden kurtulma stratejileri; IBOR 
geçişi ve UFK’lar için alternatif kıyaslama; Tekafül ve endüstri gelişmelerinin 
muhasebeleştirilmesi; zekat, önemi ve sektördeki gelişmeler gibi konular 
çerçevesinde gerçekleşti.

https://theforum.erf.org.eg/2021/12/12/better-roads-improve-regional-economies-evidence-turkey/
https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-and-islamic-development-bank-successfully-held-16th-annual-conference-in-bahrain-on-1-2-december-2021/?lang=en
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Ticaret, Altyapı ve Kadınların İşgücü Piyasalarına Katılımı Başlıklı Makale Yayımlandı

Covid-19 ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Mali Alanı Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

Trade, Infrastructure, and Female Participation in Labor Markets

Covid-19 and the Fiscal Space of Developing Countries

16.12.2021 

06.12.2021 

İngilizce  

İngilizce

Fas   

Fas   

Makale

Politika Notu

Yeni Doğu İçin Politika Merkezi, ticaretin ve altyapının kadınların işgücüne 
katılımı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerine dair yaptığı araştırmanın 
sonuçlarını sundu. Gelişmekte olan ve yükselen doksan bir (91) ekonomiden 
elde edilen panel verilerini kullandıkları belirtildi. Bu araştırmada, uluslararası 
ticarete elverişliliğin ve üç altyapı göstergesinin (elektrik erişimi, cep telefonu 
abonelikleri ve internet kullanımı) kadınların işgücüne katılımı üzerindeki 
etkilerinin incelendiği ifade edildi. Sabit etkiler ve araçsal değişken sabit 
etkiler tahminleri, hem ticaretin hem de elektriğe erişimin kadınların işgücüne 
katılımı üzerinde doğrusal olmayan (U-şekli) etkilere sahip olduğunu ve 
Orta Doğu örneğinde olumsuz olan bölgeye özgü ek etkileri olduğunu 
gösterdiğini söyledi

Yeni Doğu İçin Politika Merkezi, yayımladığı politika notunda, Ocak 2020 
ile Haziran 2021 arasında dünyanın Covid-19 ile mücadele için yaklaşık 16,5 
trilyon ABD doları (dünya GSYİH’sının %18’i) harcadığını belirtti. Bu miktarın 
yaklaşık %90’ının gelişmiş ekonomiler tarafından harcandığı; geri kalanının 
ise yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde kullanıldığından 
bahsedildi. Düşük gelirli ülkeler sadece 12,5 milyar ABD doları veya 
toplamın %0,0001’inden azını harcadı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin 
mali harcamaları şimdiye kadar Covid-19 aşısı ve tedavisine odaklanmadı. 
Bunun nedeninin ise, aşıların 2021’den bu yana yalnızca birkaç ülkede 
keşfedilmesi, dahası şu anda resmi ve evrensel olarak kabul edilmiş bir 
tedavi bulunmaması olarak saptandı. Politika notuna göre, Covid-19’u 
yönetmek adına politika yapıcılar için en büyük önceliğin, aşıları ve tedavi 
ilaçlarını satın alıp dağıtarak yayılmasını kontrol etmek olduğu belirlendi. 

https://www.policycenter.ma/publications/trade-infrastructure-and-female-participation-labor-markets
https://www.policycenter.ma/publications/covid-19-and-fiscal-space-developing-countries
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Yemenli Gençlerden ve Sivil Toplumdan Bir Barış Vizyonu

Türk Lirası Krizi Başlıklı Analiz Yayımlandı

Not Our War: A Vision for Peace from Yemeni Youth and Civil Society

The crisis of the Turkish lira: Toward economic collapse or a new economic model?

25.12.2021            

26.12.2021                 

İngilizce

İngilizce                

Yemen           

Katar                

Rapor

Analiz

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda, yedi 
yıldır iç savaşın devam ettiği ve çatışmanın önlenmesi için BM tarafından 
arabuluculuk çabalarının sonuçsuz kaldığı Yemen’de sürdürülebilir bir barışa 
ulaşmak için gençlerin rolüne dikkat çekildi. Raporda, 10 farklı şehirden 
toplamda 39 grupla yapılan görüşmelerden notlar yer aldı. Yemenli gençler 
devam eden savaşın temel nedenlerini, çatışma taraflarını ve savaşı sona 
erdirmenin yollarını tartıştı. Rapor sonucunda, savaş ve yoksulluğun aileyi 
ve sosyal bağları zedelediği; seyahatlerin zorlaşmasıyla yükseköğretim 
eğitimlerinin kesintiye uğradığı; insani yardım ihtiyacından dolayı sivil toplum 
kuruluşlarının büyüdüğü; Yemenli gençlerin barış müzakerelerinde yer 
almaları için gerçekçi bir çaba ortaya konması gerektiği gibi bazı tespitlere 
ulaşıldı.

Al Jazeera Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan analizde Türk lirasının 
ABD doları karşısında yaşadığı kriz ele alındı. Yazıda, Türk lirasının ABD 
doları karşısında 18,5 seviyelerine çıkmasıyla yaşanan krizin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liraya dayalı mevduatların zararlarını tazmin etmeyi, 
emeklilik sübvansiyonlarını artırmayı ve ihracat vergilerini düşürmeyi taahhüt 
ederek harekete geçtiği ve ertesi gün Türk lirasının dolar karşısındaki 
değerinin 13’e indirilerek değerinin korunduğu ifade edildi. Mevcut krizin, 
AKP hükümetinin ilk yılları 2013-2014’ten bu yana inşa edildiği; çoğunluğu 
özel sektör tarafından gerçekleştirilen büyük altyapı projeleri ve dış 
borçlanma gibi unsurların Türk lirası ve döviz kuru üzerindeki baskıyı artırdığı 
belirtildi. Yazıda, mevcut krizlerin Erdoğan ve ekibini yeni bir ekonomik model 
düşünmeye sevk ettiği ve bu modelin düşük faiz oranlarına, cazip bir döviz 
kuruna ve yüksek ihracata dayalı Çin modeline benzer olduğu ifade edildi.

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16073 
https://studies.aljazeera.net/en/policy-briefs/crisis-turkish-lira-toward-economic-collapse-or-new-economic-model
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Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions

1991 yılında kurulan ve merkezi Bahreyn’de bulunan 
AAOIFI, İslami finans ve üretim üzerine çalışmalar 
yürütmektedir. Uluslararası İslami finans için Şeriat, 
muhasebe, denetim, etik ve yönetişim alanlarında yayınlar 
gerçekleştirmekle birlikte uluslararası eğitim faaliyetleri 
de gerçekleştirmektedir. 

http://aaoifi.com/?lang=en

Afghanistan Analysts Network

2009 yılında kurulan Afganistan Analistler Ağı (AAN) 
bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir politika araştırma 
organizasyonudur. Kurum, daha iyi bir politika 
bilgilendirmesi ve Afganistan gerçeklerinin anlaşılması için 
bilgi, deneyim ve araştırmacıların çalışmalarını bir araya 
getirmeyi amaçlamaktadır. Kurum araştırma ve verilere 
dayalı analiz çalışmaları yayımlamaktadır. Afganistan 
merkezli çalışmalar üreten kurum ülkenin insan hakları, 
iklim değişikliği, ekonomisi ve tarihi olmak üzere birçok 
meseleyi ele alan raporlar ve analizler yayımlamaktadır.

https://www.afghanistan-analysts.org/

The Afghanistan Economic and Legal 
Studies Organization

The Afghanistan Economic and Legal Studies 
Organization Afganistan’da yer alan bağımsız düşünce 
kuruluşudur ve resmi olarak 2009’da çalışmalara başladı. 
Afgan toplumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
amaç doğrultusunda yeni nesil için özgürlük, refah ve 
barış kavramlarına anlatan çalışmalar üretmektedir. 
Afganistan’ın tüm kesimlerine hitap etmekte ve bölgesel 
ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek istemektedir.

https://aelso.org/ 

Afghan Institute for Strategic Studies 
(AISS)

Afgan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (AISS) Ekim 2012’de 
kurulmuş ve o zamandan beri Afganistan’da önde gelen 
bir araştırma kurumu haline gelmiştir. Daha geniş bölgesel 
ve uluslararası bağlamlarda Afganistan’a ilişkin stratejik 
konuları ele almak için entelektüel bir alan yaratmayı 
amaçlamaktadır. AISS, yüksek kaliteli araştırma raporları 
yayınlayarak ve geniş bir paydaş yelpazesi arasında 
diyaloğu teşvik ederek Afganistan hakkında zamanında 
tartışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

https://www.aiss.af/ 

 Al- Bayan Center for Planning and Studies

 Irak’ta ve Orta Doğu’da meydana gelen dönüşümler 
hakkında araştırmalar yapmak ve akademik tartışmalar 
yürütmek icin kurulmuştur. Ekonomi ve kalkınma, 
enerji, dış politika, hukuk ve demokrasi, kamu 
politikası, toplumve kamuoyu uzerine calışmalar 
gercekleştirmektedir.

https://www.bayancenter.org/en/

Aljezeera Center for Studies

El Cezire medya organizasyonunun jeopolitik ve stratejik 
gelişmeler odaklı araştırma kurumudur. Yoğunlaştığı bölge 
Orta Doğu olmakla birlikte burayı cevreleyen faktörleri 
de mercek altına almaktadır. Bölgenin siyasi karışıklığını 
aydınlatmak ve anlaşılır kılmak adına analizler, webinarlar 
düzenlemektedir. Kurumun yayınlarından biri Gannuşi 
tarafından yazılan İslam’da Demokrasi ve İnsan Hakları 
adlı kitaptır. Araştırma birimlerinden istifade edilebilir.

Sitenin “contact” kısmında birimlerin ozel iletişim şekilleri 
yazıyor.

https://studies.aljazeera.net 
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Arab Center for Research and Policy 
Studies

Arab Center for Resarch and Policy Studies, Arap 
ulkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına ekonomik, 
sosyal ve siyasi alanlarda akademik calışmalar yapan 
eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus, Washington 
ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Calışma alanlarını

Hamas, Gazze, Siyonist duşunce gibi konular oluşturur.

https://www.dohainstitute.org/en/Pages/index.aspx 

Arab Council for Social Science

Arab Council for Social Science Arap Bölgesinde sosyal 
bilimler araştırmalarını ve bilgi üretimini güçlendirmeyi 
hedefleyen bölgesel, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. ACSS, araştırmacıları ve akademik / araştırma 
kurumlarını destekleyerek sosyal bilimler araştırmalarının 
oluşturulmasına, yayılmasına, onaylanmasına ve 
kullanımına katkıda bulunmayı ve Arap toplumlarının 
karşılaştığı zorluklarla ilgili kamusal tartışmaları 
zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

http://www.theacss.org/ 

 Balkan Investigative Reporting Network 
(BIRN)

Balkan Araştırmacı Raporlama Ağı Güney ve Doğu 
Avrupa’da konuşma özgürlüğü, insan hakları ve 
demokratik değerleri destekleyen bir sivil toplum 
kuruluşları ağıdır. Balkan Insight luruluşa bağlı yayın 
organıdır. Kuruluşun Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan’da 
yerel örgütleri bulunmaktadır. Bosna Hersek’te kayıtlı 
olan BIRN Hub da bölgesel ve uluslararası programlar 
uygulamaktadır. BIRN Hub, Batı Balkan bölgesinden 
birikmiş bilgileri komünizm sonrası ve çatışma sonrası 
toplumlardaki gazetecilerle paylaşmakta ve eğitim 
programları hazırlamaktadır.

https://birn.eu.com/

Bibliotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina, bilginin üretimi ve yayılmasında 
bir mükemmeliyet merkezi olmayı, kültürler ve insanlar 
arasında bir diyalog kurma ve öğrenim merkezi 
olmayıhedefleyen bir kurumdur.

https://www.bibalex.org/en/default 

Boşnak Enstitüsü

Boşnak Enstitüsü Boşnak ve Bosna-Hersek bilim ve 
kültürünün gelişmesine ve tanıtılmasını sağlamaktadır. 
Enstitü, kullanıcılarına ve ziyaretçilerine Bosna Hersek’in  
kültürel tarihine dair etkinliklikler düzenlemekte ve 
bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bosna-Hersek’te 
yazılmış en güzel Arap el yazmalarından biri olan An-
Nasabu S-Sharif’in dünyaya özgü el yazması da dahil 
olmak üzere 1662 eserle 1086 kod içeren zengin 
bir Doğu el yazması koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca 
Frankfurt’taki Goethe Enstitüsü tarafından yayınlanan 
klasik Oryantal eserlerin benzersiz ve nadir bulunan 
kopya el yazmalarından oluşan zengin bir koleksiyon da 
bulunmaktadır.

https://bosnjackiinstitut.ba/ 

BRAC Institute of Governance and 
Development

BRAC Üniversitesi 2005 yılında Yönetişim Çalışmaları 
Merkezi’ni kurdu. 2007 yılında daha geniş bir çalışma 
alanı benimsenerek Yönetişim Çalışmaları Enstitüsü’ne 
dönüştürüldü. Bangladeş’in yönetişim alanındaki öncü 
enstitülerinden biridir. 2008 yılında enstitü “BRAC 
Kalkınma Enstitüsü adıyla yeniden şekillendirildi. Eşitsizlik, 
yoksulluk ve cinsiyet gibi daha spesifik konuları temel 
aldı. 2013 yılında kalkınmanın yönetişimden bağımsız 
düşünülemeyeceği kanısıyla bugün bilinen adıyla BRAC 
Yönetişim ve Kalkınma Enstitüsü ismi verildi. Ekonomik 
kalkınma ve büyüme, cinsiyet ve toplumsal dönüşüm, 
yönetişim ve siyaset, iklim değişikliği, dijitalleşme, 
güvenlik ve birçok konuda nicel ve nitel yöntemlerle 
hazırlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

https://bigd.bracu.ac.bd/ 
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CAIR

CAIR amacını İslam anlayışını geliştirmek, sivil hakları 
korumak, adaleti teşvik etmek ve Amerikalı Müslümanları 
güçlendirmek olarak tanımlamaktadır. Amerika’da İslam 
ve Müslümanlar’a yönelik projeler yürütmekte ve yayınlar 
yapmaktadır. Kuzey Amerika Müslüman Kaynak Rehberi: 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Müslüman 
Toplum Yaşamı (Routledge) olmak üzere birçok ampirik 
çalışma yürütmektedir.

https://www.cair.com/

Cairo Institute for Human Rights Studies

1993 yılında kurulan Kahire İnsan Hakları Araştırmaları 
Enstitüsü (CIHRS) bölgedeki insan hakları ve demokrasi 
ilkelerine destekleyen bağımsız bir bölgesel sivil toplum 
kuruluşudur., Kurum uluslararası insan hakları hukukunun 
uygulanmasında karşılaşılan zorluklar hakkında 
araştırmalar üretmekte ve bölgede insan haklarına saygı 
kültürünün yayılmasına ve çeşitli uluslararası insan hakları 
sözleşmeleri ve bildirgelerine ilişkin kültürler arası diyalog 
çalışmalarına odaklanmaktadır.

https://cihrs.org/ 

Center for Democracy and Human Rights

1997 ‘de Karadağ’da kurulan CEDEM  başarılı bir 
demokratik geçişin önemi konusunda bilinci geliştirmek 
ve yaymayı hedefleyen kar amacı gütmeyen bir 
STK’dır. Karadağ’daki geçiş sürecini araştırmak, analiz 
etmek ve takip etmenin yanı sıra Karadağ’daki geçiş 
sürecini etkilemek ve genel olarak sivil toplumun ve 
demokratikleşmenin güçlendirilmesine katkıda bulunmak 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2019’daki “Global Go To 
Think Tank Index Report” adlı raporda 106 STK arasında 
12.sırada yer aldı.

http://www.cedem.me/

Center for Indonesian Policy Studies

Endonezya Politika Araştırmaları Merkezi (CIPS), kanıta 
dayalı politika araştırması ve analizi ile bilgilendirilmiş 
pratik politika reformlarını savunan bağımsız, kar amacı 
gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. Endonezya’nın 
yasama ve yürütme organlarındaki karar alıcılara politika 
önerilerini sunmaktadır. Endonezyalıları müreffeh ve 
barışçıl bir yaşam sürmeleri için güçlendiren kamu 
politikalarını desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

https://www.cips-indonesia.org/

Center for Middle Eastern Studies Harvard 
University

1954 yılında kurulan Harvard Üniversitesi Orta Doğu 
Araştırmaları Merkezi, bölgeyle ilgili çok çeşitli konularda 
araştırma ve öğretimi desteklemektedir. Yıllık 12- 15 misafir 
araştırmacıyı programlarına davet etmektedirler. Orta 
Doğu Semineri (Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi 
ile birlikte), Orta Doğu Forumu, Sohbet-i Osmanive  ve 
Yahudi Araştırmaları Merkezi ile birlikte İsrail Hukuk, 
Edebiyat ve Toplum seminer serisini halka açık bir şekilde 
sunmaktadır. 

https://cmes.fas.harvard.edu/ 

Centre for Policy Dialogue

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD), eşitlik, adalet, hakkaniyet 
ve iyi yönetişime dayalı kapsayıcı bir toplum yaratma 
vizyonuyla 1993 yılında kurulmuştur. 2001 yılından bu 
yana, CPD ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ortaklaşa 
olarak, Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunun (GCR) 
Bangladeş bölümünü hazırlamaktadır.

https://cpd.org.bd/ 
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Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh

SDGs için Vatandaş Platformu, Bangladeş sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini gerçekelştirmeyi destekleyen bir 
platformdur. Platform resmi olarak 18 Haziran 2016’da 
başlatıldı. Çekirdek üyelerin dışında ülke çapında 104 
organizasyon platformda yer almaktadır. Platform 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
paydaşlara bu süreçte politikalarını gerçekleştirmelerine 
yardımcı olmayı hedeflemektedir.

https://bdplatform4sdgs.net/

Economic Research Forum

Economic Research Forum 1993 yılılnda Mısır’da kuruldu. 
Ana ofisi Kahire olan kurumun Birleşik Arap Emirlikleri- 
Dubai’de de bir ofisi bulunmaktadır. Forum Arap ülkeleri, 
İran ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıya 
sağlama amacını güden bir platformdur. Konferanslar, 
seminerler, mentorluk çalışmaları vb. etkinlikler 
düzenlemektedir. Kitaplar, makaleler, politika özetleri 
olmak üzere birçok yayın yapmaktadır. Kalkınma, 
yoksulluk, eşitsizlik, küresel Güney, dijitalleşme 
olmak üzere ekonomik gelişmeler üzerine çalışmalar 
üretmektedir.

https://erf.org.eg/contact-us/

Emirates Policy Center

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde bulunan 
bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Eylül 2013’te kurulan 
EPC, jeopolitik gelişmelerin ve küresel güç dengesindeki 
değişikliklerin BAE ve bölge üzerindeki etkilerini 
belirlemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır.

https://www.epc.ae 

Foreign Policy Inititative BH

Bosna Hersek Dış Politika Girişimi, Bosna ve Hersek’in 
dış politikasının, uluslararası ilişkilerinin ve uluslararası 
yükümlülüklerinin analizine üzerine çalışan ve kar 
amacı gütmeyen bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Dış 
Politika Girişimi, 2004 yılında örgütün Meclisini oluşturan 
üyeleri tarafından kurulmuştur. Uluslararası ilişkiler, dış 
ilişkiler, diplomasinin değişen doğası ve uygulaması gibi 
meselelerin Bosna Hersek kurumları üzerindeki sonuçları 
hakkında kamuoyu bilincini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Ayrıca podcastler yayınlamakta ve rapor 
analizleri ile meclise katkı sunmaktadır.

http://vpi.ba/en/fpi-bh/  

Forumi Rinor Islam

2000 yılında Makedonya Cumhuriyeti’nde kurulan 
İslami Gençlik Forumu sivil toplum gençlik örgütüdür. 
İslami bir gençlik örgütüne duyulan ihtiyacı üzerine inşa 
edildi. Evrensel İslami ve insani değerlerin teşviki ve 
geliştirilmesini, gençlerin sapmalardan korunmasını, ve 
yetiştirilmeleri hedeflemekte ve bu alanda etkinlikler 
yapmaktadır.

https://fri.org.mk/

Institute for Democracy and Mediation – 
IDM

Demokrasi ve Arabuluculuk Enstitüsü – IDM Kasım 
1999’da kuruldu. Toplumsal kapasitelerin, becerilerin 
ve bilgi birikiminin geliştirilmesini hedefleyen bir sivil 
toplum kuruluşudur. IDM, kapsayıcı politika oluşturan, 
demokrasiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen 
çalışmalar üretmektedir. Arnavutluk’ta yer alan kuruluş 
yönetişim ve kamu bütünlüğü, güvenlik sektörü reformu, 
AB katılım süreci,  yerel yönetişim ve entegre kalkınma 
ve sivil alanla ilgili çalışmalara 2005’ten beri aktif olarak 
katılım sağlamaktadır.

https://idmalbania.org/
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Institute for Palestine Studies

Institute for Palestine Studies, 1963 yılında Beyrut’ta 
kuruldu. İsrail-Filistin catışması odağında çalışmalar 
yürütürken Orta Doğu’da siyasi tercihlerin değişmeye 
başlaması ile kurumun calışmalarının da seyri değişti. 
Güncel yaptığı faaliyetler ise Filistin sorununu tekrar Arap 
devletlerinin gündemine dahil etmek yönündedir.

https://www.palestine-studies.org/ 

Institute for Political and International 
Studies

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak 1983’te kuruldu. 
İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasına yönelik projeler 
yürütmekle birlikte, uluslararası ilişkiler konusunda 
uygulamalı araştırmalar yapmaktadır.

https://ipis.ir/en 

International Centre for Education Islamic 
Finance

INCEIF 2005 yılında Bank Negara Malezya tarafından 
kuruldu. İslami finans alanında akademik çalışmalar 
yapmaktadır. Bu alanda çalışan uzmanların geliştirilmesi 
ve yetiştirilmesi için görevlendirildi. Bir üniversite olarak 
INCEIF İslami finans alanında yüksek lisans eğitimi 
sunmaktadır. Bugün, dünya çapında 70’den fazla ülkeden 
1.881 INCEIF mezunları vardır.

 https://inceif.org/

International Organization for Migration 
Kazakhstan

IOM Orta Asya’nın stratejik vizyonu, Orta Asya’daki 
kalkınma ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak 
için göç potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Verimli göç yönetimi sistemi kurmaya 
yardımcı olmak ve düzensiz göçü çevreleyen sorunları ele 
alma amacına matuf olan kurum, göçmenlerin haklarını 
geliştirme ve koruma alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 
Kurumun çalışma alanları arasında insan ticaretinin 
engellenmesi ve göçmen entagrasyonu yer almaktadır. 

https://kazakhstan.iom.int 

Iran Strategic Studies

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi İran İslam 
Cumhuriyeti’ne bağlı olan bir kuruluştur. Kurum Tahran’da 
yer almaktadır. Strateji ve ulusal güvenlik alanıyla ilgili 
çalışmalar üretmektedir. İran İslam Cumhuriyeti’nin 
ulusal stratejisi alanında bilimsel uygulamalı araştırmalar 
yapmaktadır. Konferanslar, seminerler ve forumlar 
düzenlemektedir.

https://www.css.ir/

Islamic Cultural and Relations 
Organization (ICRO)

ICRO amaçlarını İslam’ın ilkelerini  dünyaya yaymak, İran 
İslam Devrimi’nin ilkeleri, amaçları, duruşu ve uluslararası 
arenada oynadığı rol konusunda dünya insanları 
arasında farkındalık yaratmak, özellikle Müslümanlar ve 
mazlumlar olmak üzere çeşitli milletler ve topluluklarla 
kültürel ilişkileri geliştirmek ve İran İslam Cumhuriyeti 
ile dünyanın diğer ülkeleri ve küresel kültür kuruluşları 
arasındaki mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmek olarak 
tanımlamaktadır. Başkanı Dr. Abouzar Ebrahimi’dir.

http://en.icro.ir/

Islamic Human Rights Commission

İslam İnsan Hakları Komisyonu Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde Özel Danışmanlık 
Statüsünde bir STK’dırMüslüman ve gayrimüslim kökenli 
farklı kuruluşlarla, ırksal, itirafçı veya siyasi geçmişlerini 
gözetmeksizin adalet üzerine çalışmalar yürütmeyi 
hedeflemektedir. Hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara 
raporlar sunmakta ve savaş suçları, nefret suçu, ayrımcılık, 
insan haklarının niteliği üzerine analizlerde bulunmaktadır.

https://www.ihrc.org.uk/ 
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Islamske zajednice Srbije

2006 yılında, komünist rejimden bu yana ilk kez çıkarılan 
Dini Cemaatler Yasası’yla aynı yıl içerisinde Sırbistan 
İslam Cemaati onay aldı ve bu onayla 2007’de Sancak’ta 
Sırbistan İslam Cemaati Riyaset’i kuruldu. Güncel 
meseleler üzerine seminerler düzenlemekte ve elçiliklere 
ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirmektedir.

https://www.rijaset.rs/

Justice and Development Party

1960’larda kurulan parti günümüze kadar varlığını 
sürdüren ve halihazırda hukumette bulunan partidir. 
İslamcı demokrat bir cizgide yer alan parti Arap ve 
Müslüman Birliği söylemlerine sahiptir.

www.pjd.ma 

Khazanah Research Institute

Khazanah Araştırma Enstitüsü, Malezya’nın ekonomik 
ve toplumsal sorunları hakkında araştırma yürüten ve bu 
araştırmalara dayanarak Malezyalıların refahını iyileştirmek 
için politika önerilerinde bulunan bir düşünce kuruluşudur. 

www.krinstitute.org 

Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO)

Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) Almanya’da yer 
alan bir kuruluştur. Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Güney ve 
Güneydoğu Asya ile disiplinler arası ve tarihsel olarak 
karşılaştırmalı çalışmalar üretmektedir. Araştırmanın odak 
noktası ağırlıklı olarak Müslüman toplumların etkileşimi ve 
Müslüman olmayan komşu bölgelerle ilişkileridir. Çeşitli 
üniversitelerle iş birliğinde bulunmaktadır. Son olarak 
2019’da Özbekistan Taşkent’te  yer alan the International 
Islamic Academy of Uzbekistan iş birliğinde bulundu.

https://www.zmo.de/

LEGIS

LEGIS 2009 yılında Makedonya’nın Üsküp kentinde 
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumun yardıma 
ihtiyacı olan insanlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. 
Savaş, doğal afet, açlık vb. durumlara maruz kalmış 
insanlara yardım ulaştırmaktadır. İnsan haklarını korumak, 
dayanışmayı desteklemek ve ihlali önlemek amacıyla 
Suriye, Somali, Makedonya, Yunanistan  gibi birçok ülkede 
çalışma yürüttü.

http://www.legis.mk/ 

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji

Sırbistan İslam Cemaati Meşihat müftülerin yer aldığı bir 
meclistir. Karar aldıkları parlamentoları vardır. 52 üyesi 
vardır. Ekim 2016’dan bu yana Meclis Başkanı Hajro ef. 
Tutić.’dir. İslam Araştırmaları Fakültesi ve El-Kelimeh adlı 
kitapevleri bulunmaktadır. 

https://mesihat.org/

Middle East Research Institute (MERI)

Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI) Orta Doğu’daki 
halk, toprak ve yönetim sistemi konuları üzerine çalışmalar 
yapmaktadır. Özellikle Kürdistan ve Irak ile ilgili politika 
konularına odaklanan, bağımsız, kar amacı gütmeyen 
bir kuruluştur. Merkezi Irak’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki 
Erbil’de yer almaktadır.

http://www.meri-k.org/

Muhammediyah Movement

Muhammadiyah Society olarak da bilinen Endonezya’daki 
önemli bir İslami sivil toplum orgutudur. Örgüt, 1912 yılında 
Yogyakarta şehrinde Ahmed Dahlan tarafından reformist 
bir sosyo-dini hareket olarak kuruldu. Muhammadiyah 
liderleri ve üyeleri Endonezya’dakisiyasetin 
şekillenmesine aktif olarak dahil olsalar da 
Muhammadiyah bir siyasi parti değildir.

https://muhammadiyah.or.id
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Nahdlatul Ulama

2014 yılında kurulan Endonezya Nahdlatul Ulama 
Üniversitesi, Jakarta’nın büyük metropolü Jakarta 
SCR’de bulunan özel bir yüksek öğrenim kurumudur. 
UNU Endonezya, öğrencilere idari hizmetlerin yanı sıra 
akademik ve akademik olmayan birçok tesis ve hizmet 
de sunmaktadır. 

http://www.nu.or.id/

OSCE Academy

2002 yılında kurulmuş olan araştırma merkezi; Orta Asya 
devletleri arasında bölgesel iş birliğini, catışmayı önleme 
ve iyi yonetişimi teşvik etmek amaclarıyla akademik 
calışmalar gercekleştirmektedir.

http://www.osce-academy.net

Oxford Centre for Islamic Studies

Oxford İslam Araştırmaları Merkezi 1985 yılında 
kurulmuştur. Merkez İslam kültür ve medeniyetinin 
ve çağdaş Müslüman toplumlar üzerine çalışmalar 
yapmaktadır. Dersler, seminerler, çalıştaylar ve 
konferanslar, sergiler ve  birçok akademik etkinlik 
düzenlemektedir.

https://www.oxcis.ac.uk/

PALThink for Strategic Studies

Pal-Think Stratejik Calışmalar Merkezi, Filistin toplumunun 
kamusal tartışmaları icin zemin oluşturmak amacıyla 
kurulmuş bir araştırma merkezidir. Pal-Think sivil toplumun 
güçlendirilmesi adına projeler oluştururkenbunun yanında 
Ortadoğu ve Filistin meselesi hakkında araştırmalar 
yapmaktadır. Genc Filistinlilerin kamusal meselelere 
mudahiliyetini artırmak ve Gazze’deki sivil toplumun 
guclendirilmesine katkı sağlamak kurumun temel amacları 
arasında yer almaktadır. Bu doğrultudakurum, raporlar ve 
makaleler yayınlamakla birlikte arabuluculuk gorevlerini 
de yerine getirmektedir.

http://palthink.org/ 

Policy Center for the New South

Yeni Guney Politika Merkezi (PCNS), kuresel Guney’in 
ayrılmaz bir parcası olarak Fas’a ve Afrika’nın geri kalanı 
icin ekonomik ve sosyal kamu politikalarının

geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaclayan Faslı bir 
düşünce kuruluşudur. “Kureselleşmede Yeni Guney”, 
“Karşılıklı Bağımlık Ulkesinde Otonom Bir Afrika İnşa

etmek”, “Fas Ekonomisini Yeniden Duşunmek”, 
“Yeni Küreselleşmede Afrika’nın Varlığını Yeniden 
Düşünmek”adlı araştırma programları bulunmaktadır. 
Bu doğrultuda kitap, makale, politika notu, yıllık raporlar, 
goruş yazıları yayınlamaktadır.

https://www.policycenter.ma/ 

Regional Anti-corruption Initiative

Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Girişimi (eski adıyla 
İstikrar Paktı Yolsuzlukla Mücadele Girişimi – SPAI) 
yolsuzlukla mücadele sorunlarıyla ilgilenmektedir. Bu 
girişim dokuz üye ülkeyi kapsayan hükümetler arası 
bir bölgesel kuruluştur. Bu ülkeler Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Moldova, Karadağ, Kuzey 
Makedonya, Romanya ve Sırbistan’dır.

https://rai-see.org/who-we-are/about-us/

Sana’a Center for Strategic Studies

Yemen ve cevresindeki bolgeye odaklanarak bilgi 
üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeye calışan bağımsız 
bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapca hem de 
İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları, politikayı 
yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi

amaclayan politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili 
gelişmeleri kapsamaktadır.

https://sanaacenter.org/ 



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

64

Tunisian Forum for Economic and Social 
Rights

Tunisian Forum for Economic and Social Rights Mağrip, 
Akdeniz ve Arap iş birliğini güçlendirmek; sivil toplumun 
rolünü sağlamlaştırmak; yolsuzlukla mücadele ve kamu 
varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir araştırma 
merkezidir. Tununs’un siyasî, sosyal ve ekonomik 
gündemini takip edip raporlamalar yapmaktadır

https://ftdes.net/en/qui-sommes-nous/ 

UMAM Documentation and Research 
(UMAM D&R)

UMAM Dokümantasyon ve Araştırma (UMAM D&R) 2005 
yılında Lübnan’da bir grup arkadaş tarafından kuruldu. 
Lübnan’ın çatışmalı geçmişiyle yüzleşme amacına binaen 
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu 
yana geçen yıllarda, özellikle Arap Baharı’nın ortaya 
çıkmasından sonra çalışmalarında bölgesel meselelere 
de yer vermeye başladı.

https://www.umam-dr.org/ 

United Nations Iraq

BM’nin Irak bölgesinde yer alan kuruluşudur. Irak’taki 
Birleşmiş Milletler iki saha misyonundan (UNAMI ve 
UNITAD) oluşmakta ve bunlara bağlı olarak BM Ajansları, 
Fonlar ve Programları bulunmaktadır. UNAMI’nin görevi 
Irak hükümetine ve halkına bir dizi konuda tavsiyelerde 
bulunmak ve yardımcı olmaktır. Kuruluş Irak’taki kalkınma 
ve insani meselelere odaklanmaktadır.

https://iraq.un.org/ 
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İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve eğitim alanlarında 
yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek somut çözüm önerileri getirmekteyiz. Ülkemiz için gösterdiğimiz 
bu çabayı, kimliğimizin parçası olan Müslüman dünya için de göstermek üzere çalışma alanımızı genişlettik. 
Bu gayemiz doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi TODAM’ı 
kurduk. Merkezimiz, Müslüman dünyanın gündemini işgal eden güncel konular ve fikri birikiminden Türkiye’yi 
haberdar etmek üzere Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler bültenini aylık olarak yayımlıyoruz. Hazırladığımız 
bültenimizde, 20 ülkenin 100’den fazla STK faaliyetini inceleyerek dağınık halde bulunan bilgileri, bir bütün 
haline getirip istifadenize sunuyoruz.

TODAM; adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek üzere düşünce ve strateji 
üretmektedir.


