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Batı Balkanlar’daki Otoriter Akımlarla Yüzleşme
‘COVID-19 Özgür Dünya için Veriye Dayalı Aşı Stratejisi
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konusunda Uluslararası İşbirliğini Canlandırmak
Çok Taraflı Ticaret Sisteminde ‘Deglobalizasyon’ ile Yüzleşmek
Afrika’daki Hint Diasporası: Kıtada Yeni Delhi’nin Yumuşak Gücünün Bir Aracı
Bangladeş-Hindistan İlişkileri: Gelecek 50 İçin Vizyon
Endonezya’nın 2050 Yılına Kadar Enerji Sektöründe Sıfır Emisyona Ulaşabilmesinin Yolu

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
çevrim içi 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
yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları nedenleri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu sorun¬lara incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.
Mer¬kezden çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslüman 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 edeceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürütülecek bağımsız akademik 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 Dünyadan Fikri Birikimler Bülteninin Ekim sayısında Müslüman nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı 38 ülkede yaklaşık 190 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri araştırıldı. Bu
araştırmalar neticesinde Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin strateji ve enerji alanındaki çalışmalara ağırlık verdiği
görüldü. Bununla birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde temel hak ve özgürlükler alanındaki çalışmalar ön
plana çıktı. Bu ayın faaliyetlerinde kültürel çalışmalara
daha az yer verildi. Toplumsal refah alanındaki çalışmalara ise Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin yoğunlaştığı
görüldü.
Ekim ayında Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş
başta olmak üzere Suudi Arabistan, Sudan ve Katar gibi
ülkelerde yoğun bir biçimde “iklim değişikliği, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı COP26 Glasgow görüşmeleri, yeşil enerji” temalı yazılı
ve sözlü faaliyetler gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde her yıl düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı
(COP) bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’da gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun ajandasında
yer alan iklim değişikliği ve enerji planlamaları, Müslüman
dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının dikkatini de bu alana çekti. Fas’ta yayımlanan “Glasgow’daki COP26’nın
Jeopolitik Zorlukları” başlıklı analizde küresel iklim politikalarının mevcut durumuna odaklanıldı. Endonezya’da,
2050 yılına kadar enerji sektöründe sıfır emisyona nasıl
erişebileceğine dair nitel ve nicel verilerin yer aldığı analiz
yazısı yayımlandı. Pakistan ve Malezya’da “COP26” için
hazırlık yapılması üzere seminer ve konferanslar gerçekleştirildi. Tunus’ta Avrupa Birliği (AB) Yeşil Anlaşmasının
Mağrip ülkelerindeki etkisinin tartışıldığı bir çevrimiçi se-
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miner gerçekleştirilirken; Mısır’da AB Yeşil Anlaşmasının
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri inceleyen bir analiz
paylaşıldı. Suudi Arabistan’da ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için takip edilen ortak ilkelerin yer aldığı
bir rapor yayımlandı.
Bu ay dikkat çeken bir diğer tema ise “dijitalleşme”
oldu. Kırgızistan’da gerçekleştirilen bir konferansta, Orta
Asya’daki dijital dönüşümler etrafında devlet, ekonomi
ve insan haklarına dair bir tartışma yürütüldü. Fas’ta yayımlanan politika özetinde Afrika’da COVID-19 salgını boyunca yaşanan dijital baskılara yer verildi. “Kadın” teması
dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Irak’ta paylaşılan bir
görüş yazısında 2021 Irak Parlamento Seçimlerinde Iraklı
kadın adayların durumu değerlendirildi ve 2018’den bu
yana kadınların seçimlere katılımın azaldığı belirtildi. Bu
ay bültende yer alan dikkat çekici diğer gündemler arasında Sudan ve Yemen’deki siyasi sorunlar yer aldı.
Müslüman dünyadaki fikri birikimlerin takibini yaptığımız Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteninin bu
sayısında yer verilen kültürel çalışmalar, temel hak ve özgürlükler, strateji ve enerji ve toplumsal refah alanlarında
yürütülen çalışmalar Müslüman toplumların dinamik bir
ilmî ve fikri üretiminin olduğunu göstermektedir. İncelediğimiz kurumların zengin ve nitelikli içeriğe sahip olan
yazılı ve sözlü faaliyetlerini bütüncül bir şekilde araştırmacıların 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 temenni ediyoruz.

Lütfi Sunar

ÖNE ÇIKANLAR

“Uluslararası Kamuoyu Filistin Sivil Toplumunu Desteklemeli
ve Korumalı” Başlıklı Bildiri Yayımlandı
The International Community Must Support and Protect Palestinian Civil Society
29.10.2021

İngilizce

İnsan Hakları Savunma Merkezi, toplamda 242 bölgesel ve
uluslararası örgütün destek verdiği bir bildiri yayımladı. Bu
bildiride, İsrail’in Filistin topraklarında giderek artan saldırılarını ve işgallerini durdurmak, ırkçılık propagandasını
susturmak için bir bütün olarak Filistin’deki sivil toplumla
ve insan hakları savunucuları ile dayanışmayı sağlamak için
birleştiklerini duyurdu.
Bildiride İsrail hükümetinin; düzenli olarak karalama kampanyaları, terörle bağlantılı sahte suçlamalar, tehdit ve
yıldırma, seyahat yasakları, hareket kısıtlamaları ve çalışmaları nedeniyle tutuklanan bağımsız Filistinli insan hakları
örgütlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya devam ettiği ifade edildi. Bağımsız İsrailli ve uluslararası kuruluşların da İsrail’in insan hakları ihlallerini bel-

Libya

Bildiri

geleyen ve savunan çalışmaları nedeniyle İsrail tarafından
hedef alındığı duyuruldu.
18 Ekim 2021’de İsrail İçişleri Bakanı, Filistinli-Fransız insan hakları savunucusu ve avukat Salah Hammouri’nin
Kudüs’teki ikamet statüsünün İsrail Devleti’ne “bağ ihlali”
temelinde resmi olarak iptal edildiğini ve daha yaygın kullanımının önünü açtığını belirtti. Yürürlüğe konan bu oturma
izni iptali, Kudüs’teki binlerce Filistinliyi, zorla nakledilmelerine yol açan keyfi ve cezai tedbirler riskiyle karşı karşıya
bıraktı.
19 Ekim 2021’de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Addameer Mahkum Destek ve İnsan Hakları Derneği, İnsanın
Hizmetinde El-Hak Yasası (Al-Haq), Kalkınma, Uluslararası
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Çocuklar İçin Savunma-Filistin (DCI-P), Tarımsal Çalışma
Komiteleri Birliği (UAWC) ve Filistin Kadın Komiteleri Birliği
(UPWC), Bisan Araştırma Merkezi ve İnsan Hakları Derneği de dahil olmak üzere önde gelen altı Filistin sivil toplum
örgütünü terör örgütü olarak tanıdı. Bu bağlamda, BM uzmanları, altı STK’nın terör örgütü olarak tanımlanmalarını
“Filistin insan hakları hareketine ve her yerde insan haklarına cepheden bir saldırı” olarak kınadı ve uluslararası
toplumu sivil toplum örgütlerini savunmaya çağırdı. Buna
ek olarak yapılan açıklamada “BM veya başka bir uluslararası kuruluş önünde hak talep etmek, işgal altındaki Filistin
topraklarında kadınların haklarını savunmak veya gözaltına
alınan Filistinlilere adli yardım sağlamak terörizm değildir.”
ifadeleriyle Filistin halkının hak savunuculuğunu desteklediğini belirtti.
Bir dayanışma metni olarak görülen bu bildiride; yapılan bu
yanlış adlandırmanın, uluslararası topluluk için ve dahası
dünyanın diğer bölgelerindeki bağımsız insan hakları örgütlerini ve savunucularını destekleyen, sesini yükselten demokratik devletler için bir meydan okuma sunduğuna değinildi. Filistin topraklarındaki baskı ve zulüm “Baskın, mal ve
malzemeye el konulması, banka hesaplarının kapatılması,
personelin tutuklanması ve ofislerinin kapatılması gibi ek
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riskler altında bulunan altı örgütün acil destek ve koruma
ihtiyaçları göz önüne alındığında sessiz kalmak yetersiz
kalıyor. İsrail’in bu örgütlere yönelik saldırıları, insan hakları
ihlallerini izlemek ve belgelemek için çalışan, Filistin halkına
temel hizmetler sunan bağımsız Filistinli insan hakları örgütleri ve sivil toplum için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor.”
şeklinde açıkça ifade edildi.
Küresel ölçekte bütün kurum ve kuruluşların bu harekette
önemli bir yeri olması gerektiğini düşünen dayanışma kurumları “Uluslararası toplumu, İsrail’in Filistinli insan hakları
ve sivil toplum örgütlerini uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak ‘terörist örgütler’ şeklinde tanımlamasını alenen
kınamaya ve reddetmeye, İsrail’i ise bu adlandırmayı derhal iptal etmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun üyelerinin, altı kuruluşa ve genel olarak Filistin sivil toplumuna
desteklerini açıkça ve aktif olarak göstermelerini istiyoruz.
Son olarak, Filistin sivil toplumunun kilit destekçileri ve
bağışçıları olan Avrupa Birliği ve üye devletleri, kendi yetki
alanlarındaki banka ve finans kuruluşlarına İsrail’in Filistinli
örgütler için yaptığı yanlış adlandırmanın temelsiz ve uygulanamaz olduğu konusunda bilgilendirilmelerini sağlamalıdır.” ifadeleriyle çağrılarını yineledi.

ÖNE ÇIKANLAR

Policy Center For The New South
Kuruluş Tarihi: 25.10.1969

Ülke: Suudi Arabistan

Faaliyet Alanı: Siyaset ve İşbirliği

Görüş: İslam Birliği

Yeni Güney Politika Merkezi (PCNS) Fas’ta faaliyetlerini sürdüren bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Kurumun yöneticiliğini
Karim Al Aynaoui yapmaktadır. Akdeniz ve Güney Atlantik havzaları etrafındaki kendi söylemlerini ve zihinsel haritalarını tanımlayan açık, hesap verebilir ve girişimci bir “Yeni Güney” için çabaladığını iddia eder. Kuzey merkezli bir dünya yerine “Yeni
Güney”i odağına alır. Analitik çabaları sayesinde, düşünce kuruluşu Afrika’daki kamu politikalarının gelişimini desteklemeyi ve
güneyden uzmanlara fırsat vermeyi amaçlamaktadır. Diyalog ve ortaklığa odaklanmıştır. Afrika ve küresel sorunların analizi ve
uygun çözümlerin önerilmesi için gerekli olan Afrika uzmanlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle PCNS araştırmacıları bir araya getirir, çalışmalarını yayınlar ve dünyanın farklı bölgelerini temsil eden tanınmış benzer kuruluşlardan oluşan bir
networkten yararlanır. PCNS, yıl boyunca farklı formatlarda ve ölçeklerde bir dizi toplantıya ev sahipliği yapar, en önemlisi yıllık uluslararası konferanslardır. “Atlantik Diyalogları” ve “Afrika Barış ve Güvenlik Yıllık Konferansı” (APSACO) bunlardan biridir.
Avrupa Birliği, Mağrib ülkeleri, çevre, ekonomi, strateji ve iş birliği üzerine birçok yayın yapmaktadır. Merkez, her salı alanında
yetkin bir kişiyi Youtube’da yayımlanan programa davet etmekte ve Fas’ın siyasal, ekonomik ve toplumsal problemleri hakkında tartışmalar yürütmektedir.
Düşünce kuruluşu, hükümet, iş dünyası ve sivil toplum sektörlerinden yeni nesil karar vericiler arasında iş birliği ve network
oluşturmak için bir fırsat olan Atlantic Dialogues Emerging Leaders program (ADEL) aracılığıyla genç liderlerden oluşan bir
topluluk oluşturmuştur. 300’den fazla üyeye sahip olan bu girişim sayesinde, Yeni Güney Politika Merkezi nesiller arası diyaloğa ve yarının liderlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu ifade etmektedir.
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“Liderlik ve Sivil Eğitim” Başlıklı Eğitim Düzenlendi
Leadership and Civic Education
21.10.2021

İngilizce

Pakistan

Eğitim

Shaoor Eğitim ve Farkındalık Derneği, Liderlik ve Sivil Eğitim temalı on iki
günlük eğitimi tamamladı. SFEA Takımı, katılımcılardan bu tür bilgilendirici
atölye çalışmalarının gelecekte de devam etmesi gerektiğini yansıtan teşvik
edici geri bildirimler aldı. Chiragh se Chiragh (C2C) projesi kapsamında
gerçekleştirilen eğitimde sivil bir eğitimin toplumu dönüştürebileceği, daha
güçlü ve adil bir toplum yaratmak için düşünce üreten ve birbiriyle ilişkilerini
kuvvetlendiren vatandaşların gerekli olduğunun altı çizildi. Topluluk eylemi
projelerini yürüten tüm stajyerlere sertifika verildi ve en iyi performans
sergileyen üç gruba ödüller takdim edildi.

“ ‘Bir Karar Verici Olsaydım...’ Kudüs’teki Filistinli Gençliğin Sesleri
ve Vizyonları” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
“If I Were A Decision-Maker ...”- Voices and Visions of Palestinian Youth in Jerusalem
26.10.2021

İngilizce

Filistin

Konferans

Filistin Uluslararası İlişkiler Araştırmaları Derneği (PASSIA) “ ‘Bir Karar Verici
Olsaydım...’ Kudüs’teki Filistinli Gençliğin Sesleri ve Vizyonları” başlıklı bir
konferans düzenledi. Dr. Mahdi Abdul Hadi’nin açılış konuşmasını yaptığı
programın ilk bölümü sosyo-kültürel problemler ve kimlik başlığını taşıdı. Bu
bölümde siyasi/ulusal kimlik ve İsrail vatandaşlığına başvurma, toplumsal
kısıtlamalar ve kısıtlanan özgürlüklere değinildi. Eğitim ve istihdam başlıklı
ikinci bölümde beyin göçünü önlemek için nelerin değiştirilmesi gerekir
sorusu yanıtlanmaya çalışıldı. Ali Al-Firawi’nin sunum yaptığı bu oturumun
son bölümünde siyasi katılım ve temsiliyetin artırılmasına ilişkin bir tartışma
düzenlendi.
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“Balkan Devletleri İslam Toplulukları Temsilcileri 8. İstişare Toplantısı” Başlıklı Toplantı Yapıldı
Održan 8. Konsultativni Sastanak Predstavnika Islamskih Zajednica Balkanskih Država
05.10.2021

Sırpça

Sırbistan

Toplantı

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş liderliğinde, Edirne’de
Balkan devletlerinden İslami cemaatlerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı
yapıldı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Başkan Yardımcısı
Burhan İşleyen’in yanı sıra Başkanlığın üst düzey temsilcileri, müftüler ve
Balkanlar’daki diğer İslam cemaatlerinin üst düzey liderleri katıldı. Erbaş,
konuşmasında daha nitelikli din eğitiminin nasıl verileceği konusunda istişareler
gerçekleştirildiğini belirterek, İslami cemaatlerin temsilcilerinin ortak amacının
ve kaygısının İslam inancına hizmet etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca İslam’ın
temsilcilerinin ve mensuplarının taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olmaları
gerektiğini, en büyük sorumlu olarak dini liderlerin Müslümanların doğru yolu
izlemeleri için önderlik etmeleri gerektiğini söyledi. İslam inancının kötüye
kullanılmaması için özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğine değindi.

“İslâm’da Aile Hukuku” Başlıklı Eğitim Gerçekleştirildi
Family Law in Islam
29.10.2021

İngilizce

Pakistan

Eğitim

Uluslararası İslam Üniversitesi (IIU) Şeriat Akademisi, yaklaşık yüz hukukçu
ve hukuk öğrencisinin katıldığı “İslam’da Aile Hukuku” konulu üç günlük bir
kurs düzenledi. Kurs, Müslüman aile kurumunun kendine özgü özelliklerini
vurgulamayı amaçlarken, etkileşimli oturumlarda Müslüman aile hukukundaki
sorunları eleştirel bir şekilde inceledi. Katılımcılar, alanında uzman kişiler
tarafından Pakistan’ın aile hukukunu şeriat ışığında değerlendirmek ve
aile meselelerinde yüksek yargıdaki önde gelen kararları analiz etmek için
bilgilendirildi.
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“Gençlik Parlamentosu ile Diyalog” Başlıklı Forum Gerçekleştirildi
Dialogue with Youth Parliament
28.10.2021

İngilizce

Pakistan

Forum

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ndeki (ISSI) Çin-Pakistan Eğitim
Merkezi (CPSC), Gençlik Parlamentosu ile iş birliği içinde Gençlik Parlamentosu
ile Diyalog’a ev sahipliği yaptı. CPSC Direktörü Dr. Talat Shabbir, dinleyicilere
Enstitünün tarihi ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Amb. Aizaz Ahmad Chaudhry,
çağdaş dünyada barış ve istikrarın doğası ve dinamikleri hakkında ayrıntılı bir
konferans verdi. Soğuk Savaş sırasında dünyanın komünizm ve kapitalizm
olmak üzere iki bloğa bölündüğünü ifade etti. 11 Eylül’ün dünyayı yeniden bir
dönüm noktasına getiren önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Ancak şimdilerde
korumacılık ve yabancı düşmanlığının, İslamofobi ve aşırı milliyetçiliğin
yükselişinin yeni bir kaos ve düzensizlik dünyası yarattığına dikkat çekti.

“Antikten Moderne: TARII Araştırma Konferansı” Gerçekleştirildi
From Ancient to Modern: TARII Research Conference
6-8.10.2021

İngilizce

Irak

Konferans

Irak Akademik Araştırma Enstitüsü (TARII) tarafından düzenlenen ve üç
gün boyunca süren program Irak’ta -antikten moderne- yürütülen çeşitli
araştırmaları duymak ve tartışmak için hem Irak’ın dört bir yanından hem de
farklı uluslardan bilim adamlarını ve araştırmacıları konuk etti. Her oturum,
akademisyenlerin sunumlarını ve ardından bir tartışmayı içerdi. İlk gün “Kültürel
Mirası Koruma Projeleri” ile “Arkeolojik Projeler” tartışmaya sunuldu. İkinci
gün de “Cinsiyet Çalışmaları” ve “Sanat ve Görsel Çalışmalar” konu alındı.
Son gün ise “Arşiv Araştırması” oturumu altında sunum ile soru ve öneriler
dinlendi. Pandemi sebebiyle online düzenlenen programın gelecek sene
Washington DC’deki Smithsonian Ulusal Asya Sanatı Müzesi’nde yapılmasının
planlandığı duyuruldu.
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“İslam’da Mevlidin Değeri ve Önemi” Başlıklı Makale Yayımlandı
Vlera Dhe Rëndësıa E Mevludıt Në Islam
20.10.2021

Arnavutça

Kuzey Makedonya

Makale

Kuzey Makedonya İslam Dini Topluluğu tarafından yayımlanan makalede
Mevlid gününün anlamı, tarihsel önemi ve çeşitli kutlama biçimleri açısından
ele alınmıştır. Makalede her yıl Resulullah’ın doğum günü olan Rebiülevvel’in
12’si vesilesiyle dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından yapılan mevlid
okumaları ve çeşitli kutlamalara yer verilmiştir. Bu kutlamalarda Peygamber
(s.a.v.)’e ve Peygamber’in kendilerine emanet ettiği öğretiye karşı sevgi ve
saygılarını ifade ederek anmanın önemi anlatılmıştır.

“Damgalama, Stereotipleştirme ve Ait Olma Mücadelesi: Yemen’deki Afrika Kökenli Yemenliler”
Başlıklı Makale Yayımlandı
Stigmatization, Stereotyping and the Struggle to Belong: Yemenis of African Descent in Yemen
20.10.2021

İngilizce

Almanya

Çevrimiçi Seminer

Modern Doğu Çalışmaları Leibniz Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi
seminerde Marina de Regt, Sana’a Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin
himayesinde Yemen’deki “muwallad” (karma kökenli insanlar) hakkında
yürütülen bir araştırma projesinin ön bulguları paylaşılmıştır. Çalışma özellikle
karma Yemen-Afrika kökenli Yemenlilere odaklanmıştır. Yemen’de iç savaşın
başlamasından bu yana, kişinin aile geçmişine dayalı damgalamanın ve
ayrımcılığın arttığı ve Afrika kökenli insanlara karşı ırkçı davranışların çoğaldığı
ifade edilmiştir. Çalışma “Savaşın patlak vermesinden bu yana Muvalladin’in
karşılaştığı başlıca sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunları nelerdir? Muvalladlar,
savaşın parçaladığı Yemen’de kimliklerini nasıl yaşıyorlar? Kimliklerinde cinsiyet
ve ait olunan nesil hangi rolü oynuyor?” gibi soruları merkeze almaktadır.
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“Bir Etiketin Ötesine Bakmak: Katar’daki Afgan Mültecilerin Hayatlarına Bir
Bakış” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Looking Beyond a Label: A Glimpse Into the Lives of Afghan Refugees in Qatar
02.10.2021

İngilizce

Katar

Görüş Yazısı

Katar Vakfı, Afganistanlı mültecilerle yapılan röportajlardan oluşan bir derleme
paylaştı. Katar’da yaşayan Afganistanlı mültecilere olan önyargıları kırmak
isteyen gönüllüler, Afganistanlı kadınlar ve erkeklerin yerlerinden edilmeden
önceki ve sonraki hikayelerini dinledi. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nde
Göç, İnsan Hakları ve Etik uzmanı olan Prof. Dr. Rajai Ray Jureidini, mültecilerin
sınıfsal bir ayrıma tabi tutulamayacağını belirterek, mülteci tanımını “haklı
nedenlere dayanan zulüm korkusuna sahip olan kişidir” şeklinde yaptı. Yazının
devamında Afganistanlı mültecilerin kişisel hikayelerinden parçalar paylaşıldı.

Filistin Araştırmaları Dergisi 199. Sayısı Yayımlandı
Journal of Palestine Studies Issue 199
22.10.2021

İngilizce

Lübnan

Dergi

Filistin Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan dergi Routledge,
Taylor ve Francis ile ortaklık kurduktan sonra, Journal of Filistin Studies (JPS)
çevrimiçi olarak araştırmacıların hizmetine sunuldu. Derginin bu sayısında
çeşitli makaleler, denemeler ve kitap analizleri yer aldı. Bu sayının ilk makalesi
“Filistin’in Antropolojik Yükselişi” başlığı altında Filistinliler üzerine antropolojik
araştırmaların yükselişinin izini sürmekte ve okuyuculara o dönem boyunca
Filistin ile ilgili antropolojik yayınların kapsamlı bir bibliyografyasını sunmakta.
Diğer bir makalede ise “FKÖ ve Komünist Arnavutluk: Soğuk Savaş İlişkileri”
başlığı altında Komünist Arnavutluk’un Filistin davasına verdiği destek ve
Tiran’ın Filistin ulusal hareketini oluşturan çeşitli gruplarla geliştirdiği ilişkiler
incelenmekte. Bunların dışında 1971’deki kuruluşundan bu yana JPS, Filistin
meseleleri üzerine İngilizce yazılmış akademik bir dergi olarak Filistin hakkında
yazılmış pek çok kitabın analizlerini okuyucu ile buluşturdu.
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“Modern Filistin Kavramı: Liberal Bilgi Örnekleri” Başlıklı Kitap Yayımlandı

 مناذج من املعرفة التحررية:مفهمة فلسطني الحديثة
11.10.2021

Arapça

Lübnan

Kitap

Filistin Araştırmaları Enstitüsü, Birzeit Üniversitesi ile iş birliği içinde, yakın
zamanda Abdurrahim el-Şeyh’in nezaretinde ve editörlüğünde hazırlanan
“Modern Filistin Kavramı: Liberal Bilgi Modelleri” başlıklı kitabı yayımladı. Kitap,
Filistin ulusal kimliğinin başlıca klasiklerinin çeşitli unsurlarını inceleyen yedi
akademik makale içermektedir. Kitabın bölümleri, modern Filistin’i coğrafi ve
demografik olarak dağınık, kültürel olarak farklı olan, söz konusu malzemelerin
orijinalliğini dikkate alan araçlarla; çoklu alan ve metodolojik yaklaşımlar
aracılığıyla anlama yolunda bir adım teşkil etti. Bu kitaptaki yedi genç araştırma
makalesi, Birzeit Üniversitesi Sosyal Bilimler Doktora programı öğrencileri
için 2019-2020 yılları arasında Birzeit Üniversitesi ve Enstitü’nün özel ilgi
gösterdiği “Modern Filistin Kavramı” başlıklı disiplinlerarası bir akademik ders
kapsamında ortaya çıktı. Bu nedenle bu kitap, Filistin’in coğrafi merkezinden
gelen “Filistin Çalışmaları”nın günümüzde ne anlama geldiğine eleştirel bir
müdahale sağlamada bir kilometre taşı olarak görüldü.

“Orta Asya’da Dijital Dönüşümler: Mevcut Durum ve Yeni Perspektifler” Başlıklı
Konferans Gerçekleştirildi
‘Digital Transformations in Central Asia: Current State and New Perspectives
16.10.2021

İngilizce

Kırgızistan

Konferans

OSCE Akademi Mezunlar Ağı tarafından düzenlenen konferansa Afganistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan 30’dan fazla mezun
katıldı. Etkinliğin açılışı, Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü (MGIMO)
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Vladimir Morozov’un
yüksek öğrenim uluslararası iş birliği deneyimi hakkındaki konuşması ve bu
kurumun Dijital Ekonomi ve Finansal İnovasyon Direktörü Prof. Sidorenko’nun
“Dijital Dönüşüm Bağlamında Kalkınma Hukuku” başlıklı konuşmasıyla
gerçekleşti. Konferans, devlette ve ekonomide dijitalleşme ve insan hakları ve
değerleri konularını içeren üç panel ile devam etti. Konferansın ikinci gününde
kültürler arası iletişimin temelleri ve farklı kültür kavramlarına dair bir tartışma
yürütüldü. Konferans, ekip oluşturma ve ağ kurma faaliyetleri ile sona erdi.
Konferansın sunumları ve tartışmaları “Akademi Bildirisi” raporunda özetlendi.
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“Alevi Hanedanı Döneminde Hadis Metinleri: Model olarak el-Tarfa -Alevi Devleti
Döneminde Hadis Metinleri-” Adlı Blog Yazısı Yayımlandı

- املتون الحديثية يف عهد الدولة العلوية-  الطرفة منوذجا:املتون الحديثية يف عهد الدولة العلوية
11.10.2021

Arapça

Fas

Blog yazısı

Muhammediye Alimleri Derneği internet sitesi üzerinde yayımlanan blog
yazısında Yusuf Ezher, Mohammed el- Arabi Fassi’nin kurduğu eğitim
sisteminden bahsetti. Makalenin ilk kısmında Alevi Hanedanı’nın eğitim sistemi
özelliklerini, ikinci kısmında Alevi Hanedanı’nın modern eserleri ve özelliklerini,
son kısımda ise sistemin özelliklerini inceledi. Alevi Hanedanı’nın krallarının titiz
olduğunu ve eğitimin üç yönüne odaklanarak öğrenciye eğitim sağladıklarını
belirtti. Bunlar entelektüel, mezhepsel ve ideolojik yönlerdi. Alevi Hanedanı
döneminde yazarlığın geliştiğini ve özellikle hadis alanında geniş çalışmalar
üretildiğini vurguladı.

“Araplar İçin Bilim Tarihinde Araştırma” Adlı Blog Yazısı Yayımlandı

 بحوث يف تاريخ العلوم عند العرب:قراءة يف كتاب
14.10.2021

Arapça

Fas

Blog Yazısı

Muhammediye Alimler Derneği tarafından yayımlanan blog yazısında, Profesör
Abdülaziz Al-Naqr, Kahire Üniversitesi’nde Bilim Felsefesi Profesörü ve eski
Felsefe Bölümü Başkanı olan Youmna Tarif Al-Khouli’nin “Araplar Arasında
Bilim Tarihi Çalışmaları” kitabını değerlendirdi. Kitabın dört başlığını analiz etti.
Kitabın ilk kısmında Endülüs şehrinde yapılan çalışmalardan ve burada yaşamış
bilim insanlarına yer verildiğinden bahsetti. Bu bölümden hareketle Endülüs’ün
Avrupa ve Doğu arasında köprü kuran bir şehir olduğu sonucunu çıkardı.
Kitabın ikinci kısmında yer alan din-bilim arasındaki tartışmaları yorumladı.
Kitabın son iki kısmında bilim insanı Cabir bin Hayyan ve Ebu Al-Rihani AlBiruni’nin fikirleri ve çalışmaları yer aldı. Yazar Youmna Tarif Al-Khouli’nin bu
iki kısımdaki düşüncelerini özetledi.
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“Ötekiyle Bir Arada Yaşamada Peygamber’in Rehberliği” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

املتون الحديثية يف عهد الدولة العلوية- الهدي النبوي يف التعايش مع اآلخرالطرفة منوذجا
29.10.2021

Arapça

Fas

Görüş Yazısı

Muhammediye Alimler Derneği tarafından yayımlanan yazıda peygamberin
siyasetinde ötekiyle bir arada yaşamanın önemi ele alınmıştır. Mekke’nin
fethinden ve Resûlullah’ın gelmesinden sonra halkın ve mallarının emniyete
alındığı ve iman etme veya şirklerinde devam etme özgürlüğü tanındığı ifade
edilmiştir. Hz. Muhammed’in politikasının, Medine dışında da Kitap Ehli ile
bir arada yaşamak olduğu belirtilmiştir. Resûlullah’ın, Medine devleti sınırları
dışında Arap Yarımadası’nın içinde veya dışında ikamet eden Yahudi ve
Hıristiyanlarla birçok anlaşma yaptığına ve Allah’ın kanunlarına göre onlarla
ortaklıklar kurduğuna yer verilmiştir. Peygamber’in hayatının insan onurunu
ve din özgürlüğünü koruyan barış içinde bir arada yaşamanın bir modeli ve
örneği olduğu vurgulanmıştır.
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“Ulusal Birlik Eylemi” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

“”جراءات العمل املوحدة الوطنية
04.10.2021

Arapça

Ürdün

Çalıştay

Arap Kadınlar Birliği, Sosyal Kalkınma Bakanlığı iş birliğiyle bakanlığın koruma
merkezlerinde şiddetten kurtulmuş olan kadınların deneyimlerini geliştirmek
adına Avrupa Birliği‘nin finanse ettiği “Ulusal Birlik Eylemi” adlı eğitim çalıştayı
gerçekleştirildi. “Güney Akdeniz Bölgesinde Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik
Şiddetle Mücadele′′ bölgesel projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda
hedeflenen, kadına ve kadına yönelik şiddete izin vermeyen sosyal çevreyi
teşvik ederek güney komşu ülkelerde kadın ve erkek şiddetinin her türlü
ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaktır.

“Pakistan’da Hayvan Haklarına İlgisizlik: Yapılması Gerekenler: Pakistan, Hindistan, Sri Lanka,
Endonezya ve Türkiye’deki Yasalara Bir Bakış” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Apathy towards animal rights in Pakistan: What needs to be done
A spotlight on the laws in Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia &Turkey
29.10.2021

İngilizce

Pakistan

Rapor

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda
Pakistan’daki hayvan hakları ihlalleri nitel ve nicel veriler eşliğinde incelendi.
Bu çalışma, Pakistan ile sosyo-kültürel benzerlik gösteren ülkelerin
benimsediği uygulamaları incelemeyi ve sokak hayvanlarının bertarafı için
alternatif uygulamalar türetmeyi amaçlamaktadır. Mevcut yasalarda göz ardı
edilemeyecek boşlukların olduğu ve bunun yanında uygulama sorunlarının da
olduğunu vurgulanmaktadır. Çalışma ayrıca Hindistan, Sri Lanka, Endonezya ve
Türkiye’de uygulanan hayvan haklarına ışık tutarak Pakistan ile bir karşılaştırma
yapmakta ve hayvan hakları konusunda durumun nasıl iyileştirilebileceğine
dair öneriler sunmaktadır.
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“Libya’da Kadınların Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar” Başlıklı
Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi
MEI-NAPI Youth Roundtable | Challenges and Opportunities Facing Women in Libya
18.10.2021

İngilizce

ABD

Çevrimiçi Seminer

Orta Doğu Enstitüsü (MEI) ve Kuzey Afrika Politika Girişimi (NAPI), Libyalı
gençlerin ülkelerinin geleceğinin karşı karşıya olduğu kilit meseleler
hakkındaki bakış açılarını paylaşmaya fırsat veren yuvarlak masa
toplantılarının beşincisini düzenledi. Bu etkinlikte, ülke siyasi geçişinde
ilerlemeye çalışırken Libyalı kadınların karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar
hakkında görüşlerini paylaşacak genç Libyalı aktivistler ve araştırmacılar yer
aldı. Toplantıda, Libya’da kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata aktif
katılışının yavaş yavaş arttığı belirtildi. Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun 75
üyesi arasında 17 kadının yer aldığı kaydedildi. Libyalı kadınların karşılaştığı
ciddi tehditlere ve engellere rağmen siyasete ve aynı zamanda kamusal
yaşamın diğer yönlerine aktif bir biçimde katılmak istedikleri vurgulandı.

“Bosna’da Tehlikeli Sınır Geçişi ‘Oyunu’” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
The perilous border crossing “game” in Bosnia
05.10.2021

İngilizce

Kuzey Makedonya

Görüş yazısı

“7/24 şaka yapıyorum, yoksa burada nasıl yaşayabilirsin?” Afganistan’ın
Paktia eyaletinden 23 yaşındaki bir erkek olan Sohail Khan, hayatını bu
şekilde ifade etti. Bosna Hersek’te terkedilmiş binaların koridorlarında ve
hareket halindeki insanların yaşadığı sığınaklarda zamanın donduğunu
belirtti. Bu fotoğraf-hikaye, ülkenin kuzeybatısındaki Hırvatistan sınırındaki
Una-Sana kantonunda Şubat ve Mart 2021’de oluşturuldu. Her yıl binlerce
göçmenin Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalıştığına değinildi.
Çoğunluğun Afganistan ve Pakistan’dan geldiği ancak İran, Irak ve Suriye’den
ve diğer ülkelerden insanların da azımsanmayacak kadar çok olduğu
söylendi. Çoğunluğun genç erkekler olduğu ancak küçük çocuklu ve yaşlı
ailelerin de olduğu ifade edildi. Mart 2016’da Balkan rotasının resmi olarak
kapatılmasından sonra, insanların düzensiz giriş yollarını takip etmekten
başka seçeneği kalmadı. Başlangıçta çoğu Sırbistan’dan geçse de bu rota
üzerindeki sınırların sıkılaştırılması sebebiyle 2018’den beri daha fazla insanın
bunun yerine Bosna-Hersek’ten geçmeye başladığı da ifade edildi.
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‘‘Bristol Üniversitesi, Akademisyenlerin Görevden Alınması Nedeniyle Boykotla Karşı Karşıya’’
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Bristol University faces boycott over sacking of academic
11.10.2021

İngilizce

İngilitere

Görüş Yazısı

İslami İnsan Hakları Komisyonu, üniversiteye gönderilen bir mektupta,
üniversiteyi İsrail yanlısı lobinin taleplerine boyun eğmek ve entelektüel
soruşturma için gerekli olan ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçladığını belirtti.
Bunu yaparken, üniversitenin artık öğrenciler ve personel için güvenli bir yer
olmadığını ifade etti. Siyaset Sosyolojisi profesörü ve Politika Araştırmaları
Okulu üyesi olan Prof. Miller, geçen ay İsrail yanlısı kampanyacıların sahte
anti-Semitizm iddiaları nedeniyle görevinden alınması için ortak bir kampanya
yürüttükten sonra görevden alındı. Anti-Semitizm suçlamalarından tamamen
aklanmasına rağmen üniversite, davranışının personelinden beklenen
standartların altına düştüğünü söyleyerek onu yine de görevden aldı. İsrail
apartheid ve vahşetinin keskin bir eleştirmeni olan Prof. Miller, Siyonizm ve
Filistin alanlarında kusursuz bir araştırma geçmişine sahiptir. Son zamanlardaki
Siyonizmi, Filistin davasını aşırılıkçı olarak resmederek itibarsızlaştırmak için
tasarlanmış İslamofobinin “beş sütunundan” biri olarak tanımladı.

“2021’in Üçüncü Çeyreğinde Mısır’daki Demokratik Yol” Başlıklı Rapor Yayımlandı
The Democratic Path in Egypt during the third Quarter of 2021
12.10.2021

İngilizce

Mısır

Rapor

Arap İnsan Hakları Ağı tarafından yayımlanan rapor, 2021 yılı boyunca
yayınlanan ve Temmuz 2021’den Eylül 2021’e kadar olan dönemi kapsayan,
Mısır’daki demokratik yolun durumunu izleyen üçüncü üç aylık rapor oldu.
Raporda ülkedeki olağanüstü halin uzatılmasına dair karar hakkındaki görüşler
yer alırken medyada sivil toplum kuruluşlarının kapatılması olarak bilinen karar
ile kapatılan kurumlara dikkat çekildi. 2018 yılında Başbakan tarafından kurulan
İnsan Hakları Daimî Yüksek Komitesi’nin Mısır Arap Cumhuriyeti için Ulusal
İnsan Hakları Stratejisi 2021-2026’yı başlattığı vurgulandı. Ek olarak 2022’nin
sivil toplum yılı ilan edilmesine karar verildiği duyuruldu. Protesto olaylarının
2021’in üçüncü çeyreğinde durmadığı; çünkü bu dönem boyunca farklı siyasi
güçler tarafından 47 protesto düzenlendiği kaydedildi. Düzenlenen 36 protesto
ile sosyal ve işçi protestoları bu tür protesto etkinliklerinin ön saflarında yer
aldı. Bu arada Müslüman Kardeşler (MB) ve destekçileri tarafından düzenlenen
protesto faaliyetlerinin azalmaya devam ettiği kaydedildi. Sadece 10 protesto
kaydedildiği için, hepsinin “El Nahda” ve “Rabaa” oturma eylemlerinin
dağıtılmasının yıl dönümüne denk geldiği, bireysel biçimlerde ve uzak köylerde
örgütlendiği dile getirildi.
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“2021 Irak Seçim Parlamento Yarışında Iraklı Kadın Adaylar… Potansiyel Bir Kaybeden ve Zayıf bir
Rakip” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Iraqi women candidates in the 2021 Iraqi electoral parliamentary race… A potential loser
and a weak competitor
06.10.2021

İngilizce

Irak

Görüş Yazısı

Al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan görüş yazısı
10 Ekim’de Irak’ta yapılan seçimleri konu aldı. Seçim verilerini niceliksel olarak
da inceleyen metin 2018’den bu yana %44’ten daha az katlımın olduğunu
kaydetti. Ekim 2019’da orta ve güney Irak’ta mevcut rejimin devrilmesi,
eski Başbakan Adil Abdul-Mehdi’nin istifası, milletvekillerinin değiştirilmesi,
siyasi partilerin devrilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda belirtilmemiş
talep çağrısında bulunan büyük gösteriler gerçekleştiği vurgulandı. Bununla
beraber Irak halkına dahil oldukları demokratik süreci değiştirmek ve ülkeyi dış
müdahalelere karşı güçlendirmek adına seçime gitme çağrısında bulunuldu.
Ayrıca düzenlenen “Yeni Seçim Kanunu”nu da eleştiren yazar, düzenlemenin
gücü elinde bulunduranlara seçimleri yönlendirebilme yetkisi verilebileceğini
dile getirdi. Son olarak Iraklı kadın seçmenlere dikkat çeken yazar, yeni
dönemde artan seçmen kadın oranlarından bahsetti.

“Dijital Teknoloji ve Eşitsizlik: Arap Ülkeleri Üzerindeki Etkisi” Başlıklı Makale Yayımlandı
Digital technology and inequality: the Impact on Arab countries
26.10.2021

İngilizce

Mısır

Makale

Ekonomik Araştırma Forumu’nun yayımladığı makalede yeni dijital teknolojilerin
yaygınlaşmasına dair karşıt düşünceler tartışılmıştır. Yeni dijital teknolojilerin
bir yandan azalan verimliliği canlandıracağı umulurken, diğer yandan özellikle
düşük vasıflı ve daha az eğitimli çalışanları yerinden edeceğinden ve daha
fazla eşitsizliğe yol açacağından korkulduğu ifade edilmiştir. Makalede, Arap
ülkelerindeki teknolojik değişimin olası etkilerine ve hükümetlerin nasıl yanıt
vermesi gerektiğine dair bakış açılarına yer verilmiştir. Teknolojik değişimin,
vasıflı işgücüne odaklanan mevcut durumunu koruması halinde, çoğu düşük
ücretli mesleklerde çalışan az eğitimli işçilerin yaşanan dönüşümden etkilenen
ilk grup olacağı ifade edilmiştir. Ancak dijital teknolojilerdeki dönüşümün
yalnızca üretim ve hizmetlerdeki rutin faaliyetleri değil, aynı zamanda insanlar
tarafından gerçekleştirilen daha yüksek bilişsel ve bilişsel olmayan birçok işlevi
otomatikleştirebilen bir noktaya geleceği için değişimin çok çeşitli grupları
etkileyeceği belirtilmiştir.
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“Endonezyalıların Ölüm Cezasına Desteği Daha Titiz Anket Yöntemleriyle Azalıyor”
Başlıklı Analiz Yayımlandı
Indonesians’ support for the death penalty declines with more rigorous survey methods
08.10.2021

İngilizce

Endonezya

Analiz

The Conversation tarafından yayımlanan makalede Endonezyalıların ölüm
cezası hakkındaki görüşleri daha titiz araştırma yöntemleriyle incelenmiş ve
sonuçlarda görülen değişiklikler karşılaştırılmıştır. Endonezya, Güneydoğu
Asya’daki bölgesel komşuları gibi, özellikle uyuşturucuyla ilgili suçlar
için on yıllardır idam cezalarını desteklemektedir. Bu duruş, halkın ölüm
cezasını desteklediğini gösteren ulusal anketlerden elde edilen kanıtlarla
doğrulanmıştır. Ancak yapılan çalışma bu anketlerin titiz metodolojiler
kullanılarak yapılmadığını ortaya koymuştur. Daha kapsamlı ve titiz bir
metodoloji uygulandığı ifade edilen bu çalışmada halkın en sert cezai tepkilere
çok az inandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre veriler, ölüm cezasının
kapsamı ve yönetimi hakkında daha fazla şey öğrenildiğinde katılımcıların
ölüm cezasına desteğinin azaldığını göstermiştir. Bu nedenle, bir ülkenin ölüm
cezasını sürdürme kararı demokratik iradeye yapılan bir referansa dayanıyorsa
da politika yapıcıların çalışmalarını daha titiz ve bağımsız ampirik araştırmalara
dayandırması gerektiği belirtilmiştir.

“Eğitimden İstihdama: Uzun Süreli Yerinden Edilme Bağlamında Ürdün ve Lübnan’daki
Gençlik Yörüngeleri” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi
From Education to Employment: Youth Trajectories in Jordan and Lebanon in the Context of
Protracted Displacement
13.10.2021

İngilizce

Lübnan

Çevrimiçi Seminer

Lübnan Çalışmaları Merkezi, ülkelerin önemli koşulları bağlamında istihdama
erişimi konu edinen “Eğitimden İstihdama: Uzun Süreli Yerinden Edilme
Bağlamında Ürdün ve Lübnan’daki Gençlik Yörüngeleri” başlıklı çevrimiçi
seminer düzenledi. Programa Dr. Maha Shuayb, Dr, Oroub EL-Abed, Dr.
Mary Kawar ve Ms. Irina Isomova konuşmacı olarak katılım sağladı. Etkinlikte
gençlerin çalışma koşullarının, her iki ülkede de ekonomik sisteme hakim
olan hizmetlerden, bankacılık ve turizme odaklanan neoliberal ekonomi
politikalarından güçlü bir şekilde etkilendiğine değinildi. Lübnan ve Ürdün’ün
bu bağlamda benzerlikler ve farklılıklar gösterdiğine, bu benzerlik ve
farklılıkların neler olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Konuşmacılar, konu
ile ilgili raporları inceleyerek, eğitim ve istihdam haklarına erişimi etkileyen
çeşitli unsurları ortaya çıkarmayı amaçladı.
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“Yolsuzlukla Mücadele Politikaları İçin Metodolojiler: Devletin Ele Geçirmesi ve Kamu Alımlarının
Dürüstlüğü” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi
Methodologies for Anti Corruption Policies: State Capture and
Public Procurement Integrity
13.10.2021

İngilizce

Bosna-Hersek

Toplantı

Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Girişimi, R2G4P projesi için düzenli olarak
yapılan Ortakların Yönlendirme Komitesi toplantısına uzman ortak olarak
katılım sağladı. Toplantıda ortaklar için MACPI’nin (bireysel kamu kurumları
düzeyinde yolsuzlukla mücadele politikalarının değerlendirilmesi ve izlenmesi
için kullanılan araç) ve Opentender.eu’nun uygulanmasıyla ilgili proje hakkında
değerlendirilmelerde bulunuldu. Bulgaristan Demokrasi Araştırmaları Merkezi
tarafından koordine edilen R2G4P Projesi, AÇA ve Norveç Bölgesel İşbirliği
Hibe Fonu aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’ten 1,5 milyon € tutarında
bir hibeden yararlanmaktadır. Projenin amacı, yenilikçi uygulamalar ve kamuözel sektör ortaklıkları yoluyla Güneydoğu Avrupa’da ortak yolsuzlukla
mücadele ve iyi yönetişim çözümlerini uygulamaktır.

“Batı Balkanlar ve Moldova’daki Muhbir Koruma Kanunlarının Açık Analizi” Başlıklı
Analiz Metni Yayımlandı
Gap Analysis of Whistleblower Protection Laws in the Western Balkans and Moldovaof
Protracted Displacement
13.10.2021

İngilizce

Bosna-Hersek

Analiz

Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Girişimi, Batı Balkanlar ve Moldova’daki Muhbir
Koruma Kanunlarının Açık Analizi başlıklı raporun değerlendirmesinden oluşan
bir analiz yayımladı. Metinde muhbirliğin faydalarını en üst düzeye çıkarmak
için, güvenilir yollar ve onları misillemeden koruyacak mekanizmalar sağlayan
kapsamlı yasalar getirilmesine ilişkin görüş beyan edildi. Batı Balkanlar ve
Moldova’daki muhbir koruma yasalarının çoğu 2014 ve 2019 yılları arasında
kabul edilmiştir. Tom Devine ve Mark Worth tarafından yürütülen açık analizin
amacı yargı mercilerine giden muhbir mevzuatlarını AB Direktifi ile uyumlu
olacak şekilde gözden geçirme ve iyileştirme konusunda yardımcı olmaktır.
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“SEE6’da Adalet Reformu ve Genişleme” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
Justice Reform and Enlargement in SEE6
07.10.2021

İngilizce

Arnavutluk

Konferans

İş Birliği ve Kalkınma Enstitüsü, Tiran Bağlantı Forumu’nun 7. baskısı
çerçevesinde “SEE6’da Adalet Reformu ve Genişleme” başlıklı bir konferans
düzenledi. Etkinlik, MATRA programı kapsamında Tiran’daki Hollanda
Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Arnavutluk’un AB’ye giden reform yolunu
izleme ve destekleme” girişiminin bir parçasıydı. Programda reform döngüsü
boyunca karşılaşılan zorluklar hakkında tartışıldı ve deneyimler paylaşıldı.
Etkinlik, CDI Uzmanı Sayın Fjoralba Caka’nın sunduğu “Arnavutluk’ta Adalet
Reformu Sonuçlarının Sürdürülebilirliği ve Dayanıklılığı: İyi Yönetişim Faktörü”
konulu çalışmanın sunumuyla devam etti. Hukukun üstünlüğü alanında ve
Arnavutluk’taki adalet reformunun izlenmesi sürecinde aktif olarak yer alan
yerel düşünce kuruluşları ve STK’larla bir tartışma yapıldı.

IPS, İsrail’in Altı Büyük İnsan Hakları Grubunu “Terör Örgütleri” Olarak Belirlemesini Kınadı
IPS Condemns Israeli Designation Of Six Major Human Rights Groups as “Terrorist
Organizations”
23.10.2021

İngilizce

Lübnan

Bildiri

Filistin Araştırmaları Enstitüsü, İsrail hükümetinin altı insan hakları grubunu
“terör örgütü” olarak tanımlamasını kınadı. Enstitü bunu “devlet terörü”
tanımına giren tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi. Filistin Araştırmaları
Enstitüsü, bu saldırganlıkla yüzleşmenin tüm sivil toplum örgütlerinin ve
Filistinli resmi ve halk gruplarının sorumluluğu olduğunu teyit etti. Bu altı insan
hakları örgütü, Filistinlilerin haklarını yerel ve küresel olarak savunmak için
yorulmadan çalışmakta ve Filistin halkının hakları için destek kazanmaktadır.
Dünyadaki insan hakları örgütleri ve dayanışma hareketleri için bir referans
haline gelmiştir. İsrail hükümetinin kararının, Filistin halkına karşı önceden
tasarlanmış bir saldırganlığı ve onların ulusal haklar mücadelesini suç haline
getirme girişimini temsil ettiği vurgulandı.
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Profesör Dr. Anja Mihr, Avrupa İnsan Hakları Forumu’nda Konuştu
Professor Dr. Anja Mihr speaks at the the European Human Rights Forum
14.10.2021

İngilizce

Kırgızistan

Konferans

OSCE Akademi’den Dr. Anja Mihr ve AB Temel Haklar Ajansı Bilimsel
Komitesi’nde meslektaşları Viyana’daki 2021 AB Temel Haklar Forumu’na
katılım sağladı. Forumda, insan haklarının etkisini ölçmek için disiplinlerarası
araştırmalardaki zorluklar üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Profesör Mihr,
insan haklarına multidisipliner yaklaşım konulu panelde, insan hakları alanında
siyaset bilimi araştırma yöntemleri hakkında sunum yaptı. Avrupa Birliği Temel
Haklar Forumu 2021, insan hakları diyaloğunun merkezinde yer aldı. Pandemi
sonrası dünyada yeni bir umut vizyonu inşa etmeyi, Avrupa Birliği ve ötesindeki
baskıcı insan hakları sorunları karşısında fikir ve çözümleri şekillendirmeyi ve
önermeyi amaçladı. İnsan hakları kurumlarını, savunucularını ve uygulayıcılarını,
özellikle gençlere ve gençlere odaklanan çok çeşitli ortakları ve sosyal aktörleri
bir araya getirdi.

“Sudan: Askeri Yönetime Hayır” Başlıklı Makale Yayımlandı
Sudan: No to military rule
26.10.2021

İngilizce

Mısır

Makale

Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü (CIHRS) tarafından yayımlanan
makalede, 25 Ekim’de Sudan sivil hükümetine karşı düzenlenen askeri
darbe kınanmıştır. Sudan devriminden üç yıl sonra, General Abdel Fattah
al-Burhan liderliğindeki ordu, birkaç bakan, Egemen Konsey ve diğer kilit
siyasilerle birlikte Abdalla Hamdok’un sivil hükümetini devirmek için askeri
bir darbe yaptığını duyurmuştur. Ordu, olağanüstü hâl ilan etmiş ve askeri
güçlerin himayesinde yapılacak genel seçimlere kadar anayasal belgede
sayılan hakların kullanılmasını kısıtlamıştır. Makalede, darbenin Askeri
Konsey’in geçiş aşamasını sona erdirmek ve İslamcı askeri yönetim altında
otuz yıldır bölünmeye, kan dökülmesine ve soykırıma tanık olan ülkede
barışçıl bir demokratik geçiş olasılığını engellemeye yönelik bir girişim olduğu
ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Sudan halkının ve Sudan sivil toplumunun
demokrasi ve sivil yönetim için verdiği mücadelede tüm bölgeye ilham
kaynağı olduğu ve sivil grupların askeri darbeye direnmek için sokaklara ve
meydanlara çıkmasından sonra bu mücadelenin bir başka sayfasının yazıldığı
ifade edilmiştir.
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“Irak’ta Kimlik Politikalarının Zor Ölümü” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
The Difficult Demise of Identity Politics in Iraq
28.10.2021

İngilizce

BAE

Görüş Yazısı

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan, Akeel Abbas tarafından kaleme
alınan görüş yazısında Irak’taki kimlik politikalarının siyasi yansımalarına
odaklanıldı. ABD’nin, Iraklı Şiiler, Sünniler ve Kürtlerin devlet kurumlarında
orantılı olarak temsil edildiği ilk üç yönlü etno-mezhepsel güç paylaşımı
düzenini savunduğunun altını çizen Abbas, güvensiz siyasi ortakların kimlik
temelli siyaset yerine sorun temelli siyasetin kademeli olarak benimsetildiğini
ifade etti. Yazar, bu durumun güven arttırıcı bir önlem olarak gözükse de aksine
kimlik politikalarının, ulusun kurumsal ve toplumsal yaşamında yavaş yavaş
pekiştirilmesine yol açtığını vurguladı. Yazıda, Irak’taki aktörler üzerinden
kimlik siyasetinin sahadaki yansımaları değerlendirildi.

“Muhafızlar Cumhuriyeti: Devrim Muhafızları’nın İran’daki Genişleyen Etkisi”
Başlıklı Rapor Yayımlandı
Republic of the Guards: The IRGC’s Expanding Influence in Iranof Protracted Displacement
27.10.2021

İngilizce

BAE

Rapor

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan raporda İran Devrim
Muhafızları’nın rol ve etkilerine odaklanıldı. İran’daki ulusal ve uluslararası
karar alma süreçleri üzerindeki kontrolü göz önüne alındığında, İran Devrim
Muhafızları Birliği’nin (IRGC) doğru bir şekilde anlaşılması, çağdaş İran
meselelerinin herhangi bir incelemesi için esas olduğu vurgulandı. Bunların,
ülkenin füze programı ve bölgesel emelleri gibi uluslararası toplum için
tartışmalı konuların yanı sıra yeni bir dini liderin halefi gibi iç gelişmeleri içerdiği
belirtildi. Devrim Muhafızları geniş bir araştırma konusu olmasına rağmen,
bu çalışmanın çoğu Muhafızların askeri bir kurum olarak rolüne odaklandı.
Bununla birlikte, Emirlik Politika Merkezi’nin İran Çalışmaları Birimi, örgütü İran
çıkmazında kilit bir aktör ve uluslararası toplumla mevcut sorunları çözmek için
ele alınması gereken bir zorluk olarak ele almaya çalıştı. Bu çalışma, Devrim
Muhafızları’nın evrimini, idari yapılarını, silahlarını ve kuvvet konuşlandırmasını
detaylandırmanın yanı sıra; bu etkili örgütün tam ve doğru bir tasvirini sağlamak
için diğer birçok ilgili konuya da ışık tutmaktadır.

24

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Göç Bağlamında Alternatif Gözaltı Tedbirlerinin Uygulanması” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi
Primjena alternativnih mjera pritvaranja u kontekstu migracija
26.10.2021

Hırvatça

Karadağ

Seminer

Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM), AB tarafından finanse
edilen “İnsan ve Sınır Güvenliği- Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele” projesi
kapsamında Grup 484’ün desteğiyle “Karadağ’da Göçmenlerin Korunmasına
Yönelik Daha Etkili Politikalar İçin” projesini uyguluyor. Bu proje kapsamında
Kızılhaç, İltica Müdürlüğü, Sınır Polisi Sektörü, Devlet Başsavcılığı Pljevlja,
Devlet Başsavcılığı temsilcilerinin katılımıyla iki günlük “Göç Bağlamında
Alternatif Gözaltı Tedbirlerinin Uygulanması” akademisi düzenlendi. Akademi
eğitimi, kapasite geliştirme yoluyla insan haklarına saygı ve göçmenlerin temel
özgürlükleri ile Karadağ sınırlarının güvenliği arasındaki dengeyi geliştirerek,
göç yönetimine daha iyi ve daha insani bir yaklaşıma katkıda bulunmayı
amaçladı.

“ ‘Paris İlkeleri’ ve İnsan Hakları Komisyonu” Adlı Analiz Yayımlandı
The ‘Paris Principles’ And The Oman Human Rights Commission
08.10.2021

İngilizce

Umman

Analiz

Umman İnsan Hakları Merkezi, yazısında, 2008 yılında kraliyet kararnamesi ile
kurulan Umman İnsan Hakları Komisyonu’nun tarafsızlığını korumayıp insan
hakları alanındaki çalışmalarını yürütemediğine dair eleştirilerde bulundu.
Yazının ilk kısmında komisyonun başarısız olduğu görevler sıralandı. Bunlar
protesto ve barışçıl toplanma haklarını savunma, siyasi parti faaliyetlerini
yasaklayan yasalara itirazda bulunma, aktivistlerin keyfi cezalar almasını
kınama idi. Merkeze göre komisyon, iktidarı destekleyen bir kuruluş haline
geldi. Yazının ikinci kısmında komisyonun, BM tarafından kabul edilmiş
Paris İlkeleri’nden ayırıcı özellikleri sıralandı. Bu ilkeler ile karşılaştırıldığında
komisyon, bireysel özgürlükleri savunmamakta, insan haklarına dair raporlar
sunmamakta ve tavsiyeler vermemektedir. Hükümet ve güvenlik güçlerinin
yaşattığı ihlaller görmezden gelinmektedir. Son kısımda “Komisyonun bağımsız
olmayışı inandırıcı geliyor mu?” vurgusuyla yazı sonlandırıldı.
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“Libya’da Barış Süreci ve Seçimlerin Meşruiyeti; Hesap Verebilirlik ve Hukukun
Üstünlüğü Eksikliği Nedeniyle Tehdit Altında” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Libya: Periodic update from the Cairo Institute and the Libya Platform – Peace process
and legitimacy of elections in Libya threatened by lack of accountability and rule of law
11.10.2021

İngilizce

Libya

Rapor

İnsan Hakları Savunma Merkezi Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü
(CIHRS) ve Libya Platformu, yayımladığı rapor hakkında bilgi verdi. Bu raporda
Libya’daki insan hakları ihlallerine dair kanıtlar sunuldu. Bu raporun verileri
2015- 2019 dönemine aitti. Gözaltında kaybolanlar, göçmenler, mülteciler,
sığınmacılar ve keyfi gözaltı gibi birçok mağduriyete ilişkin bilgi paylaşıldı.
Mağdurlar, mağdurların aileleri veya doğrudan tanıklarla yapılan görüşmeler de
dahil olmak üzere, CIHRS ve Libya Platformu tarafından yerel kaynaklarla 523
görüşme gerçekleştirildi. CIHRS ve Libya Platformu, raporda, Libya hükümetine
ve uluslararası topluma tavsiyeler sundu. Uluslararası toplumun, Libya Siyasal
Diyalog Forumu’nun hedeflerinin sürdürülmesi için Libya’daki siyasal partilere
baskı yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca Libya makamlarından silahlı grupların
incelenmesini ve topluma yeniden entegrasyonunun gerçekleştirilmesini
talep ettiler.

“Bir Rapor, Filistin Dijital Haklarına Yönelik Saldırganlığın Ayrıntılarını Ortaya
Koyuyor” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

تقرير يكشف تفاصيل العدوان عىل الحقوق الرقمية الفلسطينية
12.10.2021

Arapça

Fas

Görüş Yazısı

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yayımlanan görüş yazısında Filistin’e
yönelik gerçekleşen dijital hak ihlallerinden bahsedildi. İsrail işgalci güçleri,
Filistinli gazetecilere sosyal medya üzerinden içerik ihlalleri gerçekleştirdi.
Bu olaydan hareketle Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi öncülüğünde
hazırlanan “Al Jazeera Media Institute” dergisi, “Filistin Dijital Haklarına Yönelik
Saldırganlık” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapor merkez ortak kurumlarla iş
birliği yaparak 500’den fazla Filistinli ile dijital haklar üzerine bir çalışma
gerçekleştirdi. Bu rapora göre, Filistinlilere yönelik sosyal medya sansüründe
önemli bir artış olduğu ortaya konuldu. Ayrıca ihlallerin nedenleri, içeriğin
kaldırılması, hesapların silinmesi ve kısıtlanması, onurların gizlenmesi,
belirli içeriğe erişimin azaltılması, arşivlenen içeriğin silinmesi ve erişimin
kısıtlanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğu raporda belirtildi. Çeşitli sosyal
medya platformlarındaki ihlallerin ayrıntısına yer verildi. Bu ihlallerin %50’sinin
Instagram’da, % 35’inin Facebook’da olmak üzere Tik Tok’ta % 1 ve Twitter’da
%11 oranında gerçekleştiği tespit edildi.
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“Afrika’da COVID-19 ve Dijital Baskı” Adlı Rapor Yayımlandı
COVID-19 and Digital Repression in Africa
11.10.2021

İngilizce

Fas

Rapor

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan raporda COVID-19 salgını
boyunca uygulanan demokratik kısıtlamalara odaklanıldı. Hisham Aidi,
demokratik kısıtlamanın özelliklerinden ve özellikle demokratik kısıtlamanın
yaşandığı Batı Afrika’dan bahsetti. Ayrıca Çin gözetim tekniklerini ithal eden
Afrika kıtasının pandemi döneminde muhalif düşünceleri bastırmak için
gözetimi arttırdığını vurguladı. Raporda, COVID-19 salgınının, Afrika rejimleri
tarafından muhalefet hareketlerini bastırmak, dezenformasyonu teşvik etmek
ve vatandaşları denetlemek için istismar edildiği vurgulandı. Afrika’da sokağa
çıkma yasağının, siyasi toplantıları ve seçim kampanyalarını yasaklamak için
şiddetle uygulandığı belirtildi.

“Akdeniz’de Hareketlilik ve Göç Üzerine Bakış Açıları” Adlı Çevrimiçi Seminer
DüzenlendiYörüngeleri” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi
Regards croisés sur la mobilité et la migration en Méditerranée
07.10.2021

Fransızca

Fas

Çevrimiçi Seminer

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi seminere
Adnane Addioui, Mounssif Aderkaoui, Abdelhak Bassou Philippe Fargues,
Giulia Marchesini, Blanca Moreno-Dodson ve alanında uzman birçok
konuşmacı katıldı. Seminerde göç- eğitim ilişkisi tartışıldı. Akdeniz’deki göç
ve hareketlilik konuları çapraz bir bakış açısıyla eğitim ve gençlik çalışmaları
açısından ele alındı. Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Yeni Güney
Politika Merkezi’nden (PCNS) araştırmacılar tarafından sunulan iki makalede,
göç-eğitim üzerine Avrupa ve Afrika perspektifleri incelendi. Bu iki makale
aracılığıyla yükseköğretimde hareketliliğin önemi vurgulandı ve bunu teşvik
etmek için somut öneriler sunuldu. CMI tarafından düzenlenen toplantılar
çerçevesinde sunulan bildiri; hareketlilik, eğitim, istihdam ve iş gücü piyasaları
arasında ilişki kurdu. PCNS uzmanı, makalesinde, özellikle Güney’den gelen
genç araştırmacıların bilimsel hareketliliğe erişim karşısında karşılaştıkları
engelleri anlattı.
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“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sosyal Boyutları” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Social Dimensions of the Sustainable Development Goals
05.10.2021

İngilizce

Pakistan

Rapor

Sosyal Politikalar ve Kalkınma Merkezi, veri boşlukları açısından SKH’lerin sosyal
boyutlarını değerlendirmek amacıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
Sosyal Boyutları” başlıklı bir rapor yayınladı. Bunun dışında rapor, nüfus
artışı, SDG’lerin finansmanı ve yerel yönetimlerin rolü de dahil olmak üzere
sürdürülebilir sosyal kalkınmanın sağlanması için önemli olduğu düşünülen
bazı temel politika konularını tartıştı. Rapor, gelişmekte olan ülkeler bağlamında,
verilerin mevcudiyetinin, özellikle küresel gündemin uygulanmasına yönelik
ilerlemeyi izlemek için ayrıştırılmış verilerin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu
belirtti.

“Pakistan’ın Gıda Güvenliği” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Food Security Challenges for Pakistan
27.10.2021

İngilizce

Pakistan

Analiz

Islamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Pasifik adaları ve Sahraaltı Afrika
bölgesinde kronik bir sorun olan gıda güvenliğinin Pakistan özelinde
incelenmesine dayanan “Pakistan’ın Gıda Güvenliği” başlıklı analizi yayımladı.
Analize göre gıda güvensizliği kadınları, çocukları ve kırsal kesimdeki haneleri
orantısız bir şekilde etkilemekte, bu da sosyo-ekonomik eşitsizliklere yol
açmakta ve gıda güvencesi olmayan hanelerin sayısını artırmaktadır. Politika
önerilerinin de yer aldığı metinde modern teknolojik gelişmelerle mevcut arazi
ve kaynakların daha etkin kullanılmasının yanı sıra daha fazla ekilebilir araziler
yaratılarak buğday gibi temel gıda maddelerinin bulunabilirliğinin sağlanması
vurgulandı.
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“COVID-19 ’un Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerin ‘Geçim Kaynakları’ Üzerindeki Etkisini
Araştırmak” Başlıklı Politika Özeti Yayımlandı
Exploring the impact of COVID-19 on the “livelihoods” of Syrian refugees in Jordan
19.10.2021

İngilizce

Ürdün

Politika Özeti

Batı Asya-Kuzey Afrika Enstitüsü (WANA), Sürdürülebilir Kalkınma kategorisi
altında
Reem Alhaddadin tarafından kaleme alınan “COVID-19 ’un Ürdün’deki Suriyeli
mültecilerin ‘geçim kaynakları’ üzerindeki etkisini araştırmak” başlıklı politika
özetini yayımladı. Metin, Ürdün’de bulundukları konumdan hareketle Suriyeli
mültecilerin özellikle suya (zaten kıt olan) ve eğitime erişim olmak üzere,
COVID19’un geçim kaynaklarını nasıl etkilediğini vurguladı. Bununla birlikte
politika özeti, mültecilerin koşullarını hafifletmek ve temel ihtiyaçlara daha
iyi erişim sağlamak için önerilerde bulundu. Özet, üç ana konuyu ele aldı: su
sektöründeki kurumsal ilerleme, ulusal su kıtlığı koşullarını anlamak ve bunlara
yanıt vermek; marjinal grupların, yani engellilerin entegrasyonunu sağlamak için
hayati bir araç olarak eğitim sektörünün durumu; mültecilere fayda sağlayan
uluslararası yardım.

“COP26 İçin İklim Hedefleri Zemininde Pakistan’ın Yeşil Finansmanı ve Ekonomik
İyileşmesi” Başlıklı Çevrimiçi Konferans Düzenlendi
Green Financing and Economic Recovery of Pakistan in the backdrop of climate goals for
COP26
26.10.2021

İngilizce

Pakistan

Çevrimiçi Konferans

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Enstitüsü tarafından düzenlenen
çevrimiçi konferansta, Pakistan’ın yeşil finansman stratejilerini tartışmak
ve değerlendirmek ve Pakistan’ın COP26 için iklim eyleminde ele alınması
gereken öncelikli kilit alanları belirlemek için çeşitli paydaşları bir araya
getirmek amaçlandı. Bu konferansta, medyayı Yeşil Ekonomik İyileşmenin
sosyo-ekonomik faydaları ve COP26’nın sonuçlarının iklim çöküşünü
durdurmak için küresel kapasiteyi nasıl belirleyeceği konusunda duyarlı hale
getirmek; COP26’nın başarılı olması için ele alınabilecek Pakistan kurtarma
planındaki farklı paydaşların ve kritik bileşenlerin rolünü anlamak; Covid-19’un
Pakistan’ın enerji sektörü üzerindeki etkileri ve Yeşil İyileşme Senaryosu
yoluyla hangi sosyo-ekonomik faydaların sağlanabileceğini göstermek
hedeflendi.
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“COP26’ya Hazırlık: Hükümetler, Sivil Toplum ve Bireyler Tarafından Karbon
Emisyonlarının Azaltılması” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi
Preparing for COP26: Curbing Carbon Emissions by Governments, Civil
Society and Individuals
12.10.2021

İngilizce

Malezya

Çevrimiçi Seminer

Uluslararası İleri İslam Enstitüsü tarafından yayımlanan çalışmada aşırı sıcak
dalgaları ve orman yangınları ile 2021’de kendini iyiden iyiye gösteren iklim
değişikliğinin kötüleşen sonuçlarını ele almak için acil küresel eylemin gerekliliği
ele alınmıştır. Bu Bölgesel Web Semineri, sorunları vurgulamak ve karşılaştırmak,
etkili müdahaleleri belirlemek ve hükümetleri BM COP26 İklim Değişikliği
Konferansı’na kadar daha iddialı emisyon azaltma hedefleri belirlemeye
teşvik etmek için Malezya ve Avustralya’dan paydaşları ve uzmanları bir araya
getirmiştir. Dünya ülkeleri, 2050 yılına kadar karbondan arındırma ve sıfır
emisyona geçiş için harekete geçerse, hedeflere ulaşmak için hala bir şansın
olduğu ve anlaşmaya şimdiye kadar 130 ülkenin imza attığı ifade edilmiştir.
Başlıca ekonomiler, 2030 yılına kadar emisyonları büyük ölçüde azaltmayı
taahhüt etmiştir: Birleşik Krallık (%68), AB (%55), ABD (2005 seviyelerine göre
%52) ve Japonya (2013 seviyelerine göre %46). Bu çalışmaya göre Malezya’da
iklim değişikliğine ilişkin kamu bilinci, toplam nüfusun yaklaşık %32 ila %40
bandındadır. Bu oranın endişe verici derecede düşük olduğu ifade edilmiştir.
Enerji, imalat ve ulaşım sektörlerinde Malezya’nın, Endonezya, Vietnam
ve Filipinler gibi %30 yenilenebilir enerji benimseme oranına sahip komşu
Güneydoğu Asya ülkelerinin gerisinde kaldığı, bununla birlikte Malezya’nın,
2030 yılına kadar Sera Gazı (GHG) emisyonunu %45’e kadar azaltmayı taahhüt
ettiği vurgulanmıştır.

“Şeriata Uygunluk Durumu ve Analistlerin Tavsiye Revizyonlarının Değeri: Malezya’dan
Kanıtlar” Başlıklı Makale Yayımlandı
Shariah compliance status and value of analysts’ recommendation revisions: evidence from
Malaysia
04.10.2021

İngilizce

Malezya

Makale

Malezya İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (IBFIM) tarafından yayımlanan
bu çalışma, 2005-2016 döneminde Borsa Malezya’da Şeriat uyumlu ve
Şeriat uyumlu olmayan borsaya göre menkul kıymetlerin fiyatları üzerindeki
1096 analist tavsiye revizyonunun etkisini incelemektedir. Çalışma, kısa ve
uzun vadede alıma eklenen hisse senetlerinin pozitif anormal getiriye sahip
olduğunu, satmaya eklenen ve alımdan kaldırılan hisse senetlerinin negatif
anormal getiriye sahip olduğunu tespit etmiştir. İkinci olarak, çalışma, analistlerin
kazanç duyuruları ile eşzamanlı olarak ve kazanç duyuruları olmadan yayınlanan
tavsiye revizyonlarının, çeşitli zaman dilimlerinde fiyat tepkileri üzerindeki
etkisini incelemiştir. Sonuçlar, kazanç duyurularının analistlerin tavsiye
revizyonlarını tetikleyebileceğini göstermektedir çünkü yatırımcılar, kazanç
duyuruları ile eş zamanlı olarak yayınlanan analistlerin tavsiye revizyonlarına
güçlü tepki vermektedir. Analistlerin tavsiye revizyonlarına yanıt olarak Şeriat
uyumlu ve Şeriat uyumlu olmayan hisse senetlerinin performans farklılıklarının
genellikle ihmal edilebilir olduğu görülmektedir.
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“İslam Ahlak Geleneğinde Çevrecilik ve Ekolojik Sorun” Başlıklı Konferans Düzenlendi
Environmentalism and the Ecological Question in the Islamic Moral Tradition
09.10.2021

İngilizce

Katar

Konferans

İslami Mevzuat ve Etik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta,
“Ekolojik Sorun (EQ)” İslami bir perspektiften geniş bir şekilde incelendi.
Ekolojik sorunu özel sürdürülebilirlik konusuna indirgemeden, zengin İslami
geleneğinden hareketle daha geniş bir resim çizildi. Kur’an-ı Kerim’den ilgili
kavramlara değinmenin yanı sıra konuşmacılar, İslami geleneğe dayanan
çeşitli bilimsel bakış açıları geliştirdiler.

İslami Finans Semineri Çevrimiçi Gerçekleştirildi
Islamic Finance Webinar
06.10.2021

İngilizce

ABD

Çevrimiçi Seminer

Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIT), İslam Finansı üzerine düzenlediği
bir çevrimiçi seminerde Michael JT McMillen’i konuşmacı olarak misafir
etti. Dr. Michael, İslami Finans ve onun ABD’deki tarihine ilişkin önemli bir
konuşma gerçekleştirdi. Dr. Michael konuşmasında şu soruları cevapladı:
“Fetva alışverişine bakışınız nedir?”; “Dow Jones Fetvasını kim yayınladı?
Bu fetvada revizyonlar veya güncellemeler yapıldı mı?”; “İslami bir finans
sistemi kurmak için gerekli koşullar nelerdir?”; “Hibrit sözleşmeler” olarak
bilinen şey, batıda İslami finansta kullanılabilecek çözümlerden biri olabilir
mi?”; “ABD’de bu tür işleri yaparken karşılaştığınız temel zorluklar nelerdir?”
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“İran’ın Yaptırımlar Altındaki Ekonomisi ve 2022 Görünümü” Başlıklı Çevrimiçi Seminer
Gerçekleştirildi
Iran’s Economy Under Sanctions and the Outlook for 2022
07.10.2021

İngilizcce

ABD

Çevrimiçi Seminer

Orta Doğu Enstitüsü (MEI), Amwaj Medya ile ortaklaşa düzenlediği bu
seminerde, İran’ın iç ekonomisine ve yaptırımların etkisine daha yakından
baktı. Çeşitlendirme ve “direnç ekonomisi” çabalarına rağmen İran’ın petrol
ve gaz gelirine bağımlı kalmaya devam ettiği ve bölgedeki birçok ülke gibi
su ve elektrik talebini karşılamakta zorlandığı ifade edildi. 2018’de yerel
hisse senedi piyasalarının perakende yatırımcılara açılmasına yönelik yeni
gelişmeler kaydedildi ancak aynı zamanda hükümetin devlete ait firmaların
kısımlarını satması ve serveti “adalet hisseleri” yoluyla yeniden dağıtması
için bir oynaklık ve gelir akışı yarattığı ifade edildi.

“Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Şiddet İçeren Aşırıcılığın Önlenmesi” Başlıklı
Analiz Yayımlandı
Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA
02.10.2021

İngilizce

Irak

Analiz

Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından yayımlanan makale, PREVEX
adı verilen ve Balkanlar ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA)’da şiddet
içeren aşırıcılığın (VE) önlenmesini hedefleyen proje kapsamında kaleme
alındı. Yazar Morten Boas, Irak da dahil olmak üzere daha geniş Balkanlar ve
MENA bölgesine odaklanarak VE’nin meydana geldiği vakaları olmayanlarla
karşılaştırmak için bağlama duyarlı, derinlemesine vaka çalışmaları yürüttü.
Bazı elverişli ve ‘etkin ortamlarda’ VE’nin oluşmamasının araştırılması yoluyla
dayanıklılığın nasıl güçlendirileceğine özellikle vurgu yapıldı. PREVEX
projesinin VE’yi önlemeye yönelik yaklaşımları geliştirmek için beş temel
hedefe odaklandığı belirtildi ve bu yaklaşımlar belirtilen bölgeler özelinde
değerlendirildi.
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“Ürdün’de Sosyal Koruma Programları” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi
Landscape of Formal Social Protection in Jordan
26.10.2021

İngilizce

Mısır

Çevrimiçi Seminer

Ekonomik Araştırma Forumu’nun düzenlenen çevrimiçi seminerinde,
yoksulluğu ve savunmasızlığı azaltmak ve önlemek için tasarlanmış
programlar olarak tanımlanan sosyal koruma politikalarının tartışmalarına yer
verilmiştir. Son yıllarda sosyal korumanın önemi giderek daha fazla anlaşıldığı
ve uluslararası belge ve gündemlere dahil edilmiş olduğu ifade edilmiştir.
Özellikle Ürdün’de, hükümet tarafından sosyal koruma tabanlarına artan
bir ilgi olduğu ifade edilen çalışmada, hükümetin nesiller arası yoksulluk
döngüsünü kırma ve Ürdün’ün dayanışma vizyonu bağlamında bir “sosyal
koruma tabanı” sağlama taahhüdünü teyit ettiği 2019 yılında geliştirdiği
Ulusal Sosyal Koruma Stratejisi ele alınmıştır.

“Siyaset Sosyolojisi Çalışmalarında Veri Tabanının Analizi ve Kullanımı: Twitter” Başlıklı
Analiz Yayımlandı

ً «تویرت » بالعريب أمنوذجا:تحليل البيانات العمالقة وتوظيفها يف دراسات االجتامع السيايس
31.10.2021

Arapça

Irak

Analiz

Al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan çalışmada
siyaset sosyolojisinde alternatif bir veri tabanı olarak Twitter ele alınmıştır.
Dünyanın geçtiğimiz yüzyılın sonunda tanık olduğu bilgi gelişimi ve dijital
bilimlerdeki istikrarlı ilerleme, siyasi ve sosyal arenadaki gelişmelerde
ve olaylarda bilgi devinimini etkilemiştir. İnternet ve sosyal medya
platformlarından ortaya çıkan toplumsal hareketler, Twitter diplomasisi
adı verilen yeni bir olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Liderler ve
politikacılar, internet ve sosyal medya platformlarını kullanarak kamuoyunu
kontrol etmenin önemini fark etmişlerdir. Öte yandan, yalan haberlerin yaygın
bir şekilde yayılması, gerçeği tespit etmeyi ve yalanlardan ayırt etmeyi çok
zor bir iş haline de getirmiştir. Makalede bu gelişmelerin en önemli yönünün
kullanıcıların, vatandaşların davranışlarının bu ağa ve platformlara konu
olması ve alternatif bir veri kaynağı haline gelmesi olduğu ifade edilmiştir.
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“COVID-19 , Genç Tüketiciler Arasında Zorunlu Satın Alma Davranışı Ve Çevrimiçi Alışveriş
Bağımlılığı Riskini Nasıl Artırdı?” Başlıklı Analiz Yayımlandı
How COVID-19 has increased the risk of compulsive buying behavior
and online shopping addiction among young consumers
15.10.2021

İngilizcce

Endonezya

Analiz

The Conversation tarafından yayımlanan makalede COVID-19 ile birlikte
satın alma davranışlarının nasıl değiştiği incelenmiştir. COVID-19 salgınının
Endonezya’daki dijital işletmelerin büyümesini hızlandırdığı ancak bu
olumlu ekonomik gelişmenin, çevrimiçi alışveriş bağımlılığında önemli bir
artış da dahil olmak üzere istenmeyen birçok sonuca da yol açtığı ifade
edilmiştir. Satın alımlarında, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekenden daha
fazlasını harcayan bireylerin, “kompulsif satın alma davranışına veya alışveriş
bağımlılığına” eğilimli hale geldiği belirtilmiştir. Pandemi ortasında e-ticaret
pazar yerlerinin hızlı büyümesinin; özellikle Shopee, Tokopedia ve Bukalapak
gibi çevrimiçi alışveriş platformlarının kullanımının gençler arasında bir trend
haline geldiği Endonezya gibi dijital açıdan bilgili toplumlarda alışveriş
bağımlılığı riskini artırdığı incelenmiştir.

“İslam ve Gelecek Çalışmaları” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi
Webinar: Islam & Futures Studies
05.10.2021

İngilizce

Malezya

Çevrimiçi

Uluslararası İleri İslam Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerde
İslam ve gelecek üzerine yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Gelecek
çalışmalarının son zamanlarda dünya çapında yeniden ilgi görmeye başladığı
vurgulanmıştır. İnsanlık için olası ve tercih edilebilir geleceklerin haritasını
çıkarmaya çalışan bir çalışma alanıdır. Alandaki araştırma, sosyal, teknolojik
ve çevresel ilerlemenin sistematik, disiplinler arası ve bütünsel çalışmasını
içermektedir. Tarihsel olarak, gelecek araştırmalarının doğuşu, insanlığın
İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi geçmiş küresel çatışmaların tekrarını
önleme ve gelecekteki felaketleri tahmin etme ihtiyacının farkına varmasıyla
tetiklenmiştir. Mevcut pandemi COVID-19 durumu insanlığı temelden
sarsarken, aynı zamanda yaklaşan çevresel ve küresel krizlerle birlikte,
geleceğimiz için acilen ciddi düşünmeye ve planlamaya olan ihtiyacı tekrar
gündeme getirmiştir.
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“Nitelikli Eğitim, Bağımsızlığın Kazanımlarından Biridir” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Качественное Образование — Одно Из Достижений Независимости
07.10.2021

Kazakça

Kazakistan

Analiz

Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü tarafından yayımlanan analiz
metninde, Kazakistan’ın eğitim modelinin niteliğine dair bir değerlendirme
yapıldı. Nicel verilerin yer aldığı analiz metninde, Kazakistan’ın geçtiğimiz
yıl, BM’nin eğitim düzeyi endeksine göre dünya ülkeleri sıralamasına göre
0,83 puanla 189 ülke arasında 35. sırada yer aldığı ifade edildi. Ayrıca İnsani
Gelişme Endeksi’nde (üç ölçümün özet göstergesi: sağlık ve uzun ömür,
eğitime erişim ve iyi bir yaşam düzeyi) geçtiğimiz yılda Kazakistan’ın 189
ülke arasında 51. sırada olduğu belirtildi. Kazakistan’da eğitim niteliğinin
iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan
“Bolashak” uygulamasının eğitim alanında önemli bir başarı olduğuna dikkat
çekildi.

“Kazakistan’ın Sosyal Politikasında Vatandaş” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Главным В Социальной Политике Казахстана Является Повышение Качества
Жизни Граждан
07.10.2021

Kazakça

Kazakistan

Analiz

Dünya Ekonomisi ve Siyaset Enstitüsü uzmanı Arman Toktushakova
tarafından kaleme alınan bu analizde Kazakistan’ın sosyal politikası
değerlendirildi. Kazakistan’ın bağımsızlık yıllarında her şeyden önce
insanların refahını artırmaya yönelik bir sosyal kalkınma modelinin inşa
edildiğini vurgulayan Toktushakva, devletin ilk görevinin halkın refahını
sağlamak olması gerektiğini ifade etti. Kazakistan’da sosyo-ekonomik
politikanın etkinliğinin ve bakış açısının önemli bir göstergesi olan Ulusal
İstatistik Bürosu’na göre 1993 yılında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla
696,2 dolar iken, 2020’de bu rakam 9055.8 dolara yükselmiştir. Bununla
birlikte analizde, 90’lı yılların başından itibaren ülkede 300 binden fazla
işyeri ve 1250 yeni sanayi kuruluşu kurulduğu belirtilmiştir. Kazakistan’ın
İnsani Gelişim Endeksi’nde 2020 yılında 189 ülke arasında 51. sırada yer
aldığı da kaydedilmiştir.
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“Bosna Hersek’te Seçim Reformu Zamanı” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
The Time for Electoral Reform in Bosnia and Herzegovina is Now
27.10.2021

İngilizcce

Balkanlar

Görüş Yazısı

Balkan Insight tarafından yayımlanan görüş yazısında, Bosna-Hersek’i
başarısız bir devlet olmaktan uzaklaştırmak ve etno-milliyetçi yönetimden
Avrupa demokrasisine doğru yöneltmek için acilen seçim reformuna ihtiyaç
olduğu iddia edilmiştir. Bosna-Hersek’in hızla başarısız devlet statüsüne
yaklaştığı, etnik şiddetin yenilenme ihtimali olası olmasa da göz ardı edilemez
olduğu belirtilmiştir. Bosna-Hersek’in istikrarı sağlayamamasının bir nedeninin
de AB ve ABD tarafından yönetilen ve resmi olarak Yüksek Temsilciler Dairesi
tarafından temsil edilen uluslararası toplumun, uyum sağlıyor gibi görünerek
kendi güvenliğini artırmaya çalışması olduğu iddia edilmiştir.

“İç Savaşların Ekonomisi Üzerine Çalıştay” Düzenlendi

ورشة عمل حول اقتصاديات الحروب األهلية
20.10.2021

Arapça

Mısır

Çalıştay

Al – Ahram Siyasal ve Stratejik Çalışmalar Merkezi’nin düzenlediği çalıştayda,
Suriye ve Libya’daki savaşların ekonomik maliyetleri ve ortaya çıkardığı
sorunlar üzerine tartışıldı. Çalıştaya Arap Ekonomistler Forumu Başkanı ve
Le Monde Diplomatique’den Arap Bülteni’nin eski Genel Yayın Yönetmeni
Ekonomi Profesörü Dr. Samir Al-Aita, merkezden Profesör Nabil Abdel-Fattah,
Dr. Ayman Abdel Wahab, Ahmed Kandil, Dr. Mohamed Ezz, Dr. Hana Obeid
ve Dr. Dina Al-Khawaja, Abeer Yassin ve Ahmed Aliba katıldı. Tartışmanın
moderatörlüğünü Dr. Mohamed Fayez Farhat yaptı. Katılımcılar; silahlı milisler,
enerji sorunları, Arapların rantiyecilik anlayışı ve bunların mevcut iç savaşlarla
ilişkisi, uluslararası ve bölgesel güçlerin bu çatışmaları beslemedeki etkisi,
mülteci meselesinin ekonomik boyutları ve silahlı milislerin istihdam olanakları
hakkında fikirlerini sundular. Çatışmanın siyasi çözüme nasıl ulaşabileceği
hakkında önerilerini aktardılar.
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“İklim Azaltma Finansmanı Takibi İçin Ortak İlkeler” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking
10.2021

İngilizce

Suudi Arabistan

Rapor

İslam Kalkınma Bankası “İklim Azaltma Finansmanı Takibi İçin Ortak İlkeler”
başlıklı bir rapor yayımladı. Bu rapor, iklim değişikliğini hafifletme finansmanı
için finansal akışların tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesine ve raporlanmasına
olanak tanıyan bir dizi tanım ve kılavuzdan ve uygun faaliyetlerin bir listesinden
oluşmaktadır. Ortak İlkeler, çok taraflı kalkınma bankalarının (MDB’ler) Ortak
İklim Finansmanı İzleme Grubu ve Uluslararası Kalkınma Finansı Kulübü (IDFC)
üyesi bankaların bir grup temsilcisi tarafından, iklim değişikliğini azaltma ve
mevcut düşük karbon teknolojileri faaliyetleri konusundaki deneyim ve bilgilerine
dayalı olarak geliştirilmiştir. MDB’ler ve IDFC (Yeşil Finans Haritalandırılmasında),
iklim değişikliği azaltım finansmanının izlenmesi ve raporlanmasında Ortak
İlkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Diğer kurumları, iklim değişikliğinin
hafifletilmesine katkıda bulunan finansal akışları raporlarken, metodolojiyi
benimsemeye ve şeffaflığı, tutarlılığı ve güvenilirliği artırmaya davet etmektedir.

“Suudi Arabistan Enerji Dengesi Enerji Verileri Şeffaflığı, Enerji Politikası Senaryo
Modelleri” Başlıklı Atölye Gerçekleştirildi
Saudi Arabia Energy Balance Energy Data Transparency, Energy Policy Scenario Models
19.10.2021

İngilizce

Suudi Arabistan

Atölye

Kral Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen
atölyede; Suudi Arabistan’daki ulaşım, enerji ve yenilenebilir kaynaklar dahil
olmak üzere petrol ve gaz talebi gibi KSA enerji dengesinden beslenen veri
girdileri incelendi. Ulaşım modelleri için Suudi Arabistan’ın bölgede Asya, Avrupa
ve Afrika olmak üzere üç kıtadaki ticareti birbirine bağlayan küresel bir lojistik
merkeze dönüşmesi beklendiği söylendi. Yenilenebilir enerji ve enerji konusunda
Krallık, 2030 yılına kadar enerji sektöründen sıvıları çekmeyi hedeflemektedir.
Başka bir deyişle, enerji karışımı yalnızca gaz ve yenilenebilir kaynaklardan
oluşacak. Bu atölyede, bu geçişin gaz çıkışı, karbon emisyonları ve üretim maliyeti
üzerindeki etkisini değerlendirildi.
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“Çin’in BRI ve Suudi Vizyonu 2030: Sürdürülebilirlik İçin Ortaklığa Bir Bakış” Başlıklı
Rapor Yayımlandı
China’s BRI and Saudi Vision 2030: A Review to Partnership for Sustainability
24.10.2021

Arapça

Suudi Arabistan

Rapor

Kral Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırma Merkezi, Suudi Arabistan ve
Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı konu alan bir makale yayımlandı.
Bu çalışma, Suudi Arabistan ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı
ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile Suudi Vizyon 2030 arasındaki ara
bağlantıyı gözden geçirmektedir. Bu bağlantılar, son yedi yılda ticaret, yatırım,
enerji ve yeni teknoloji geliştirme alanlarındaki iş birliğini önemli ölçüde
iyileştirmiştir. Makalede, Suudi Arabistan, Çin ile dairesel karbon ekonomisi
(CCE) konusundaki iş birliğini hem ikili hem de çok taraflı çerçeveler aracılığıyla
ilerletebileceği söylenmiştir.

“Taliban’ın Yönetişime Geçişi: Yaptırım Rejimlerinin Etkileri ve Tanıma Zorlukları” Başlıklı
Politika Özeti Yayımlandı
Taliban’s Transition to Governance: Implications of
Sanction Regimes and Challenges to Recognition
08.10.2021

İngilizce

Pakistan

Politika Özeti

IPRI Islamabad Politika Araştırmaları Merkezi, Taliban’ın yönetimi ele
geçirmesinin ardından BM’ye üye devletler tarafından siyasi olarak tanınma
problemine ilişkin “Taliban’ın Yönetişime Geçişi: Yaptırım Rejimlerinin Etkileri ve
Tanıma Zorlukları” başlıklı politika özeti yayımladı. Metin, BM’ye üye devletlerce
Taliban’a yönelik yaptırımlara rağmen Taliban yönetiminin yerine getirmesi
gereken görevlerin mahiyetine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır. Metinde Afgan
topraklarının terör örgütleri tarafından kullanılması, insan hakları ihlalleri ve baş
gösteren ekonomik gıda krizi konularında duyulan endişe yer aldı. Bununla
birlikte yazıda uluslararası toplumun, haşhaş ekiminin geleceğine ilişkin
endişelerine yer verildi.
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“İklim Değişikliği Hizmetlerinin Durumu 2021: Su – Rapor
Çıkarımları” Başlıklı Analiz Yayımlandı
The State of Climate Change Services 2021: Water – Report Takeaways
14.10.2021

İngilizce

Pakistan

Analiz

Islamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından
yakın zamanda yayınlanan “İklim Değişikliği Hizmetlerinin Durumu 2021: Su”
adlı raporun analizini yayınladı. Analiz metnine göre rapor, karasal su kıtlığı
ile birlikte yıllık su mevcudiyetindeki düşüş hakkında ufuk açıcı bir açıklama
sunmaktadır. Metne göre rapor, Pakistan’ın ve Asya’daki diğer ülkelerin, suyla
ilgili olayların devam etmesi ve ayrıca aşırı yağış ve büyük sellerin neden
olduğu yer değiştirmeler sebebiyle risk altında olduğunu gösterdi. Rapor,
suyun, dünya çapında çatışmalara yol açabilecek, yeterince tanınmayan
varoluşsal bir tehdit olduğunu vurguladı.

“76 Yaşında Olan BM, Mevcut Jeopolitik Ortamda Hala Geçerli Mi?”
Başlıklı Analiz Yayımlandı
At 76, is the UN still Relevant in the Current Geopolitical Environment?
14.10.2021

İngilizce

Pakistan

Analiz

İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, BM’nin kuruluş amacına binaen
günümüze ne kadar hitap ettiğini ifade eden “76 yaşında olan BM, Mevcut
Jeopolitik Ortamda Hala Geçerli Mi?” başlıklı bir analiz yazısı yayımladı. BM,
gelecek nesilleri savaştan kurtarmak için bir araç olarak tasarlandı. Ancak
metne göre BM birçok ülke için bunu başaramadı. Dünya, jeopolitik çevrede
artan hissedilir değişimler ve şiddetli bir pandemi ve iklim değişikliği dahil
olmak üzere çok sayıda başka tehdit ile hızlı bir dönüşümden geçmektedir.
Metne göre Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri arasındaki
büyük yetersiz finansman, şişirilmiş bürokrasi, bölünmüşlük ve jeopolitik
rekabet gibi bir dizi zorlukla dolu bir kavşakta durmaktadır.
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Starejik Çalışmalar Dergisi’nin Sonbahar Sayısı Yayımlandı
Strategic Studies Vol. 41, Autumn 2021, No. 3
29.10.2021

İngilizce

Pakistan

Dergi

İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü tarafından yayımlanan Stratejik
Çalışmalar Dergisi’nin sonbahar sayısı çıktı. Derginin bu sayısında “Trump
Yönetimi Döneminde ABD Dış Politikasında NATO’ya Yönelik Paradigma
Değişimi”; “Demagoji Çağı ve Gözetim Kapitalizmi: Bir Bharatiya Janata Partisi
(BJP) Vaka Çalışması”; “Asimetrik Savaşın Paraplejik Boyutları: Direnç Politikası
Planının Stratejik Bir Analizi”; “Çin-Pakistan Stratejik Ortaklığı ve Hindistan’ın
Güney Asya’daki Bölgesel Hedefleri”; “Karot Hidroelektrik Projesi’nin Pakistan
Ekonomisine Etkisi” başlıklı makaleler yer aldı.

“Kara Günü Anma: Hindistan’ın Jammu ve Keşmir Yağmalaması” Konulu Seminer
Düzenlendi
Seminar on “Commemorating the Black Day: India’s Plunder of Jammu and Kashmir”
27.10.2021

İngilizce

Pakistan

Seminer

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ndeki (ISSI) Hindistan Araştırma
Merkezi (ISC), İslamabad Ulusal Savunma Üniversitesi (NDU) ile iş birliği
içinde düzenlenen seminerde Jammu ve Keşmir’de yaşananlar anıldı. Açılış
konuşmasında Aizaz Ahmad Chaudhry, 05 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan’ın
Keşmir’i bir kez daha ilhak ettiğini ve sömürgeleştirdiğini ifade etti. “Keşmir’deki
Hint vahşetinin uluslararası toplum tarafından sorgulanmaması ciddi bir endişe
meselesidir.” dedi. ISC Direktörü Dr. Saif Malik, 27 Ekim 1947’de Hindistan’ın
uluslararası hukuka aykırı olarak birliklerini Srinagar’a çıkardığını ve o günden
itibaren acımasız taktikler yoluyla etnik temizlik uyguladığını ifade etti.
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“Afganistan’daki Gelişmelerin Güvenlik Etkileri- Avrupa ve Pakistan’dan Görüşler” Başlıklı
Panel Gerçekleştirildi
Security Implications of Developments in Afghanistan- Views from Europe and Pakistan
25.10.2021

Pakistan

İngilizce

Panel

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ndeki (ISSI) Afganistan Orta Doğu ve Afrika
Merkezi (CAMEA), Sofya Güvenlik Forumu, Güneydoğu Avrupa Asya-Pasifik
Araştırmaları Merkezi (SEECAPS) ve Bulgaristan’daki Pakistan Büyükelçiliği
ile iş birliği içinde çevrimiçi bir panel düzenledi. İlk oturumda, “Güney ve Orta
Asya bölgesindeki dinamikler: Bölgede gelecekteki muhtemel gelişmelerin
faktörleri, eğilimleri ve yönleri” başlığı etrafında bir tartışma yürütüldü. İkinci
oturum “Afganistan’daki Mevcut Düzen – Pakistan ve Diğer Bölgesel Aktörlerin
Rolü” başlığıyla gerçekleştirildi. “AB ve Pakistan’ın Afganistan ve Geniş Bölgeye
Yönelik Politikaları” başlıklı üçüncü ve son oturumda ise AB’nin Afganistan
politikalarının Pakistan’la olan etkileşimine odaklanıldı.

“Ulusal Siber Güvenlik Politikası Üzerine Müzakereler” Başlıklı
Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi
Deliberationson National Cyber Security Policy
29.10.2021

İngilizce

Pakistan

Çevrimiçi Seminer

Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerde
siber güvenlik politikalarına odaklanıldı. Güvenlik Yönetişimi Bilgileri Yöneticisi
Huma Rehman, her şeyin dijitalleşmeye doğru gitmesiyle, toplumda siber
güvenlik bilincinin tam entegrasyonunun sağlanması gerektiğini ifade etti.
Geçmişteki siber güvenlik ihlallerine atıfta bulunan Huma, bu tür durumlarda
risk yönetiminin çok önemli olduğunu açıkladı. Ayrıca, merkezi varlık gibi
kavramlarla ilgili çerçevede daha fazla netliğe ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut
tasarım güvenliği ile birlikte mahremiyet yoluyla güvenliğin olması gerektiğini
belirten politika konusundaki endişelerini dile getirdi. Kanada Siber Güvenlik
ve Uyum Direktörü Farooq Naiyar, siber güvenlik politikasının daha ayrıntılı
hale getirilmesi ve politikaların uygulanması konusunda kurumlara iletilen
yönergelerin uygulanması gerektiğini belirtti.
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“Filistin seçimleri 2021” Başlıklı Rapor Yayımlandı

 التي مل َتر النور2021 االنتخابات الفلسطينية
20.10.2021

Arapça

Filistin

Rapor

Filistin Uluslararası İlişkiler Araştırmaları Derneği (PASSIA), Filistin genel
seçimlerinin 2021’de düzenli bir sonuç çıkaracağı öngörüsünden hareketle
“Filistin seçimleri 2021” başlıklı rapor yayımladı. Rapor, 2021 seçimlerine,
bu seçimlerin temsilcilerine, gündemlerine ve erken sonlarına ışık tuttu.
Raporda halkın nabzına ilişkin istatistiklere de yer verdi. Buna göre sadece
ankete katılanların %62’si seçime gideceğini tercih edeceklerini belirtirken,
katılımcıların %39’u seçimlerin zamanında yapılacağına inanıyordu. Tahminlere
göre Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Marwan Barghouti ve İsmail Haniyeh
arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması durumunda; Marwan Barguti,
Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas (5.24) ve İsmail Haniyeh (5.10) önünde
%5.33 azalacaktı. Ancak Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın seçimlerin süresiz
olarak erteleneceği açıklamasının ardından durumun ne olacağı belirsizliğini
korumaktadır.

“Bir Mağdur Hiyerarşisi Yaratmak mı: ICC, Taliban ve İSKP’ye Odaklanmak İçin ABD
Güçlerine Yönelik Soruşturmaları Düşürebilir” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Creating a Hierarchy of Victims? ICC may drop investigations into US forces to focus on
Taleban and ISKP
01.10.2021

İngilizce

Afganistan

Analiz

Afganistan Analiz Ağı, “Bir Mağdur Hiyerarşisi Yaratmak mı? ICC, Taliban ve
İSKP’ye odaklanmak için ABD güçlerine yönelik soruşturmaları düşürebilir”
başlıklı bir analiz yayımladı. Metne göre, Afgan çatışması sırasında işlendiği
iddia edilen savaş suçlarından hesap sorulması gerektiğine dair farklı görüşler
vardır. Bazıları Taliban’ın soruşturmaların odak noktası olmasının doğru
olduğuna inanmaktadır.
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“Kırılgan Barış: Dağlık Karabağ’da Çatışmanın Birinci Yıldönümü” Başlıklı Çevrimiçi
Seminer Gerçekleştirildi
Fragile Peace: One Year Anniversary of Conflict in Nagorno-Karabakh
28.10.2021

İngilizce

ABD

Çevrimiçi Seminer

Yaklaşık otuz yıllık asgari çatışmanın ardından, Eylül 2020’de Dağlık
Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli bir çatışma patlak
verdi. Kasım’da, Rusya’nın aracılığıyla ve Azerbaycan’ın tartışmalı bölgelerde
topraklar kazanmasıyla iki ülke arasında kırılgan bir barış imzalandı. Ancak
kendini tekrarlayan gerilimler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı
dalgalandırmaya devam etti. Seminerde “Güvenlik tehditleri ve bölgesel
istikrarın mevcut durumu nedir?”; “Rusya’nın barışı koruma çabaları çatışmadan
bir yıl sonra nasıl gelişti?”; “2020 çatışmasından hangi dersler çıkarılabilir?”;
“Uzun süreli bir barış için beklentiler nelerdir?”; “Uluslararası toplum barış
beklentilerini hangi yollarla destekleyebilir?” gibi sorular etrafında bir tartışma
yürütüldü.

“Sudan’da Asker-Sivil İlişkisi ve Demokratik Geçişin Zorlukları” Başlıklı Analiz Yayımlandı
The Military-Civilian Relationship and Challenges to Democratic Transition in Sudan
19.10.2021

İngilizce

Katar

Analiz

Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan analizde,
yakın zamanda bir darbe girişiminde bulunulan Sudan’daki siyasi dinamikler
tartışıldı. Analizde, Sudan’daki siyasi geçiş için 2019 yılında imzalanan
anlaşmaya yer verildi. Bu anlaşmaya göre, Egemenlik Konseyi’nin, Ağustos
2019’da kurulduğu ve üzerinde mutabık kalınacak bir ulusal rakamın yanı sıra;
konseye her biri beş üyeden oluşan siviller ve askeri personel ortaklığında
otuz dokuz ay boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğu verildiği kaydedildi.
Analizde ayrıca sivil ve askerlerin arasındaki karmaşık ilişkinin geleceğine
dair tespitlerde bulunuldu.
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“Yardım Ters Gittiğinde: Uluslararası İnsani Müdahale Yemen’de Nasıl Başarısız Oldu?”
Başlıklı Rapor Yayımlandı
When Aid Goes Awry: How the International Humanitarian Response is Failing Yemen
27.10.2021

İngilizce

Yemen

Rapor

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda onlarca
yıldır savaş, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden Yemen’deki çatışma durumu
ve insani yardım sorununa odaklanıldı. Yemen dünyadaki en kötü insani felaket
olarak değerlendirilmektedir. Bu anlatı, Yemen’deki görevlerden New York,
Cenevre ve Roma’daki en üst düzey insani liderliğe kadar hem insani hem
de siyasi düzeyde Yemen’deki uluslararası müdahaleye öncülük edenler
tarafından döndürülen ve güçlendirilen anlatıdır. Yemen için 2015’ten bu yana
17 milyar ABD dolarından fazla para toplanmıştır. Raporda, Yemen’deki sorunu
doğrudan insani yardımla çözme düşüncesinin yanlış olduğu vurgulanmıştır.
Yemen’deki sorunların müdahaleden sorumlu olanları, yerleşik iç sistemlerini,
politikalarını ve tutumlarını temelden değiştirmeye ve Yemen’in gerçek ve
önemli ihtiyaçlarını, özellikle de en savunmasız insanlarının ihtiyaçlarını etkili
bir şekilde ele alma konusunda sorumlu hale getirmeyi zorunlu kılmak olduğu
vurgulanmaktadır. Raporda, Yemen’deki insani müdahalenin yedinci yılında
yolsuzluk, kısıtlı erişim ve operasyonel alan eksikliğinin belgelenmiş olduğu
belirtilmektedir. Yemen müdahalesiyle ilgili en temel sorunların içeride olduğu
vurgulanmaktadır.

“Batı Balkanlar’daki Otoriter Akımlarla Yüzleşmek” Başlıklı Makale Yayımlandı
Confronting authoritarian currents in the Western Balkans
10.10.2021

İngilizce

Kosova

Rapor

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi (KCSS) ve Sbunker, Batı Balkanlar’daki
otoriter akımları tartışmak üzere Batı Balkan ülkelerindeki düşünce
kuruluşlarından bir grup temsilcinin yanı sıra akademisyenler ve üst düzey
hükümet yetkililerine ev sahipliği yaptı. Konferansın amacı, sürdürülebilir bir
liberal demokrasi inşa etmenin zorlukları hakkında daha derin bir tartışma
yapmak ve yakın gelecek için bir araştırma gündemi tasarlamaktı. Konferansta,
sivil toplumun yabancı etkiyi izlemek için kapasite geliştirmesi ve hükümet dışı
kuruluşların bölgeler arası iş birliği için kolaylaştırma çabalarını geliştirmesi
gereğinin altı çizildi. Katılımcılar, bölge ülkelerindeki politika ve karar alma
süreçlerine rehberlik edecek normatif bir çerçeve eksikliğinin sonuçları da
dahil olmak üzere, Batı Balkan ülkelerinin solmakta olan Avrupa perspektifinin
sonuçlarını tartıştılar.
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“Avrupa’nın Karbon Fiyatlandırma Planları: Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel
Etkiler” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Europe’s carbon pricing plans: potential effects on Turkey’s economy
12.10.2021

İngilizce

Mısır

Analiz

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından yayımlanan makale Sevil Acar, Erinç
Yeldan ve Ahmet Atıl Aşıcı tarafından kaleme alındı. Söz konusu makale,
Aralık 2019’da duyurulan “Avrupa Yeşil Anlaşması” ile ülkelerin ekonomik
geçişlerini incelemeyi amaçladı. Anlaşmaya göre oluşturulan karbon kaçağının
üstesinden gelmek için önerilen karbon sınır ayarlama mekanizması (CBAM)
ve karbonun vergilendirilmediği ülkelerde (Türkiye gibi) alınacak ithalat ücreti
makalenin konusunu oluşturdu. Yazarlara göre CBAM’ın yoğun Türkiye ihracatı
üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Ayrıca metinde, girdi-çıktı
metodolojisi ile yapılan bir analizle, karbon fiyatlandırması nedeniyle Türk
sanayilerinin maruz kalacağı olası maliyetleri en aza indirmek için atılabilecek
olası adımlara ışık tutmak amaçlandı. Grafikler ve nicel verilerle desteklenen
analizde, CBAM’ın AB pazarına olası etkileri tartışıldı.

“AB Yeşil Anlaşması ve Mağrip Ülkeleri” Başlıklı Seminer Düzenlendi
The EU Green Deal and the Maghreb Countries
26.10.2021

İngilizce

Tunus

Çevrimiçi Seminer

Mağrip Ekonomi Forum’u tarafından yayımlanan çalışmada, Avrupa Yeşil
Anlaşması ve anlaşmanın Mağrip ülkeleri üzerindeki etkisi ele alınmıştır.
Anlaşma hedeflerinden birinin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak
olduğu ifade edilmiştir. Bu paketin hedeflerinin, sera gazı azaltma hedeflerine
ek olarak; uzun süredir tartışılan karbon politikası önlemi, karbon kaçağını
önleme ve AB ticaretini teşvik etme amacıyla, AB Karbon Sınırı Ayarlama
Mekanizması’nı (AB CBAM) ve dekarbonizasyon stratejilerini hızlandırmak
olduğu belirtilmiştir. Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir diğer önemli ve açık
hedefinin, AB’nin küresel liderliğini güçlendirmek olduğu ve bunu yapmanın
yollarından birinin, Mağrip ülkeleri de dahil olmak üzere AB’nin güney
komşuluk devletleriyle çevre, enerji ve iklim ortaklıkları kurmak olduğu
kaydedilmiştir.
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“COVID-19 Özgür Bir Dünya için Veriye Dayalı Aşı Stratejisi” Başlıklı Forum Düzenlendi
Data-driven Vaccination Strategy for a COVID-19 Free World
05.10.2021

İngilizce

Bangladeş

Forum

Forum, Politika Diyaloğu Merkezi tarafından düzenlendi. Politika Diyaloğu
Merkezi (CPD), Aspire to Innovate ile birlikte Birleşmiş Milletler Dünya Veri
Forumu (UNWDF) 2021’de “COVID-19 Özgür Dünya için Veriye Dayalı Aşı
Stratejisi” başlıklı ortak bir program gerçekleştirdi. Mümkün olan en kısa
sürede aşı geliştirmenin, COVID-19 pandemisinden çıkış yolunu açmada
önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. COVID-19 sırasındaki diğer veri
kullanım örneklerine benzer şekilde, aşıların kullanıma sunulmasında ve ilgili
yaygınlaştırma faaliyetlerinde veri kullanım deneyimlerinin farklı gelir gruplarına
sahip ülkeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterdiği dile getirildi.

“Bangladeş’te İklim Fonlarını İçeren Karma Bir Finans Mekanizmasının Kurulması: Fırsatlar
ve Zorluklar” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Establishing a Blended Finance Mechanism Involving Climate Funds in Bangladesh:
Opportunities and Challenges
02.10.2021

İngilizce

Bangladeş

Rapor

Politika Diyaloğu Merkezi tarafından yayımlanan raporda son dönemlerde
Bangladeş’te büyük şehirlerde, köylerden kentsel gecekondu bölgelerine
yüksek iç göç yaşandığı kaydedildi. Bu durumun bölge için önemli bir yere
sahip olan iklim ve doğal afetler sonucunda olduğu dile getirildi. Rapor,
iklim göçmenlerine kendi yerlerinde geçim olanakları bulma olasılıklarını
tartışmaya açtı. Bununla beraber afete gebe bölgelerde yeşil projeler için KOBİ
finansmanına erişim bir öneri olarak sunuldu. Rapor ayrıca, yetersiz ve insana
yakışır geçim fırsatlarının iklim değişikliği için baskın, temel ve yapısal bir sorun
olarak tanımlandığından da bahsetti. Bu sorunun çözümünün büyük ölçüde,
iklim mağdurlarının köylerde gelir getirici faaliyetlerde bulunabilmeleri için
finansmana erişimlerine bağlı olduğu vurgulandı. Çalışma, yeşil iklim fonunu
içeren karma finansmanın finansman açığını gidermek için kullanılabileceğini
önerdi. Ayrıca, yönetişim (şeffaflık ve hesap verebilirlik) konularını vurgulayarak
politika tartışmalarını başlatmak için genel, esnek ve dinamik bir harmanlanmış
finans çerçevesi önerdi.
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“Küresel Güney’deki Orman Sınırı: İklim Değişikliği Politikaları, Kalkınma ve Eşitlik Vaadi”
Başlıklı Rapor Yayımlandı
The forest frontier in the Global South: Climate change policies and the promise of
development and equity
10.10.2021

İngilizce

Endonezya

Rapor

Uluslararası Ormancılık Araştırmaları Merkezi (CGIAR) tarafından yayımlanan
raporda orman kaybını durdurmak ve sürdürülebilir kalkınmayı hakkaniyetli
bir şekilde sağlamak, devlet, devlet dışı aktörler ve tüm toplumların, orman
sınırlarına gömülü derinden kurulmuş eşitsizlik ve güç ilişkileri kalıplarıyla
nasıl mücadele etmesi gerektiği ele alınmıştır. İklim politikası, uluslararası,
ulusal ve yerel kurumların, çıkarların, fikirlerin ve bilgilerin dahil olduğu Küresel
Güney’de belirli orman sınırlarıyla karşılaştığında meydana gelen dönüşümleri
keşfetmek için bir politik ekonomi merceği kullanılmıştır. Ormansızlaşma ve
uyumsuzluktan başka yerlerde yararlanılırken, Küresel Güney’de yerel halka
sorumluluk ve yük getiren politikaların düzeltilmesi için, kalıcı ve adil sonuçların
egemen kurumlar içinde ve politika aktörleri arasında güçlü bir söylemsel
değişim gerektireceği savunulmuştur. Eksikliğin, tropik bölgelerdeki ana orman
sınırlarında uzaktan dahil olan herkes arasında ormanları ayakta tutmak için
ortak bir dönüşüm hedefi ve önceliği olduğu ifade edilmiştir.

“Bangladeş-Hindistan İlişkileri: Gelecek 50 İçin Vizyon” Başlıklı Çevrimiçi Seminer
Düzenlendi
Bangladesh-India Relations: Vision for the Next 50
05.10.2021

İngilizce

Bangladeş

Çevrimiçi Seminer

Bangladeş Barış ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen
çevrimiçi seminerde Doğu ve Kuzey Doğu Bölgesel Çalışmalar Merkezi
(CENERS-K) ile ortak düzenlenen ‘Bangladeş-Hindistan İlişkileri: Gelecek 50
İçin Vizyon’ konulu web seminerine yer verilmiştir. Hem Hindistan’dan hem
de Bangladeş’ten uzmanların ikili ilişkinin çeşitli yönleri üzerinde tartıştıkları
panelde, çeşitli konular ele alınmıştır. Müzakereler, Bangladeş ve Hindistan
arasındaki ikili ilişki, iklim değişikliği gibi ortak zorluklar ve her iki ülkedeki genç
nüfusun potansiyelinin ileriye dönük olarak nasıl optimum şekilde kullanılacağı
konusunda ortak bir vizyon etrafında odaklanmıştır. İzleyiciler arasında
akademisyenler, emekli kıdemli subaylar, diplomatlar, medya mensupları,
hem Bangladeş hem de Hindistan’dan düşünce kuruluşu topluluğu üyeleri
ve diğerlerinin yanı sıra üniversitelerin öğrencileri yer almıştır.
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“Şeriat Bankacılığının Sağlığını Korumak için İdeal Limit” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Batas Ideal Untuk Jaga Kesehatan Perbankan Syariah
31.10.2021

Endonezce

Endonezya

Görüş Yazısı

Muhammediyah tarafından yayımlanan makale, İslami bankalardaki çeşitli
sözleşmelerde risk azaltma konusunu gündeme getirmeyi amaçladı.
Muhammediye Yogyakarta Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi Öğretim
Üyesi Dr. Dimas Bagus Wiranatakusuma tarafından yazılan makale, İslami
bankaların finansman yoluyla ülke ekonomisini hareket ettirmede önemli
bir role sahip olduğunu açıkladı. Bunun, İslami bankacılığın operasyonel
performansını belirleyeceği vurgulandı. Araştırmanın amacının, İslami
bankalarda seçilen sözleşme araçlarının optimal eşiğini belirlemek olduğu dile
getirildi. Bununla beraber Endonezya’daki İslami bankacılık sözleşmelerinde
optimal portföyün ölçülmesinin analizinin sunulması amaçlandı. Bu araştırmanın
Endonezya’daki İslami bankaların operasyonlarındaki politika ve uygulama
yönlerine katkıda bulunması beklenmektedir.

“Endonezya’nın 2050 Yılına Kadar Enerji Sektöründe Sıfır Emisyona Ulaşabilmesinin Yolu”
Başlıklı Makale Yayımlandı
Here’s how Indonesia could get to zero emission in its energy sector by 2050
25.10.2021

İngilizce

Endonezya

Analiz

Pamela Simamora tarafından yazılan analiz The Conversation/Indonesia
tarafından yayımlandı. Dünyanın en büyük emisyon salanlarından biri olan
Endonezya’nın, net sıfır emisyona yönelik küresel yarışta önemli bir role sahip
olduğu vurgulandı. Temel Hizmetler Reformu Enstitüsü (IESR), LUT Üniversitesi
ve Agora Energiewende tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2050
yılına kadar enerji sektöründe sıfır emisyona ulaşmanın teknik ve ekonomik
olarak mümkün olduğu söylendi. Dünyanın en gelişmiş enerji modellerinden
birinin kullanıldığı çalışma, Endonezya’nın enerji sisteminde (güç, ulaşım ve
endüstriyel ısı) %100 yenilenebilir enerji kullanarak 2050 yılına kadar sıfır
emisyon elde etmek için bir yol sağlayan ilk çalışma olması açısından önemlidir.
Çalışmayla ilgili önemli olan diğer şey, %100 yenilenebilir enerjiye güvenmenin
aynı zamanda nasıl güvenilir ve uygun maliyetli olabileceğini göstermesidir.
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“Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konusunda Uluslararası İşbirliğini Canlandırmak”
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Revitalizing International Cooperation on Nuclear Nonproliferation
10.10.2021

İngilizce

İran

Görüş Yazısı

Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü, Mahdi Zadehali tarafından kaleme
alınan “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konusunda Uluslararası İşbirliğini
Canlandırmak” başlıklı görüş yazısı yayımladı. Yazar metinde, Nükleer Silahların
Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) değinilirken Nükleer silahlara
sahip ülkelerin nükleer silahsızlanmayı teşvik etme ile ilgili politikalarından
bahsetti. Geleceğe yönelik bir çizelge oluşturan yazar, nükleer silaha sahip
olan ve olmayan ülkelerin benimsemesi gereken anlayışları dört maddede
topladı. Sonuç kısmında her ülkenin ve uluslararası aktörlerin yeni dünya
düzenini tanımlamaya ve hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası yönetişimi
geliştirmeye aktif olarak katkıda bulunması gerektiğine dair yorumlarda
bulundu. Yazar, silah kontrolü şeffaf kurallar ve bunlara sürekli bağlılık gerektirir
ve uluslararası toplum da bunları toplu olarak uygulamaya hazır olmalıdır ve
bu asla kolay bir iş olmayacaktır şeklinde yazarak devletlerin uluslararası
hukuka uymasının önemine değindi.

“Bağımsızlığın 30. Yıldönümünde Türk Devletleri: Bölgesel Barış İçin Yeni Fırsatlar ve
Güney Kafkasya’da İşbirliği” Başlıklı Toplantı Düzenlendi
The Turkic states in the 30th anniversary of independence and cooperation: New
opportunities for regional peace and cooperation in the South Caucasus
16.10.2021

İngilizce

Özbekistan

Toplantı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü
Direktör Yardımcısı Sanjar Valiyev, “Bağımsızlığın 30. Yıldönümünde Türk
Devletleri: Bölgesel Barış İçin Yeni Fırsatlar ve Güney Kafkasya’da İş
birliği” başlıklı uluslararası konferansta Türk Konseyi hakkında bir konuşma
gerçekleştirdi. ISRS Direktör Yardımcısı, ortaklarla ilişkilerin geliştirilmesine
sağlanan en büyük katkının Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği
Konseyi’ne girişi olduğunu ifade etti. Özbekistan’ın Konseyin faaliyetlerine
katılımda öncelikle diğer üye ülkelerle ilgili alanlarda, özellikle ticaret,
yatırımlar ve ayrıca gümrük ve basitleştirmeyi içeren finans, bankacılık ve
ulaşım bağlantıları ile etkileşimi güçlendirmek için elverişli bir ortam yaratmaya
odaklandığına vurgu yaptı. Bu bağlamda Sanjar Valiyev, Türk Konseyi’nin
çalışmalarına katılan Özbekistan’ın üye devlet iş birliğini artırmak için çeşitli
girişimler geliştirdiğini kaydetti.
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“Enerji Piyasası: Fiyat Artışı Nedir?” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Рынок Энергоресурсов: Что Стоит За Взлетом Цен?
18.10.2021

Kazakça

Kazakistan

Analiz

Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü tarafından yayımlanan analiz
metninde, en büyük hidrokarbon üreticilerinden biri olan Kazakistan’ın enerji
komplekslerine odaklanıldı. Analizde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin 2060 yılına
kadar Karbon Nötrlüğünün Sağlanması Doktrini taslağına göre, teknolojik
yenilikler olmadan “yakıt ve enerji kompleksinin” Kazak ekonomisinin
büyümesinin önünde gerçek bir engel olarak ortaya çıkacağı vurgulandı.
Metinde enerji piyasasının mevcut durumu değerlendirilerek; enerji sektöründe
“yeşil” geçişin neden olduğu küresel bir yeniden yapılanma dönemine
girildiğinin altı çizildi. Ayrıca enerji transferi sorunlarına ve COVID-19 salgının
enerji sektöründeki yansımalarına değinildi.

“Yemen’de BM Arabuluculuğunun Karşılaştığı Zorluklar” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
The Challenges Facing UN Mediation in Yemen
20.10.2021

Arapça

UAE

Görüş yazısı

6 Ekim 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Elçisi Hans
Grundberg, Eylül başında göreve başlamasından bu yana ülkeye ilk ziyaretini
tamamladı. Zor güvenlik koşulları altında ve tehlikeli askeri gerilimin ortasında
gerçekleştirilen ziyaret, Grunberg’in görevine devam etme kararlılığını gösterdi.
Bu ziyaretin doğası ve tanıştığı insanlar onun yeni yaklaşımını yansıtıyordu.
Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik ve diğer hükümet yetkililerinin yanı
sıra Grundberg, Güney Geçiş Konseyi (STC) Başkanı Aidarous Zubaidi ve
özellikle Güney valiliklerinde çeşitli siyasi aktörlerle de görüştü. Olaylar dizisi,
Grundberg’in “yön değiştirmeye” çalıştığını gösterdi. Aden ziyaretinin sonunda
ve diğer vesilelerle Yemen’de kapsayıcı bir siyasi çözüm çağrısında bulundu.
Ancak, siyasi çözümle ilgili yakın bir ilerlemenin açık ve somut göstergelerinin
eksikliği göz önüne alındığında, bu “değişen rota” ve BM elçisinin misyonu
kolay olacak mı büyük bir merak sorusu olarak kaldı. Grundberg’in 10 Eylül
2021’de BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği ilk brifing, misyonunun zorluğu
ve Yemen’de BM arabuluculuğunun karşılaştığı zorlukların doğası ile ilgili
tahminlerle çelişmedi.
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Çok Taraflı Ticaret Sisteminde ‘Deglobalizasyon’ ile Yüzleşmek” Adlı Politika Özeti
Yayımlandı
Confronting “Deglobalization” in the Multilateral Trading System
07.10.2021

İngilizce

Fas

Politika Özeti

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan politika özetinde,
“küreselleşmeden uzaklaşmanın” uluslararası ticaret kurumlarının ve
anlaşmaların rolünü ve uygunluğunu nasıl etkilediği tartışıldı. Politika özetindeki
temel mesaj; kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin ve onun ana kurumsal
çapası olan Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) geliştirilmesine yatırım yapmanın,
farklı ülkelerin kamu yararına meşru olarak takip edebilecekleri hedeflerin
çeşitliliğinin, ayrımcı olmayan ve adil ticaret ilişkilerini sürdürmek için kritik
küresel öneme sahip olduğudur.

“Mağrip’in Sahel’e Bakışı: Fas, Cezayir ve Moritanya Bakış Açılarının Analizi” Yayımlandı
The Maghreb’s Outlook Towards the Sahel: An analysis of Morocco, Algeria, and
Mauritania standpoints
06.10.2021

İngilizce

Fas

Analiz

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan, Noamane Cherkaoui ve
Youssef Tobi tarafından kaleme alınan analizde Fas, Cezayir ve Moritanya’nın
stratejik önemi artarken Sahel bölgesine yönelik politikaları analiz edildi.
Bu çalışmanın amacı literatüre katkı sağlamak ve politikacılara ışık tutmak
olarak belirtildi. İlk kısımda Fas’ın Sahel bölgesindeki dini kimliğinden ve
ekonomik durumundan bahsedildi. Fas’ı Afrika ekonomisinde uluslararası
geçit olarak tanımlamakta Cezayir’le siyasi dengeyi sağlaması ve bölgedeki
güvenliği sağlamak için Batı Afrika ülkeleri ile kurduğu ilişkileri bölgedeki
politikaları olarak ifade edildi. Karmaşık ilişkilere sahip Cezayir’in bölgesel
entegrasyon ve değerleri yaymada başarısız olduğu vurgulandı. Cezayir’in
Afrika bölgesine sağladığı katkılardan bahsedildi. Moritanya’nın Fas ve Cezayir
arasındaki ilişkileri güçlendirmede rolünün zayıf olduğu ve kalkınma stratejileri
geliştirmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.
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“Afrika’daki Hint Diasporası: Kıtada Yeni Delhi’nin Yumuşak Gücünün Bir Aracı” Adlı Görüş
Yazısı Yayımlandı
The Indian Diaspora in Africa: An instrument of New Delhi’ Soft Power in the Continent
12.10.2021

İngilizce

Fas

Görüş Yazısı

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan, Abdessalam Jaldi’nin
kaleme aldığı görüş yazısında Afrika’daki Hint diasporasının yumuşak güç
olarak önemine odaklanıldı. İlk kısımda Hint nüfusunun Afrika’daki dağılımından
bahsedildi. Hint diasporasının en yüksek olduğu bölgenin %2,5 oranla Güney
Afrika ülkesine ait olduğundan ve Hindistan diasporasının İkamet Etmeyen
Hintliler (NRHs) ve Hindistan vatandaşı olmayan Hint kökenli vatandaşların
yer aldığı grubun Hint Kökenli Kişiler (PIOs) olarak adlandırıldığından
bahsedildi. İkinci kısımda Yeni Delhi’nin Afrika siyasetini, Afrika ülkelerinin
Hint diasporasına yaklaşımını ve Hint diasporasının rolü analiz edildi.
Hindistan, Afrika ülkelerindeki Hint diasporası aracılığıyla ekonomik iş birlikleri
gerçekleştirmeye çalışırken; Afrika ülkelerinin Hint diasporasının Hindistan ile
bağ kurup kalkınma konusunda yardım alma düşüncesinin olduğu belirtildi.
Son kısımda Hindistan’daki öncü siyasi kişilerin Afrika’daki Hint diasporası
düşüncelerine yer verildi. Yazar, Hindistan’ın Afrika’daki Hint diasporasının
başarılarının ve aktivitelerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

“AB’nin Fas hakkındaki Karbon Sınır Vergisinin Etkisi Ne Olacak ve Fas Nasıl Bir Tepki
Göstermeli?” Adlı Politika Notu Yayımlandı
What will be the effect of the EU’s Carbon Border Tax on Morocco,
and how should Morocco react?
15.10.2021

İngilizce

Fas

Politika Notu

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan, Rim Berahab ve Uri Dadush
tarafından hazırlanan politika notunda Karbon Sınır Vergisinin işleyişi ve Fas
endüstrisine ve tarımına etkileri analiz edildi. Bununla birlikte Fas’ın hem iç
siyasetinde hem de dış politikasındaki yansımaları tartışıldı. Sonuç olarak
yazarlar bu politikanın Fas için uygun bir mekanizma olmadığını savunmakta ve
Fas’ın karbonsuzlaştırma eylemlerini hızlandırması gerektiğini düşünmektedir.
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“Bosna’daki Radikal Retorik Yeni Çatışma Korkularını Canlandırıyor” Başlıklı Görüş Yazısı
Yayımlandı
Radical Rhetoric in Bosnia Revives Fears of New Conflict
05.10.2021

İngilizce

Balkanlar

Görüş Yazısı

Balkan Insigt tarafından yayımlanan Srecko Latal’ın yazısında Bosna’nın
yeniden bir çatışmaya sürüklenip sürüklenmeyeceği sorusuna odaklanıldı.
Latal yazısının ilk kısmında AB’nin Balkanlar politikasını eleştirdi ve Bosna’nın
yaşadığı bu siyasal karmaşanın nedenlerini açıkladı. Bosna’nın idari, eğitim ve
sağlık sistemlerinde yaşadığı problemleri çözememesi ve Dayton Anlaşması
ile garantör olan Batı’nın da siyasal bir karmaşa içinde olmasının Bosna’daki
siyasal krizleri hızlandırdığını belirtti. Yazısının ikinci kısmında, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Dodik’in Bosna üzerine söylemlerinden yola çıkarak Dodik’in
politikasını analiz etti. Son kısımda ABD ve AB’nin bölgedeki etkisine odaklandı
ve ABD ve AB’nin Bosna için bir çözüm üretip üretemeyeceği sorusuna
yanıt aradı. Son zamanlarda ABD’nin Balkanlardan ziyade yönünü Çin’e ve
Pasifik bölgesine çevirmesi ve AB’nin Balkan devletlerine tam üyeliği garanti
edememesiyle Balkanlardaki çatışma riskinin arttığı çıkarımını yaptı.

“Glasgow’daki COP26’nın Jeopolitik Zorlukları” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Enjeux géopolitiques de la COP26 à Glasgow
29.10.2021

Fransızca

Fas

Analiz

Yeni Güney için Politika Merkezi tarafından yayımlanan analizde COP26
yaklaşırken, küresel iklim politikalarının durumu tartışılmıştır. 2050 için karbon
nötrlüğü hedefleri belirleyen ülkeler (Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği) ve
diğerleri arasında 2060’a doğru (Rusya, Çin), vaatlerin gerçek somut eylemlere
dönüştürülmesine ve emisyonlarda gerçek azalmalar sağlayabilecek şeffaf
uygulama mekanizmalarının oluşturulmasına dair çalışmalar ele alınmıştır.
Makalede her zirvenin sonunda, muhtemelen müzakerecilerin ve zengin
ülkelerin zihinlerini rahatlatan, ancak kuşkusuz uluslararası sivil toplumun
beklentilerinden ve mevcut durumun taleplerinden uzak kalan birkaç kararla
yetinildiği eleştirilmiştir. İklim değişikliğinin etkilerinin her zamankinden daha
fazla gerçek bir tehdit olduğu bir dönemde, radikal ve cüretkar çözümlere
ihtiyaç, yanlış vaatlerden vazgeçilmesi ve iklim diplomasisinin asıl anlamına
geri dönülmesinin beklendiği ifade edilmiştir.
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Arab Center for Research and Policy
Studies

Al-Ahram Center for Political and Strategic
Studies

Arab Center for Resarch and Policy Studies Arap

ACPSS, 1968 yılında Al Ahram Vakfı bünyesinde bağımsız

ülkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına ekonomik,

bir araştırma birimi olarak kuruldu. 1990’lardan bu yana,

sosyal ve siyasi alanlarda akademik çalışmalar yapan

iç politika ve siyasi reform ACPSS araştırma gündeminde

eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus, Washington

merkezi bir öneme sahip oldu. Yaptıkları anketler ve

ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarını

analizler ile Mısır toplumunun ve Arap toplumunun

Hamas, Gazze, Siyonist düşünce gibi konular oluşturur.

sosyopolitik incelemelerini yapan kurum, en geniş̧ haber

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

sitesi unvanını da taşımaktadır. https://www.euromesco.

Arabic Network for Human Rights
Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Gamal Eid
tarafından kuruldu. Bölgedeki yaklaşık 140 Arap insan

net/

Emirates Center for Strategic Studies and
Research

hakları kuruluşunun yayınlarını, kampanyalarını, raporlarını

Mart 1994’te kurulan Emirates Stratejik Araştırmalar ve

ve açıklamalarını toplar ve web sitesinde günlük bir

Araştırma Merkezi, karar alma sürecini desteklemek,

özet halinde yeniden yayınlar. Grup, özellikle internet

topluma hizmet etmek ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni

ve kitle iletişim araçları aracılığıyla ifade özgürlüğünü

ilgilendiren konular ile bölgesel ve uluslararası

desteklemeye odaklanır ve kişisel görüşlerini ifade

düzeylerdeki diğer hayati konular hakkında derinlemesine

ettikleri için gözaltına alınan kişiler adına çalışır.

araştırma ve çalışmalar yürütmektir. Merkez aynı

https://www.anhri.info/?lang=en

zamanda birçok seçkin araştırma merkeziyle ortak iş
birliği anlaşmaları ve bazı kardeş Arap ülkelerinde ve

Al- Bayan Center for Planning and Studies

dost ülkelerde siyasi ve stratejik çalışmalarla bağlantılıdır;

Irak’ta ve Ortadoğu’da meydana gelen dönüşümler

kamuoyuna hizmet eden bilgi ve deneyimleri paylaşmak

bunların tümü araştırma çalışmalarını geliştirmek ve

hakkında araştırmalar yapmak ve akademik tartışmalar

içindir.

yürütmek için kurulmuştur. Ekonomi ve kalkınma, enerji,

https://www.ecssr.ae/

dış politika, hukuk ve demokrasi, kamu politikası, toplum
ve kamuoyu üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.
https://www.bayancenter.org/en/

Defender Center for Human Rights
2016 yılında Fransa’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasındaki
zorlukları analiz etmeyi, bölgedeki farklı kültür
grupları arasında insan hakları kültürünü sağlamayı
hedeflemektedir. Özellikle Libya ülkesindeki insan hakları
ihlallerine dair çalışmalar yürütmektedir.
https://www.defendercenter.org/

Institute for Palestine Studies
Institute for Palestine Studies 1963 yılında Beyrut’ta
kuruldu. İsrail-Filistin çatışması odağında çalışmalar
yürütürken Ortadoğu’da siyasi tercihlerin değişmeye
başlaması ile kurumun çalışmalarının da seyri değişti.
Güncel yaptığı faaliyetler ise Filistin sorununu tekrar Arap
devletlerinin gündemine dahil etmek yönündedir.
https://www.palestine-studies.org/

Institute of World Economics and Politics
Nursultan Nazarbayev Vakfı’na bünyesinde bir kurum
olan Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü (IWEP) dünya
ekonomisi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik sorunlarının
bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir.
https://iwep.kz/#/
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Institute for Political and International
Studies

IPRI Islamabad Policy Research Institute
1999 yılında kurulan IPRI; Pakistan’daki uluslararası

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak 1983’te kuruldu.

ilişkiler, stratejik çalışmalar, yönetişim & kamu

İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasına yönelik projeler

politikası, hukuk ve ekonomi dahil olmak üzere ulusal

yürütmekle birlikte, uluslararası ilişkiler konusunda

güvenliğin tüm yönlerinde çalışmalar yürüten düşünce

uygulamalı araştırmalar yapmaktadır.

kuruluşlarından biridir.

https://ipis.ir/en

https://ipripak.org

Institute of Strategic Studies Islamabad

Justice and Development Party

1973 yılında kurulan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

1960’larda kurulan Parti günümüze kadar varlığını

İslamabad, Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen

sürdüren ve halihazırda hükümette bulunan partidir.

bölgesel ve küresel meselelerin analizini gerçekleştiren

İslamcı demokrat bir çizgide yer alan parti Arap ve

bir enstitüdür. Çalışmalarını bölge bölge tasnif ederek

Müslüman Birliği söylemlerine sahiptir. www.pjd.ma

gerçekleştiren enstitü; nükleer faaliyetler, terörizm ve
silahlı yapılanmalar, ekonomik ve sosyal alanlar olmak
üzere üç ana başlık altında basılı ve çevrimiçi yayınlar
gerçekleştirmektedir.
https://issi.org.pk/

International Islamic University Malaysia
Üniversite bünyesinde birçok İslami araştırma merkezi
faaliyet göstermektedir. Bunlar Uluslararası İslami
Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü (ISTAC-IIUM),
Uluslararası Müslüman Birliği Enstitüsü, Uluslararası
İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü, Uluslararası Helal
Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’dür.
www.iium.edu.my

Islamic Banking & Finance Institute
Malaysia (IBFIM)
IBFIM’in İslami finans yayınları ve danışmanlık hizmetleri
de endüstrinin yetenek geliştirme girişimini desteklemek
için mevcuttur. Ayrıca kurumun İslami finans alanında
birçok online sertifikalı eğitimi mevcuttur. İkamın ilerleyen
çalışmaları için kullanılabilir
http://ibfimonline.com/

Kosova Center for Security Studies
2008’de kurulmuştur. KCSS’nin temel ilgi alanı, Kosova ve
Batı Balkanlar’da iyi yönetime dayalı güvenlik sektörünün
geliştirilmesidir. Yaklaşık on yıldır, KCSS, Kosova’da
güvenlik araştırmalarında sınırlı akademik katkı boşluğunu
doldurarak alternatif bir uzmanlık sunmaktadır.
http://www.qkss.org/en/Home

King Abdullah Petroleum Studies and
Research Center (KAPSARC)
Küresel enerji ekonomisi alanında bağımsız araştırmalar
yürütmek üzere kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak
kuruldu. On beşten fazla milletten oluşan uluslararası bir
uzman araştırmacılar grubuna sahiptir. Yüksek oranda
enerji ihraç edilen bölgelerde araştırmalar yürüterek enerji
politikaları geliştirilmesi üzere yayınlar yapmaktadır.
https://www.kapsarc.org/

The Lebanese Center for Policy Studies
1989’da kurulan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi,
misyonu Lübnan ve Arap bölgesinde yönetişimi iyileştiren
politikalar üretmek ve savunmak olan bağımsız olarak
yönetilen, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce
kuruluşudur.
https://www.lcps-lebanon.org/about.php
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Muhammediyah Movement
Muhammadiyah Society olarak da bilinen Endonezya’daki

The Academic Research Institute in Iraq
(TARII)

önemli bir İslami sivil toplum örgütüdür. Örgüt, 1912 yılında

1989 yılında Irak’ta ve Irak hakkında bilimsel araştırmaları

Yogyakarta şehrinde Ahmed Dahlan tarafından reformist

teşvik etmek amacıyla Amerikalı ve Iraklı akademisyenler

bir sosyo-dini hareket olarak kuruldu. Muhammadiyah

arasında değişim sağlamak için Amerikan üniversiteleri ve

liderleri

siyasetin

çeşitli akademik kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum

şekillenmesine aktif olarak dahil olsalar daMuhammadiyah

tarafından kuruldu. Kurum, Irak coğrafyasının hem tarihi

bir siyasi parti değildir.

hem de toplumsal sorunlarına ışık tutmaya çalışan

ve

üyeleri

Endonezya’daki

https://muhammadiyah.or.id

Omani Centre for Human Rights
Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi (ACHRS), insan

çalışmalara ön ayak olmuştur.
https://www.tarii.org/

The Lebenese Center for Policy Studies

hakları ve demokrasi konularında araştırma, yayın ve

1989’da kurulan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi,

eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bağımsız bir bilimsel

misyonu Lübnan ve Arap bölgesinde yönetişimi iyileştiren

savunuculuk merkezidir. Ürdün’de ve Arap Dünyasında

politikalar üretmek ve savunmak olan bağımsız olarak

sivil toplumu güçlendirmeyi, insan hakları ve demokrasiye

yönetilen, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce

yönelik genel farkındalık ve duyarlılık düzeyinde bir

kuruluşudur.

değişikliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
https://achrs.org/english/

OSCE Academy

https://lcps-lebanon.org/index.php

The Palestinian Academic Society for the
Study of International Affairs (PASSIA)

2002 yılında kurulmuş olan araştırma merkezi; Orta Asya

Filistin Uluslararası İlişkiler Araştırmaları Derneği (PASSIA),

devletleri arasında bölgesel iş birliğini, çatışmayı önleme

Mart 1987’de Dr. Mehdi Abdul Hadi ve bir grup Filistinli

ve iyi yönetişimi teşvik etmek amaçlarıyla akademik

akademisyen tarafından kuruldu. PASSIA, Filistin

çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sorununu ulusal, Arap ve uluslararası bağlamlarında

http://www.osce-academy.net

Shaoor Foundation For Education &
Awareness
Demokrasi ve yönetişim, kadın girişimciliğini güçlendirme
gibi alanlarda çalışmalar yapan, seminerler, konferans
ve çalıştaylar düzenleyen bir kurumdur. Kurumun hedefi

akademik araştırma, diyalog, eğitim ve yayın yoluyla
sunmayı amaçlamaktadır. PASSIA, kapasite, beceri ve
uzmanlık geliştiren eğitim programları ve seminerler
yoluyla genç Filistinlileri güçlendirmeyi hedeflemektedir.
http://www.passia.org/

The Sana’a Center for Strategic Studies

ülke çapında etkili bir toplumsal katılım ve stratejik

Yemen ve çevresindeki bölgeye odaklanarak bilgi

iletişim kampanyaları yoluyla barışı, demokrasiyi ve

üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeye çalışan bağımsız

yönetişimi güçlendirmek; girişimciliği desteklemek olarak

bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapça hem de

belirtilmiştir.

İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları, politikayı

http://sfea.pk/

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni 45 yerel,
bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi amaçlayan
politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeleri
kapsamaktadır.
https://sanaacenter.org/
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The West Asia-North Africa Institute
Prens El Hassan bin Talal’ın başkanlığında faaliyet
gösteren Enstitü, Batı Asya ve Kuzey Afrika’nın karşı
karşıya olduğu kalkınma ve insani zorluklarla mücadele
etmek amacıyla kanıta dayalı politika ve programlamaya
geçişi teşvik etmek için çalışmaktadır.
http://wanainstitute.org/en

Qatar Foundation
Kurum bir çatı kuruluş olarak araştırma, eğitim ve
cemaat alanlarında 50 farklı organizasyonu içermektedir.
“Katar Academy” kuruluşu altında çocuklara eğitim
vermekte, “Katar Liderlik Akademisi” ise Katar askeri
güçleri ile ortak çalışmaktadır. Yüksek eğitim alanında
kurumun bünyesinde kurulan 8 uluslararası üniversite
bulunmaktadır. Katar Emiri her STK’yı ve muhtelif fon
çalışmalarını büyük oranda devlet destekli organizasyon
olarak Qatar Charity ve Qatar Foundation adı altında
toplamıştır.
https://www.qf.org.qa
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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.
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