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Çatışmanın Demografisi: 2050’de Filistinlilerin Geleceğini Tahmin Etmek
Orta Asya’da Küyerel Dönüşüm
Afganistan’ı Tecrit Etmek En Akıllı Politika Değil
IŞİD Savaşçılarının Suriye’de Yargılanmasını Karmaşık Kılan Nedir?
Türkiye, Etiyopya Çatışmalarının Dengesini Değiştirebilir mi?
Güney Çin Deniz Anlaşmazlığında Malezya İçin Değişen Gerçekler
Ariel Şaron, Filistinlileri “Yenmek” için “Teröre Karşı Savaş”ı Nasıl Kullandı?

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 sorunlara incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. Merkezden çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve 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 eylül sayısında Müslüman nüfusun yoğunlukta yaşadığı 20 ülkede yaklaşık 120
STK araştırıldı. Bu araştırmalar neticesinde Ortadoğu ve
Kuzey Afrika bölgesinde kültürel ve stratejik çalışmalara
ağırlık verildiği görülürken enerji çalışmalarının arka planda kaldığı görüldü. Güneydoğu Asya ve Körfez ülkelerinin
yoğun olarak İslam ekonomisi ve finansı alanında faaliyetler ürettiğini gözlemlendi.
Kültürel Çalışmalar teması altında yapılan faaliyetlere
bakıldığında eylül ayında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde sosyolojik ve felsefî çalışmalara yer verildi. Cezayir’de İbn Haldun’un tarih felsefesini esas alarak İslam
tarihi çalışması; Katar’da devlet mefhumuna sosyolojik
bir yaklaşım içeren metinler ve felsefî çalışmalar ortaya
kondu. Lübnan’da bilginin mahiyeti inovasyon ve uluslararasılaşma ekseninde ele alınırken İran’da Çin ile gerçekleştirilmesi planlanan kültürel diyaloglar başlatıldı.
Tunus ve Umman’da ortaya konan çalışmalarda adaletsiz
yargılamalar ve insan hakları ihlallerine yer verildi. Bu çalışmalar arasında, kadına yönelik şiddetin durdurulması
ve hak ihlallerinin kontrol edilebilmesine ilişkin düzenlemeler içeren İstanbul Sözleşmesi’nin Arap toplumlarına
uygulanabilirliği üzerine kaleme alınan bir metin ön plana
çıktı. Bu metin Arap toplumlarının kendine has sosyolojik
yapısını incelemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki çalışmalarda bölgenin kronik problemlerinden mültecilere ilişkin

gerçekleşen faaliyette mültecilerin korunmasına ilişkin
devletlerin farklılaşan politikaları irdelendi.
Güneydoğu Asya bölgesinde İslam ekonomisi ve finansı
alanında çalışmaların yoğun olarak devam ederken; bunun yanında eğitim, aile refahı, iletişim ve dijital teknolojilerin iyileştirilmesi alanında faaliyetlere yer verildi. Bu
bölgede ayrıca COVID-19 salgını sonrası sosyal politikalara ilişkin faaliyetler de gerçekleştirildi.
Müslüman nüfusun yoğunlukta yaşadığı coğrafyada
strateji alanına odaklanan faaliyetlere sıkça rastlanırken
enerji alanında daha az faaliyete yer verildi. Strateji alanında küyerel dönüşüm, dijital güç ve Afganistan bağlamında dış politika hamlelerine dair faaliyetler ön plana
çıktı.
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 üretimin 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
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“Uzun Süreli Arap İç Savaşları”
Başlıklı Konferans Düzenlendi
انطالق أعامل مؤمتر “استمرارية الحروب األهلية العربية
11.09.2021

Arapça

Araştırma ve Politika Çalışmaları Arap Merkezi (Arab Center Research and Policy Studies-ACRPS) tarafından gerçekleştirilen dört günlük çevrimiçi konferansta, uzayan
Arap iç savaşları ve sebepleri; “istisnailik”, güvenlik, insani
ve çevresel sonuçlar; hem kadın hem de yabancı savaşçıların etkisi (katılım); taktik ve stratejiler açısından iç savaşların değişen karakteri; uluslararası ve bölgesel güçlerin rolleri
ve iç savaşların sona ermesi ve iç savaş sonrası yönetimin
karşılaştırmalı Arap olmayan örnekleri incelendi. Konferansta, “Arap iç savaşları nedenler, süre, yoğunluk, boyut ve
kapsam açısından istisnai özelliklerle karakterize ediliyor
mu? Uzun vadeli iç savaşların bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerindeki stratejik yansımaları nelerdir? Dış güçler
bu iç savaşların gidişatını nasıl etkileyebilir? İç savaşların

Katar

Çevrimiçi Konferans

yaşandığı bölgelerde yönetim iyileştirebilir mi? Devlet dışı
silahlı örgütlerin askeri, siyasi ve idari birimler olarak rolleri
nelerdir? Bu savaşlar ve yansımaları bölge ve ötesinde insani ve çevre politikalarını nasıl etkileyecek? Bu iç savaşların
ardından savaşı sona erdirmek, çatışmayı şiddet olmadan
yönetmek ve iç barışı, istikrarı ve reformları sürdürmek için
beklentiler nelerdir? Arap olmayan vakalardan öğrenilebilecek dersler var mı?” gibi bir dizi önemli araştırma sorusu
etrafında tartışma yürütüldü.
Konferans ACRPS Araştırmacısı Omar Ashour’un açılış konuşmasıyla başladı. Ashour, Arap dünyasının 2011’de Arap
Baharı’nın patlak vermesinden önce ve sonra tanık olduğu
çok sayıda iç savaşa değinirken; bugün hâlâ insani acılara,
çevresel hasara, kitlesel göçe ve kontrol edilemeyen mül-
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teci akımından muzdarip olan en az altı Arap ülkesinin olduğunu vurguladı. İç savaşlar konusunda uzman Stathis
Kalyvas, konunun genel teorik çerçevesini sunduğu “Arap
İç Savaşları” başlıklı giriş seminerinde “iç savaşları” araştırırken yaşanan sorunlara ışık tuttu. Ayrıca Arap iç savaşlarının “istisnacılığı” ile ilgili entelektüel ve metodolojik soruları
gündeme getirdi. Arap bölgesindeki savaşları tartışmak için
kullanılabilecek uygun coğrafi sınıflandırmayı ve bunlardan
çıkarılabilecek derslerden bahsetti. Konferansın bir diğer
konuşmacısı Tamim Al-Barghouiti konuşmasında, Arap
bölgesindeki kolektif hafıza ve duygularında yer alan kültürel normların ve ifadelerinin siyasi/askeri çatışmaların sonuçlarını anlamada nasıl kullanılabileceğine değindi.
Doha Enstitüsü Kritik Güvenlik Çalışmaları programından
Yardımcı Doçent Sidahmed Goudjili “Literatür Boşlukları,
‘İstisnacılık’ ve Arap İç Savaşlarında Veri Sorunları” başlıklı
sunumunda, 1945 ve 2020 arasındaki olaylara ve zamana
göre karşılaştırmalı bir analiz yaptı. Ayrıca Arap iç savaşlarının “istisnacılık” hipotezini ve bunun Arap Baharı sonrasında patlak veren iç savaşlara uygulanabilirliğini tartıştı. Bir
diğer konuşmacı, Doha Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Kalkınma Ekonomisi Okulu’nda Dekan Doç. Dr. Hamid Eltigani Ali,
“Uzun Süren Sudan İç Savaşlarının Nedenleri” başlıklı sunu-
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munda, ekonomik eşitsizlik, marjinalleşme ve dışlanma gibi
Sudan’daki çatışmanın patlak vermesinin ve uzamasının
arkasındaki faktörleri tartıştı. Bunu takiben, ACRPS araştırmacıları Majd Abuamer ve Hani Awad, “İç Savaş Nedir ve
Değildir: Arap Dünyasından Dersler” başlıklı sunumlarında,
bu savaşların tanımı konusunda araştırmacılar arasındaki
anlaşmazlıktan kaynaklanan kavramsal kaosu ele aldı. Panelin beşinci ve son konuşmacısı, Waseda Üniversitesi’nde
Katar Devleti İslami Bölge Araştırmaları Başkanı Abdullah
Baaboud, Dhofar İsyanı’nın (1965 – 2967) rolünü tartışarak
“Dhofar İsyanı: Nedenleri ve Sonuçları” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. Modern Umman Sultanlığı’nın nihai yaratılmasında ve Dhofar Kurtuluş Hareketi (DLF) tarafından
Sultan Said bin Taimur’a karşı küçük çaplı bir kabile isyanı
olarak başlayan şeyin daha geniş bir bölgesel harekete nasıl
dönüştüğünü inceledi. Baaboud, Arap Yarımadası’ndaki en
uzun ve en büyük silahlı mücadele ve bölgedeki son klasik
sömürge savaşı olarak, Dhofar isyanını daha geniş bir bağlama yerleştirdi.
Dört gün süren konferansta Arap bölgesindeki iç savaşlar
ile ilgili mevcut akademik tartışmaları ele alan araştırmacılar ve uzmanlar çeşitli başlıklardaki sunum ve çalışmalarıyla
bu mesele bağlamındaki literatüre katkı sağladı.

ÖNE ÇIKANLAR

The Sana’a Center for Stregic Studies
Kuruluş Tarihi: 25.09.1969

Ülke: Suudi Arabistan

Faaliyet Alanı: Siyaset ve İşbirliği

Görüş: İslam Birliği

Sana’a Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yemen ve çevresindeki bölgeye odaklanarak bilgi üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeyi
amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapça hem de İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları,
politikayı yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi amaçlayan siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeleri
kapsamaktadır.
2014 yılında kurulan Sana’a Merkezi, Yemen’de faaliyet göstermeye devam eden birkaç bağımsız araştırma merkezinden biridir. Merkez, tüm kilit paydaşlarla samimi ilişkiler sürdürürken, savaşan taraflardan herhangi biri ile şiddetli bir şekilde bağlantısız kalmıştır. Böylece Sana’a Merkezi, Yemen’le ilgili araştırma ve analizlerde yükselen bir lider olarak öne çıkarak benzersiz bir
duruş ile Yemen’de ve ötesinde çalışma becerisini korumuştur.
Sana’a Merkezi, kilit siyasi, askeri ve güvenlik şahsiyetlerine, aşiret liderlerine, finans sektörüne, ekonomistlere, gazetecilere,
insani yardım aktörlerine, sivil topluma ve diğer önemli paydaşlara erişimi olan Yemen genelinde güçlü bir ağa sahiptir. Merkez
ayrıca, uluslararası kuruluşlara, diplomatik çevrelere, bölgesel ve uluslararası politika yapıcılara, araştırma merkezlerine ve küresel forumlara bağlayan uluslararası topluluk içinde geniş bir ağ ve varlık oluşturmuştur.
Sana’a Merkezi’nin raporları ve araştırmacıları yerel, bölgesel ve uluslararası medya organlarında geniş bir şekilde alıntılanırken; Merkez uzmanlarının analizleri yerel ve uluslararası paydaşlar tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Sana’a Merkezi, insani, ekonomik, politik, sivil ve sosyal kalkınma alanlarında izleme ve değerlendirme ile teknik ve analitik tavsiyeler dahil
olmak üzere danışma hizmetleri sunmaktadır.
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‘‘Syed Muhammad Naquib Al-Attas – Küresel Bir Vizyoner’’ Başlıklı Makale Yayımlandı
Syed Muhammad Naquib Al-Attas – A Global Visionary
17.09.2021

İngilizce

Malezya

Makale

Malezya Kefahaman Enstitüsü tarafından yayımlanan makalede (Tan Sri
Prof. Dr.) Syed Muhammed Naquib Al-Attas, Müslümanların düşüncelerinin
gençleşmesine hizmet edebilecek, sorunları ikna edici bir şekilde ele
alan, çok boyutlu, hem teorik hem pratik bir çalışmanın parlayan bir fener
gibi yükseldiğini ifade etti. Aynı zamanda çağdaş bilimlerin ve Müslüman
ulusların amacının, Batı modernliğinin değişen sloganlarını ve geçici vaatlerini
taklit eden bir rotadan ziyade daha zorlayıcı bir yörüngeye doğru yeniden
yönlendirilmesi gerektiğine değindi. Batı kültürünün ve medeniyetinin
dünyanın büyük dinlerinin gücünü ve erdemlerini tanıyacağını vurguladı.
Bununla beraber tek bir egemen medeniyetin sekülerleştirici düşünme
tarzının -dünya çapındaki Müslümanları da etkilediği üzere- daha da ısrarcı
bir şekilde hegemonyasını dayattığını gözlemlediğini belirtti. Bu zemin
karşısında, öncelikle bu kapsamlı disiplini bilinçli ya da bilinçsiz olarak
kaybeden Müslüman izleyiciler için edeb’in restorasyonunu gözetmeyi
veya iyi insan yetiştirme merkezli yaklaşımı benimseyen bir eğitimi görev
bildiğini ifade etti.

“Yönetişim ve İslami Ilımlılık - Eleştirel Bir Bakış” Başlıklı Analiz Yayımlandı

 رؤية نقدية..الحاكمية واالعتدال اإلسالمي
09.09.2021

Arapça

Fas

Analiz

Muhammediye Alimler Derneği internet sitesi üzerinde yayımlanan yazıda
Dr.Muhammed Kemal Eddin İmam, yazısının ilk kısmında İslami yönetimin
tarihsel aşamalarından bahsederken ikinci kısmında çağdaş İslam üzerine
yazılan tezlerden ortaya çıkan yaklaşımlara değindi. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde İslam ve yönetim arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. 19.yy’da
hilafetin yapısında değişiklikler olduğunu belirten yazar, hilafetin temsilcisinin
kim olduğu hakkındaki tartışmalara yer verdi. Bu tartışmalar bağlamında
iki eğilimin ön plana çıktığından bahsetti. Birinci eğilim hilafetin Osmanlı
İmparatorluğu’na ait olduğunu savunurken, ikinci eğilim hilafetin Araplara
ait olduğunu savunmaktaydı. Yazısının ikinci kısmında laik aşırılık, dini aşırılık
ve İslami ılımlılık perspektiflerinden İslam yönetişimlerini inceledi. İslami
ılımlılık kavramı ile 2010 yılından beri süren Arap hareketlerinin ilişkisini
kurdu. “Siyasal İslam ülke çıkarlarını temel alan ve uzlaşmayı sağlayan bir
metodolojiye dönüşebilir mi?” sorusunu sorarak yazısını sonlandırdı.
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“Filistin Araştırmaları Dergisi No: 128” Yayımlandı
128 مجلة الدراسات الفلسطينيةالعدد
27.09.2021

Arapça

Lübnan

Dergi

Filistin Çalışmaları Merkezi bünyesinde yayımlanan Filistin Araştırmaları
Dergisi’nin 128. Sayısı çıktı. Derginin bu sayısında, “Filistin altında Filistin”;
“Filistin Mahkum Hareketi: Altıncı Coğrafya”; “Dört Mahkum, Dört Serbest:
Özgürlük Öyküleri”; “Parmaklıkların Sessizliğini Bozan Hikâyeler”; “Avcı ve
Ejderha”; “Mahkumlar Alanında Çalışan Filistinli Kuruluşlar”; “Bakanlıksız
Dışişleri Bakanı”; “Noel’den ve Hapishanenin Tadından İlhamla”; “İsrail’in
Gözaltı Politikasındaki Süreklilik ve Değişim”; “Sorgulama Hücrelerinde
Yüzleşmenin Psikolojik ve Sosyal Boyutları”; “Bilgi Politikalarının Akademik
Araştırma Söylemine Etkisi”; “Metin Olarak Hapishane”; “İradenin Kokusu”;
“Ben Yusuf Değilim”; “Hikâyenin Yarısı” başlıklı yazılar yer aldı. Bu sayıda
ayrıca “Filistin Baskı Otoritesi: Ev Köleleri Tarla Kölelerini Eziyor” başlıklı bir
makale yer aldı.

Filistin Yolculukları Zaman Çizelgesine Ahmed Samih el Halidi’nin Biyografisi Eklendi
Ahmad Samih al-Khalidi’s Biography Added to Palestine Journeys Timeline
27.09.2021

İngilizce

Lübnan

Biyografi

Filistin Çalışmaları Enstitüsünün dijital projelerinden biri olan “Filistin
Yolculukları Zaman Çizelgesi” Osmanlı döneminin sonundan günümüze
modern Filistin tarihinin izini sürmektedir. Filistin Yolculukları internet
sitesinde Filistin tarihine dair önemli olay ve gelişmeler; Filistin davasının
öncü isimlerinden aydınların, sanatçıların, aktivistlerin ve politikacıların
biyografileri yer almaktadır. Filistin’e dair zengin bir içerik sunan platforma
şimdi de İngiliz mandası döneminde yaşayan Kudüslü eğitimci Ahmed Samih
el-Halidi’nin biyografişi eklendi. El-Halidi, Filistin köy ve kasabalarında okulların
açılması ve eğitimin modernize edilmesine öncülük etti. Kudüs’ün seçkin
bilginlerinden olan el-Halidi, bilim ve milliyetçilik ilkelerini benimseyen bir Arap
nesli yetiştirmek idealine sahipti. Yöneticisi olduğu Arap Koleji’nin en ayırt
edici özelliği, Arap-İslam mirasının Batı kültürüyle sentezlenmesi misyonuna
sahip olmasıydı. Bundan dolayı Arap Koleji’nde Latince, Yunanca, matematik
ve fizik dersleri ön planda tutulmaktaydı. Okul; eğitim, bilim, mühendislik ve
ekonomi alanlarında çok sayıda seçkin Filistinli aydın yetiştirdi.
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“İran ve Çin Arasında Altıncı Tur Kültürel Diyalog” Adlı Panel Gerçekleştirildi
Sixth Round of Cultural Dialogue between Iran and China
15.09.2021

İngilizce

İran

Panel

İslam Kültür ve İlişkiler Örgütü, İran ve Çin arasındaki ilişkilerin kültürel
boyutunun geldiği noktaya dair kapsamlı bir program organize etti. İran ve
Çin’in Doğu Kültür Bölgesi’ne ait olduğunu ve kapsamlı kalkınma için çok
değerli adımlar attığını söyleyen İslam Kültür ve İlişkiler Örgütü başkanı, kültürel
diyalogların ülkeleri birbirine yaklaştıran en önemli unsurlardan biri olduğunu
vurguladı. İran ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. Yılı münasebetiyle
25 yıllık stratejik plan üzerine konuşuldu. İki ülke arasında üniversite, gençler,
edebiyat, sosyoloji alanında işbirliği yapılacağı belirtildi. Konuşmacılardan
Ebrahimi Türkman, iki kadim ülke olan İran ve Çin’in Asya’da ortak bir kültürel
mirasa ve büyük bir uygarlık tarihine sahip olduğunu, bu nedenle Çin ile
ortak film yapımları yapmayı planladıklarını söyledi. Bunun yanında İran ile Çin
arasında bir akademik birlik kurulması gereğini de vurgulayarak, iki ülkenin
akademik birliğini oluşturabileceği ve bu bağlamda ortak akademik disiplinleri
ve profesörler için çalışma fırsatları geliştirilmesi gerektiğini ekledi.

“Bağlantılı Bir Dünyada Tartışmalı Bilgi” Adlı Konferans Gerçekleştirildi
Contested Knowledge in a Connected World
16-17.09.2021

İngilizce

Lübnan

Konferans

Beyrut Doğu Enstitüsü, Berlin’de iki gün süren ve çeşitli konuşmacıların katılım
sağladığı “Bağlantılı Bir Dünyada Tartışmalı Bilgi” başlıklı bir konferans organize
etti. Konferans “uluslararasılaştırma, ağ oluşturma ve yenilik” alanlarında büyük
ölçekli araştırma projelerinden çeşitli araştırmacıları bir araya getirdi. Proje;
yenilikçi araştırma alanları açmayı, vakfın faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını ve
vakfın enstitüleri ile dış ortakları arasındaki işbirliğini genişletmeyi hedefledi.
Konferans, göç, hareketlilik ve dışlanma gibi çeşitli bağlamlardaki bilgi ilişkilerini
ve uygulamalarını keşfederek, bölgeler arası bir araştırma projesinden çok
yönlü perspektifler sundu. Konferans, sınırsız (unbound) bilginin Avrupa’ya
ek olarak Yakın ve Orta Doğu, Pasifik bölgesi ve eski “Doğu Bloku” gibi kilit
bölgeleri içeren seçilmiş araştırma alanlarına odaklandı.
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“Değişim Adamının Kasıtlı Zihni ve Hukuksal Boyutu” Başlıklı Makale Yayımlandı

العقل املقاصدي وال ُبعد الفقهي لرجل التغيري
26.09.2021

Arapça

Cezayir

Makale

Barış Hareketi Derneği tarafından yayımlanan makalede İbn Haldun’un tarih
görüşü üzerinden İslam tarihi değerlendirildi. Yazar, İbn Haldun’un tarih
düşüncesi üzerinden dinin medeniyet ve kültürü nasıl etkilediği sorusunu
yöneltti. Bu bağlamda fıkıhtan söz ederek İslam medeniyetini tarih boyunca
devlet olmasını sağlayan şeyin İslam hukuku olduğu belirtildi. Her bir ferdin
Allah’ın bu dünyada görevlendirdiği birer halife olduğu vurgusunu yapan
yazar İslam hukuku ve aklını birleştiren bir görüşü savundu. Bununla beraber
yöneticileri Kur’an ayetlerini en iyi şekilde anlaması için uyarırken bu ayetlerle
en doğru şekilde içtihat yapılması gerektiği tavsiyesi verildi.

“Arap Devleti: Sosyolojik-Tarihsel Bir Yaklaşım” Başlıklı Makale Yayımlandı

 مقاربة سوسيولوجية تاريخية:الدولة العربية
01.09.2021

Arapça

Katar

Makale

Araştırma ve Politika Çalışmaları Arap Merkezi tarafından yayımlanan
makalede, karşılaştırmalı bir tarihsel metodolojiye dayanan ampirik örneklerle
Arap dünyasında devletin oluşumu, gelişimi ve dağılması için teorik bir çerçeve
sunuldu. Makalede, “Arap dünyasında devleti ve onu inşa etme sürecini nasıl
anlayabiliriz? Sistem ve devlet arasındaki fark nedir? Arap dünyasında ne tür
rejimler ortaya çıktı? Oluşum ve türlerindeki farklılıkları nasıl açıklarız? Neden
bazı devlet kurma operasyonları başarısız olurken diğerleri başarılı oldu?” gibi
bir dizi önemli soru gündeme getirildi. Çalışmada, Arap dünyasında devlet
kurma yolunun Weberci veya Westfalyan devlet kavramına dayanan doğrusal
bir yaklaşımdan ziyade bir çan eğrisi olarak tanımlanabilecek bir anlayışa
dayandığına dair temel bir sonuca ulaşıldı.
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“Tabaween Dergisi”nin Otuz Yedinci Sayısı Yayımlandı

تبي
ُّ صدور العدد السابع والثالثني من دورية
06.09.2021

Arapça

Katar

Dergi

Araştırma ve Politika Çalışmaları Arap Merkezi, hakemli süreli yayın
“Tabaween” dergisinin otuz yedinci sayısını yayımladı. “Wittgenstein’ı Arapça
Okumak” başlıklı özel sayıda, Abdul Razzaq Bannour’un “Wittgenstein: Form
of Language, Form of Life” adlı çalışmaları yer aldı. Ayrıca Talal al-Assad’ın
“Wittgenstein ile Dini Düşünmek” başlıklı makalesinin çevirisi, “Kitap
İncelemeleri” bölümünde, Marwan Mahmoud tarafından hazırlanan Andy
Hamilton’un “Wittgenstein ve ‘Kesinlikle’ kitabının incelemesine yer verildi.
Sayıda ayrıca, Islam Dayah ve Hassan Kisan tarafından hazırlanmış bazı
Wittgenstein çevirilerinin ve Wittgenstein üzerine yapılmış Arapça çalışmaların
yer aldığı bir bibliyografya bulunuyor.

“Milli Eğitim Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasının Yeri Yok” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Haedar Nashir: Tidak Ada Relevansinya Merevisi Undang-Undang Sisdiknas
14.09.2021

Endonezce

Endonezya

Görüş Yazısı

Muhammediye Hareketi Genel Başkanı Muhammediye Haydar Nasır, Milli
Eğitim Sistemine ilişkin 2003 tarihli 20 sayılı Kanunun revize edilmesi ile ilgili
bir gündem olmadığını belirtti. Bunun nedeninin, 2020-2045 Endonezya
eğitim yol haritasının, 1945 Anayasası’nın 31. Maddesi ve 2003 tarihli 20 sayılı
Kanun ile dini ifadeler, inanç ve dindarlık gibi maddi materyallerin eğitime dahil
edilmesiyle uyumlu olması olduğu belirtildi. Eğer din, inanç, dindarlık ifadeleri
(2020-2045 Endonezya eğitim yol haritasına) dahil edilmişse ve daha fazla
çelişen nokta yoksa, neden Milli Eğitim Sistemi Yasasında bir revizyon yapıldığı
sorgulandı. Haedar daha sonra bağımsız, egemen ve gelişmiş bir Endonezya
için yapılması gerekenin eleştirel düşünebilen, yaratıcı, özgür düşünceli, imanı
ve Allah korkusu olan öğrenciler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Bu duruma
hizmet edecek olan Başkan’ın da misyon ve vizyonunu destekleyen Eğitim
ve Kültür Bakanlığının stratejisini aktardı.
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“Köle Ticaretinin Anlatılması ve Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Günün
Kabul Edilmesi” Başlıklı Rapor Yayımlandı
The Observance Of The Internatıonal Day For The Remembrance
Of The Slave Trade And Its Abolıtıon
01.09.2021

İngilizce

Kazakistan

Rapor

IOM, Uluslararası Köle Ticaretinin Kaldırılması Anma Günü için Kazakistan’da
140.000’den fazla kişiye ulaşan bir medya kampanyası düzenlediğini duyurdu.
Kurum, zorluklarla mücadele etmiş ve hala kendi yerlerini bulmaya çalışan
insanların hikayelerini paylaştı. Hikayelerin daha çok nasıl yardım bulunacağına,
kendi işinizi kurarken ne gibi yollardan geçileceğine veya yeni insanlarla
tanışırken nasıl uyanık olmak gerektiğine dair öğrenme yolları sunduğunu
belirtti. Ana konuşmacı, bir ‘insan ticareti’ mağdurunun başından geçenleri,
on yıldan uzun süredir maruz kaldığı cinsel istismarı anlattı. IOM’un insan
ticaretine karşı tüm çabalarının her zaman desteklendiği ifade edildi.

“Tunus: 80. Maddeden 50 Gün Sonra Süreklilikte Bir Kırılma” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Tunisie : 50 Jours Après L’article 80, Une Rupture dans la Continuité
17.09.2021

Fransızca

Tunus

Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan rapor 23
Ağustos 2021 tarihinde Tunus’ta ilan edilen olağanüstü hal üzerine kaleme
alındı. Rapora göre uygulamaya konulan bu yasa bölgede güvenlik önlemlerini
artırırken politikacıların, gazetecilerin, güvenlik uzmanlarının yolsuzluk gibi
çeşitli iddialarla gündeme gelmesine sebep oldu. Olağanüstü hal uygulamaları
altında geçen adaletsiz yargılanmaların arttığına ve vatandaşların hareket
özgürlüklerinin kısıtlandığına dikkat çekildi. Bütün bunlara dayanarak Tunus’ta
geçerli olan insan hakları hukuku ve içtihat hukukunun keyfiyete bağlı olarak
uygulandığı iddia edildi. Son olarak vatandaşların ani değişen hükümet
kararlarından son anda haberlerinin olmasından rahatsızlık duyduğu dile
getirildi.
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“Umman’ın Ulusal Güvenlik Hizmet Yasası” Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı
Oman’s Internal Security Service Law
06.09.2021

İngilizce

Umman

Görüş Yazısı

Umman İnsan Hakları Merkezi, Ulusal Güvenlik Hizmet Yasası’nın (ISS)
maddelerinin bireysel haklara müdahale ettiğine ve özgürlükleri kısıtladığına
dair eleştirilerde bulundu. Madde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 26’nın insan hakları
açısından bazı problemlere neden olabileceğini belirtti. Sırasıyla bu
maddelerdeki problemleri açıkladı. 5. maddeye göre ISS’nin rolünü eleştiren
herkesin keyfi bir tutuklamaya maruz kalabileceğini belirtti ve 6.maddeye
göre ISS’nin polis gibi tutuklama izinlerine sahip olmasını eleştirdi. 7.
maddede “devlet güvenliği ve terör suçları, kamu kaynakları ve saltanatın
ilke ve değerleri” terimlerinin tanımsal olarak netlik kazanması gerektiğini
belirtti. 8. maddeye göre ISS’nin bireylerin özel verilerine erişebilme hakkına
sahip olmasıyla bireylerin bireysel özgürlüklerine müdahale ettiğini ifade etti.
10.madddenin muhbirlerin söylenmesini gerekli kıldığını ve bu durumun ISS
tarafından şantaja sebep olabileceğini belirtti. Son olarak ISS altında Siber
Savunma Merkezi kurulmasıyla gözetleme ile ilgili yaşadıkları endişelerin
doğrulandığını vurguladı.

“İstanbul Sözleşmesi: Arap Dünyası İçin Bir Model Mi?” Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı
The Istanbul Convention: A Model For The Arab World?
06.09.2021

İngilizce

Umman

Görüş Yazısı

Umman İnsan Hakları Merkezi yayımladıkları yazıda bir sözleşmenin kadına
yönelik şiddeti azaltıp azaltmayacağı sorusuna odaklandı. İlk olarak Dünya
Sağlık Örgütü’nün belirttiği dünya genelinde kadına şiddet oranlarını paylaştı.
Yazının ikinci kısmında BM’nin şiddet tanımını ve İstanbul Sözleşmesi’ni tanıttı.
İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti önlemek için dört eyleme yer verdiğini ve bu
sözleşmeye göre hükümetin iki yapılı bir izleme mekanizması oluşturması
gerektiğini belirtti. İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerde kadına
şiddet suç oranlarının azaldığını vurguladı. Son kısımda Umman’da kadına
şiddet meselesine değindi. Umman’da henüz aile içi kadına şiddetin ihbar
edileceği bir telefon yardım hattının bulunmamasını eleştirdi. Umman’ın
kadın, aile ve çocuk ile ilgili yasalarından bahsetti. Örneğin Umman’da
Kişisel Durum Yasası’nın 7. Maddesi evlilik yaşını asgari olarak 18 belirlese
de 10.maddesine göre hakimlerin reşit olmayan kızların evlenmelerine izin
verebildiğini ve ayrıca küçük yaştakilere iyi niyetle yapılan şiddetin suç
sayılmadığını vurguladı.
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“Orta Doğu’da Mültecilerin Korunmasına Yönelik Devlet Yaklaşımlarındaki Benzerlikler ve Zıtlıklar”
Başlıklı Çevrimiçi Konferans Düzenlendi
Commonalities and Contrasts in State Approaches to
Refugee Protection in the Middle East
15.09.2021

İngilizce

Lübnan

Çevrimiçi Konferans

Lübnan Çalışmaları Merkezi, Oxford Uluslararası Mülteci Hukuku El
Kitabı’nın (OUP 2021) bölgesel lansmanının bir parçası olarak Orta Doğu
üzerine yoğunlaşan “Orta Doğu’da Mültecilerin Korunmasına Yönelik Devlet
Yaklaşımlarındaki Benzerlikler ve Zıtlıklar” başlıklı bir çevrimiçi konferans
organize etti. Programa konuşmacı olarak, El Kitabı’na katkıda bulunan Prof.
Maja Janmyr (Oslo Üniversitesi), Prof. Dallal Stevens (Warwick Üniversitesi)
ve Prof. Susan Akram (Boston Üniversitesi) katılım sağladı. Prof. Janmyr ve
Prof. Stevens, devletlerin mülteciliğe yönelik farklı yaklaşımları ışığında bölge
genelinde mülteci korumasının nasıl sağlanmadığına dair görüşlerini sundu.
Prof. Susan Akram, “UNRWA ve Filistinli Mülteciler” bölümünden görüşlerini
paylaştı.

“Her İnsanın Temel Hakkı Olan Eğitime Erişim” Adlı Analiz Yazısı Yayımlandı
Access to Education, a Basic Right of Every Human Being
21.09.2021

İngilizce

Malezya

Analiz

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) Rektör Yardımcısı (Öğrenci
Gelişimi ve Toplum Katılımı) Doç. Prof. Dr. Zulkifli Hasan, kapsayıcı eğitimin
engelliler de dahil herkes için uygulanmasının önemini vurguladı. Bunu,
“Yüksek Öğrenimde Entelektüel ve Zihinsel Olmayan Engelliler için
Kapsayıcı Eğitim En İyi Uygulamalarının Uygulanması: Malezya ve Avustralya
Deneyimleri” konulu uluslararası bir web seminerinde açılış konuşmasını
yaparken söyledi. Açıklamasının, kapsayıcı ve eşit kalitede bir eğitim sağlayan
ve engelliler de dahil olmak üzere herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını
teşvik eden dördüncü Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH)
ile uyumlu olduğu görüldü. Şu anda, IIUM’da toplam 85 öğrenci ve farklı
engelli 14 personel bulunduğu ve bunun yanı sıra 72 IIUM akademik ve idari
personelinin özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri ve özel ebeveyn grupları
olarak bilinen bir destek grubunun parçası olduğu belirtildi.
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“Sessizliği Kırmak: Ruh Sağlığı Savunuculuğu ve İletişimin Rolü” Başlıklı Çevrimiçi Seminer
Gerçekleştirildi
Breaking the Silence: Role of Mental Health Advocacy and Communications
15.09.2021

İngilizce

Malezya

Çevrimiçi Seminer

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın düzenlediği etkinliğe ortak organizatör olarak katıldı. COVID-19
salgını mevcut belirsizlikleri ve sorunları daha da artırdı. Kısıtlama tedbirleri ve
okulların kapatılması çocukları ve ergenleri sosyal çevrelerinden izole etti. Bu
durum çocuk ve ergenler üzerinde kaygı bozukluğu ve uyku sorunlarına neden
olurken; karantinada artan ekran süreleri, düzensiz beslenme alışkanlıkları
ve azalan fiziksel aktiviteler çocukların ve ergenlerin ruh ve beden sağlığına
tehdit oluşturur hale geldi. Kötüleşen şartlardan daha fazla etkilenen gruplar,
mevut psikolojik sorunları olan gençler ve temel hizmetlere erişemeyen
veya terapilere ulaşamayan göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar oldu. Bu
bağlamda programda, etkili iletişim ve savunuculuğun iletişim ve yardıma
ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılmasında önemli bir rol oynadığı
vurgulandı. Programda konuşmacılar, geleneksel ve geleneksel olmayan
iletişim kanalları aracılığıyla ruh sağlığı savunuculuğuna dair bir tartışma yürüttü.

“Dört BAE Aktivistinin BAE Terör Listesine Dahil Edilmesini Kınayan Ortak Açıklama” Başlıklı Metin
Yayımlandı
Joint Statement Condemning The Inclusion of Four Emirati Activists on The UAE
Terrorism List
17.09.2021

İngilizce

BAE

Bildiri

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Özgürlük Kampanyası tarafından
yayımlanan bildiride, dört aktivistin BAE terör listesine dahil edilmesini kınayan
ortak bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada, terör listesine dahil edilen dört
BAE vatandaşının terörist olmadığı; siyasi aktivist ve insan hakları savunucuları
olarak gerçekleştirdikleri meşru eylemlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Terör listesine dahil edilen bu dört vatandaştan Hamad Al Shamsi’nin Emirlik
cezaevlerinde tutulan düşünce mahkûmlarının maruz kaldıkları kötü şartları
göstermeyi amaçlayan ve onlar adına savunuculuk yapan Emirlik Tutukluları
Savunma Merkezi’nin direktörü olduğu belirtildi. Ahmed Al Nuaimi’nin BAE’li
bir siyasi muhalif; Mohammed Al Zaabi’nin eski bir BAE savcısı ve Saeed Al
Tenaiji’nin ise bir öğretmen ve aktivist olduğu bilgilerine yer verildi.
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“BAE, Suriyeli Aktivisti “Terörizm” Gerekçesiyle Hapsediyor” Başlıklı Bildiri Yayımlandı
UAE Jails Syrian Activist for “Terrorism”
13.09.2021

İngilizce

BAE

Bildiri

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Özgürlük Kampanyası tarafından
yayımlanan bildiride, önde gelen bir Suriyeli insan hakları aktivistinin “devletin
prestijine hakaret” suçlamasıyla on yıl hapis cezasına çarptırıldığından
bahsedildi. Suriye’nin önde gelen İnsan Hakları STK’larından İnsan İzleme
Örgütü’nün kurucusu Abdul Rahman Al-Nahhas, 23 Aralık 2019’da keyfi
tutuklanmasından yaklaşık iki yıl sonra Federal Temyiz Mahkemesi Devlet
Güvenlik Dairesi tarafından mahkûm edildiği belirtildi. Al-Nahhas, Başsavcı
tarafından İsviçre merkezli Al-Karama İnsan Hakları Örgütü ile teması
nedeniyle terör örgütü üyeliği ve ayrıca e-posta göndererek devletin prestijini
aşağılamakla suçlanmış ve Fransız büyükelçiliği siyasi sığınma talebinde
bulunmuştur. Kaybolmasından itibaren ilk kez ailesiyle telefonda konuşmasına
izin verildiği Al-Wathba hapishanesine nakledilmiş, ancak gizli gözaltında
kaldığı süre boyunca tehdit edildiğini ve işkence gördüğünü açıkladıktan
sonra hapishane yetkilileri bu hakkını da yasaklamışlardır.
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“50 İlke: Kalkınmanın En Önemli Unsurlarını Ve Bir Arada Yaşamanın Temelleri” Başlıklı
Bir Analiz Yazısı Yayımlandı

 “مبادئ الخمسني” نظرة مستقبلية شاملة تتضمن أهم مقومات التنمية وأسس التعايش:مدير عام إسالمية ديب
06.09.2021

Arapça

UAE

Analiz

Dubai’deki İslami İşler ve Yardım Faaliyetleri Departmanı Genel Müdürü Hamad
Şeyh Ahmed Al Shaibani, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Şeyh Muhammed bin
Rashid Al Maktoum tarafından yayınlanan ilkeler dizisinden gurur duyduğunu
ifade etti. Önümüzdeki elli yıl boyunca BAE’nin yönünü belirleyen bu on
ilkenin kapsamlı bir gelecek vizyonunu yansıtan bir adım olduğunu söyledi.
Ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarını birleştirerek toplumu tek çatı
altında bir arada yaşamaya teşvik edecek ve bu durumu kolaylaştıracak bir
adım olarak gördüğünü belirtti. BAE liderlerinin iş sürekliliğini vurgulayan,
engellerin üstesinden gelen ve toplum için daha iyi bir yarın yaratan faaliyetler
için usanmadan çalışıldığı ifade edildi.

“Aileleri Desteklemek Ekonomiyi Destekler: Sosyal Ağlar Ekonomik Temellerdir’’ Başlıklı
Görüş Yazısı Yayımlandı
Supporting Families Supports the Economy: Social Nets are Economic Foundations
27.09.2021

İngilizce

Katar

Görüş Yazısı

Brookings Doha Center, yazısında aileler için sosyal altyapı yatırımları etrafındaki
anlatıyı değiştirmenin zamanı geldiğini vurguladı. Ülkenin yüksek kaliteli bakıma,
aile iznine ve evrensel okul öncesi eğitime yatırım yapmasının yalnızca çocukların
yüksek kaliteli erken ortamlarda gelişmesine yardımcı olması nedeniyle
değil, aynı zamanda ebeveynlerin işgücüne katılmalarını sağlayarak aileleri
yoksulluktan kurtardığı için de önemli olduğunu ifade etti. Bilimsel kanıtların, yeni
uygulanacak olan politikaların her birine yapılan yatırımların neden geleceğe
yönelik bir yatırım olduğunu kanıtladığını söyledi. Kadınlar 2020’de işgücünün
yarısını temsil ediyordu - bu sayı pandemi sonrası yüzde 56 düştü. Çocuk bakımı
mevcut olmadığında, kadınlar varsayılan seçenek haline geldi ve aile gelirini
büyük ölçüde azalttı. Profesör Kim Nobel ve ekibinin şu anki çalışması, daha
önceki araştırmalarda açıkça gösterildiği gibi, ayda 20 dolardan 333 dolara
kadar ödenen ödeneklerin çocuklar için başarı sonuçlarını artırıp artırmayacağını
kontrollü bir çalışma aracılığıyla araştırdığını belirtildi.
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‘‘Şeriat Sigortası, İslam’ın Öğretilerinin Bir Parçasıdır, Bu Yüzden Sadece Bir Etiket
Olamaz’’ Başlıklı Fikir Yazısı Yayımlandı
Asuransi Syariah Bagian Dari Ajaran Agama Islam, Maka Tidak Boleh Sekadar Label
18.09.2021

Endonezce

Endonezya

Görüş Yazısı

Muhammediyyah Movement’tan Abdul Mu’ti’nin Pilkada, herkesin profesyonel
olması ve sağlık protokollerine uyması gerektiğine dair bir fikir yazısı yazdı.
Fıkıhta yeni bir tema olmasına rağmen, şeriat sigortasının hafifletme ve izleme
çabalarıyla ilgili “muamalah” kavramlarından birinin parçası olarak kabul edildiği
ifade edildi. Şeriat sigortasının aynı zamanda Maqashid Syari’ah’ın bir değerini,
yani varlıkları korumayı (hifzul mal) uygulama çabası olarak kabul edildiğine
değinildi. Muhammediye Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Abdul Mu’ti,
azaltma ve görüntüleme çabalarının, sonuçları Allah’a bırakmadan önce çaba
sarf eden Ehli Sünnet düşünce sisteminin bir parçası olduğunu söyledi. “Sigorta
aslında kendimiz, malımız veya ailelerimiz için garantiler içerir. Dolayısıyla, bu
açıdan bakarsak, sigorta aslında bilimsel çaba şeklinde bir şeydir, birbirimizi
korumak için bize yol gösteren dinin sigorta olarak bilinen bir sistemde nasıl
işler hale getirilebileceğidir. “ diye de ekledi.

‘‘Dijital Bozulmayı Yönetmede Kuruluşlarda İyimserlik Oluşturma’’ Başlıklı Yazı Yayımlandı
Membangun Optimisme di Persyarikatan dalam Mengelola Disrupsi Digital
19.09.2021

Endonezce

Endonezya

Fikir Yazısı

PP Muhammediye Kütüphane ve Bilgi Konseyi (MPI) Başkanı Muchlas
Arkanuddin, dijital çağda yaşamanın gerçekten heyecan verici olduğunu
ve birçok zorluğu olduğunu söyledi. Ona göre dijital bozulma; yeni dijital
teknolojiler, hizmetler, yetenekler ve iş modelleri mevcut hizmetlerin ve
endüstriyel malların değerini etkilediğinde ve değiştirdiğinde meydana gelen
değişiklikleri tanımlamaktadır. Dijital çağın, insanların teknoloji okuryazarı
olduğu ve her şeyin birbirine bağlı olduğu, açık hava etkinlikleri yapmak
yerine akıllı telefon veya bilgisayar başında vakit geçirdiği bir dönem
olduğuna değinen yazar, teknolojinin davranış değiştirme üzerinde etkisi
olabileceği üzerinde durdu.

20

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Alissa Wahid’e Göre Uyumlu Ailenin Üç İlkesi” Başlıklı Makale Yayımlandı
Three Principles of Harmonious Family According to Alissa Wahid
20.09.2021

Endonezce

Endonezya

Haber Yazısı

Nahdlatul Ulama Aile Refahı Kurumu (LKKNU) Genel Sekreteri Alissa
Qotrunnada Munawaroh, Nahdlatul Ulama tarzı aile hayatının üç ilkesinden
bahsetti. Siyaset ve Hükümet Departmanı kanalında yayınlanan bir yayında, “NU
aile refahı kurumunda adalet, karşılıklılık ve denge ilkeleri (yani) üç vakıf var”
dedi. İlk ilke olan adalet üzerine Alissa, bu adaletin çocuklar arasındaki ilişkinin,
ebeveyn-çocuk ilişkilerinin, karı-koca ilişkilerinin nasıl düzgün kurulduğu
anlamına geldiğini açıkladı. Temeli güçlendirmenin daha optimal aile ilişkileri
yaratmakla aynı şey olduğunu vurguladı. Bu temel ilkelerin, karı-koca ilişkileriyle
ilgili aile hayatı için hala büyük bir ‘ev ödevi’ olan sorunlara cevap olduğuna
inanıldığına değindi. Ayrıca İslam’ın aslında kadının rolüyle ilgili büyük bir
dönüşüm getirdiğini açıkladı. İslamın kadınlara miras hakları alma, karar alma
süreçlerine dahil olma gibi değişiklikler getirdiğini söyledi. Kadınlara farklı üreme
işlevleri için saygı duyulduğu ve tanındığı için de rahatlama sağlandığını belirtti.

“Malezya Covid-19 Ekonomik Krizinden Nasıl Kurtulacak? Cevap Geçmişte Öğrenilen
Derslerden Olabilir” Başlıklı Fikir Yazısı Yayımlandı
How Will Malaysia Survive the Covid-19 Economic Crisis?
The Answer May Be From Lessons Learned in The Past
20.09.2021

Malayca

Malezya

Görüş Yazısı

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü yayımlanan makalesinde,
Malezya’nın diğer birçok ülke gibi sayısız finansal krizden geçtiği, toparlandığı
ve mevcut liderlerinin yararlanabileceği zengin bir deneyim bıraktığını söyledi.
Malay Mail, iki ekonomi profesörü ve bir analistle, Covid-19 kaynaklı bu krizin
önceki krizlerle nasıl örtüştüğünü ve geçmişten neler öğrenilebileceğini
öğrenmek için konuştu. Elde edilen verilere göre: Asya Mali Krizinden önce,
Malezya’nın GSYİH büyümesi 80’lerin ortasında yüzde -1’den 90’ların başında
yüzde 9’a yükseldi ve 1996’da yüzde 10’a ulaştı. Yatırımcı spekülasyonu daha
sonra Malezya, Endonezya ve Singapur gibi diğer ülkelere sıçradı ve para
birimlerinin de düşmesine neden oldu. Ülkenin GSYİH’si 2020’de yüzde 5,6
daraldı - Asya Mali Krizinden bu yana en büyük daralma. Analist Calvin Cheng,
Malezya ekonomisinin yıllar içinde geliştiğini ve doğrudan karşılaştırmayı
zorlaştırdığını belirtirken, mevcut durumun muhtemelen Malezya’nın modern
tarihindeki en kötü ekonomik kriz olduğunu söyledi.
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“IBFIM ve IIIBF, İslami Finans Alanında Şeriat Uzmanları Yetiştirmek İçin İşbirliği Yaptı”
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
IBFIM, IIIBF Bekerjasama Lahirkan Pakar Syariah Dalam Kewangan Islam
17.09.2021

Malayca

Malezya

Görüş Yazısı

Malezya İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (IBFIM) ve Uluslararası İslam
Üniversitesi İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (IIIBF), şeriat uzmanları
yetiştirmenin yanı sıra öğrencilere temel şeriat bilgilerinin uygulanması için
özel bir program aracılığıyla işbirliği yaptığını duyurdu. Bugün başlatılan
i-Kontrak serisi programların, İslami finans sektöründe şeriat uyumluluğunu
güçlendirmek için oluşturulacak olan standartlar ve operasyonel gereklilikler
hakkında rehberlik sağlamayı amaçladığı belirtildi. IBFIM bugün yaptığı
açıklamada, “Programda uygulanan öğrenme yaklaşımı, özellikle şeriat
sözleşmelerinin teorik ve operasyonel yönlerini birbirine bağlayan daha
derin bir anlayış için bir paradigma kaymasıdır.” dedi. IIUM’un 2019’daki
ilk İslami Finans Başkanının söylem programının başarısını takiben, bu
yılki programın son derece alakalı ve güncel bir konu olan sürdürülebilir
ve değer temelli İslami finans konularını tartışacağını söyledi. “Küresel
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabalar doğrultusunda, finansal sistemin
kalıcı sosyo-ekonomik refahın sağlanmasında rol oynamasının çok önemli
olduğu vurgulandı.

“Zekât İçin Finansal Raporlama” ve “Ara Dönem Finansal Raporlama” Hakkında Açıklama
Taslağı Yayımlandı
“Financial Reporting for Zakah” and The Exposure Draft on “Interim Financial Reporting”
15.09.2021

İngilizce

Bahreyn

Rapor

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) Muhasebe
Kurulu (AAB) 25. toplantısını 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde video konferans
yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantı, Ocak-Ağustos 2021 dönemi çıktısını
içeren AAB için standart geliştirme ve uygulama hakkında bir güncelleme
raporu ve tartışma ile başladı. Dönem boyunca, 17 çalışma grubu toplantısı ve
33’ten fazla kısa alt komite ve yürütme toplantısı yapıldı. Kurulun gündeminde
ayrıca iki standardın – revize edilmiş FAS 1 ve “Zekât için Mali Raporlama”nın
nihai hale getirilmesi ve ara mali raporlamaya ilişkin açıklayıcı taslağın
onaylanması vardı. Ek olarak, yayınlanan taslaklar hakkında 4 kamuya açık
oturum ve 2 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Son olarak toplantının ve
video konferansın sonunda oluşturulan rapor taslağı onaylanarak okuyucuya
sunuldu.
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“Finansal Piyasanın Gelişimi Mutabakat Zaptı” İmzalandı
Development of Financial Market Signed a Memorandum
13.09.2021

İngilizcce

Bahreyn

Toplantı

Anlaşmaya göre İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu
(AAOIFI) ve Kazakistan Cumhuriyeti Ajansı Mali Piyasaların Düzenlenmesi ve
Geliştirilmesi (Ajans), Kazakistan’da ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
bölgesinde İslami bankacılık ve finans sektörünün gelişimini destekleyen
ortak çıkar alanlarında çalışmayı amaçladı. Anlaşma standart geliştirme
faaliyetlerinde yardım, Kazakistan ve diğer BDT ülkelerinde AAOIFI
standartlarının daha iyi anlaşılması için ortak kapasite geliştirme ve farkındalık
programları yürütmeyi konu aldı. Ayrıca İslami finansın, şu anda küresel
hacmi 2,5 trilyon ABD doları olan ve %50’ye varan, yani önümüzdeki iki
yıl içinde 3,8 trilyon ABD dolarına kadar büyüme beklentileri olan finans
piyasasının hızla büyüyen bir segmenti olduğu vurgulandı.

“Al-Bazwi: Para Kullanmayı Reddediyoruz ve Seçimlere Şiddetle Karşı Çıkıyoruz” Başlıklı
Röportaj Yayımlandı

 نرفض استعامل املال ونخوض االنتخابات بقوة: البزوي..حوار
07.09.2021

Arapça

Fas

Röportaj

Seçim kampanyası direktör vekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez
Seçim Komitesi başkanı Muhammed el-Bazwi, röportajda seçim sürecine
dair soruları cevapladı. Öncelikle pandemi döneminde sağlık koşullarına
dikkat edeceklerini belirten başkan, partinin seçim politikalarından ve
faaliyetlerinden bahsetti. Dijital iletişimi bu sürecin temel mekanizmalarından
biri olarak gördüğünü ifade etti. Pazarlama ve iletişim şirketleri ile bu konuda
çalışma yapmadıklarını, gönüllü kadın üyelerin partinin halkla iletişimini
yürüttüğünü vurguladı. Kampanya bütçesinin şeffaflığı ile ilgili soruları
yanıtladı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yasadışı fonları kullanmadığına ve
seçim kampanyasında siyasi partilere ayrılan bütçeden faydalandıklarına
dikkat çekti ve bu konuda yapılan ihlaller için parti olarak gerekeni
yapacaklarını belirtti.

23

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Fas: Sürekli Büyümeyle Desteklenen Dinamik Bir Ekonomi” Adlı Rapor Yayımlandı

 املغرب نجح يف بناء اقتصاد دينامييك يدعمه منو مستمر بفضل سياسة االستثامر الطموحة:تقرير دويل
13.09.2021

Arapça

Fas

Rapor

Afrika Ekonomik Bilgi Ajansı (ECOFIN Agency) yayımladığı raporunda
Fas’ın gelişen ekonomisi ve yaptığı yatırımlar hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Fas’ın dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu ve ekonomik olarak
Afrika’da en başarılı ülke statüsüne yükseldiğini belirtti. Ajans raporunda
Fas Krallığı’nın özellikle ulaşım ve endüstriyel altyapı alanlarında büyük
yatırımlar yaptığını vurguladı. Afrika’nın ilk hızlı tren hattının, liman ve sanayi
kompleksinin kuruluşundan bahsetti. Raporunda Fas’ın önemli bir turizm
merkezi haline geldiğini söyledi. Bununla birlikte raporda Fas’ın sanayi
sektöründeki faaliyetlerinden bahsetti. 700.000 araba üretimiyle Fas’ın
Afrika’da en önemli araba üretici merkezlerinden biri haline geldiğini
vurguladı. Ajans raporunda Fas’taki yoksulluk oranının düştüğünü ancak
eşitsizliğin hala devam ettiğini belirtti.

“Libya Merkez Bankası’nın İki Şubesinin Birleşme Çabaları” Adlı Toplantı Düzenlendi
The Two Branches Of The Central Bank Of Libya Meet To Further Unification Efforts
07.09.2021

İngilizce

Libya

Röportaj

Libya Merkez Bankası (CBL) Başkanı Saddek El Kaber ve Başkan Yardımcısı
Ali El Hebri, Ekonomik Çalışma Grubu (EWG) eş başkanlarına (Amerika
Birleşik Devletleri, Mısır, Avrupa Birliği ve UNSMIL ) Libya Merkez Bankası’nın
birleştirilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Deloitte tarafından hazırlanılan
mali denetim raporunu incelediler. Bu rapora göre Deloitte, Merkez
Bankası’nın yeniden birleşmesi için 15 öneri sundu. EWG Eş Başkanları
Libya Merkez Bankası’nın birleşmesinin Libya’nın siyasal alanda istikrarına
katkı sunacağını ifade etti. BM, Dünya Bankası, IMF ve uluslararası toplum,
Libya Merkez Bankası’nın yeniden birleşmesini desteklediler.
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“Kriz Zamanlarında Özelleştirme: Lübnan’ın Telekom Sektörü İçin Seçenekleri Keşfetmek”
Başlıklı Rapor Yayımlandı
Privatization in Times of Crisis: Exploring Options for Lebanon’s Telecom Sector
24.09.2021

İngilizcce

Lübnan

Rapor

Lübnan Siyasi Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan bu raporda mevcut
ekonomik krizin ortasında telekom sektörünün özelleştirilmesi bağlamında
bir araştırma yapıldı. Raporda telekom sektörü dahil olmak üzere bazı kritik
sektörlerin özelleştirilmesinin ülkenin ekonomik krizine hızlı bir çözüm
olabileceği vurgulandı. Ancak kamu varlıklarını özelleştirmenin, gerçek
rekabeti ve sektöre sürekli yatırımı teşvik edebilecek önemli bir piyasa
reformu olmadan ekonomi üzerinde sınırlı bir etkisi olacağı ifade edildi.
Bundan dolayı paradoksal bir durumun ortaya çıktığı; telekom sektörünün
özelleştirilmesinin iyi bir seçenek olduğu ancak önemli piyasa reformları
gerçekleştirilmeden olumlu sonuçların ortaya çıkmayacağının altı çizildi.
Raporda, telekom sektörünün özelleştirilmesinin avantajlı ve dezavantajlı
yönleri araştırılarak bu mesele bağlamında çözüm önerileri sunuldu.

“Eğitimin Yıkıcı Geleceği- COVID-19 Pandemisi Sonrası” Başlıklı Makale Yayımlandı
The Disruptive Futures of Education – Post-COVID-19 Pandemic
28.09.2021

İngilizce

Malezya

Makale

Uluslararası İslam Üniversitesi Malezya tarafından yayımlanan makale
pandemi döneminde kesintiye uğrayan eğitimin aldığı zararlardan bahsetti.
Makalede teknolojiye dayalı eğitimin her vatandaşa eşit ulaşmamasından
kaynaklı adaletsizliğe bir çözüm üretilmesi uyarısı yapıldı. Ayrıca bir örnek
olarak Universiti Sains Malaysia’nın (USM) eğitim sektöründe gelir yaratmayı
değil, eğitimi toplumun eşitleyicisi haline getirmek için adalet, hakkaniyet
ve erişim temel değerleriyle çalışan yetişkinler için Pendidikan Jarak Jauh
(uzaktan eğitim veya PJJ) programı tanıtıldı. Eğitimde artan eşitsiz ortam ve
imkana vurgu yapan makale, durumu eğitime zarar vermeden kontrol etmek
için öğrencilerin katılımını artırırken onları güvende tutmanın ve öğrenme
yeteneklerini geliştirmek için geleneksel olmayan melez eğitim yöntemlerinin
aranması gerektiğini vurguladı.
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“Dayanıklılığı İnşa Etmek: Malezya’da Kapsayıcı Sosyal Korumaya Doğru” Başlıklı Rapor
Yayımlandı
Building Resilience: Towards Inclusive Social Protection in Malaysia
23.09.2021

İngilizce

Malezya

Rapor

Khazanah Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda Covid-19
salgını ile birlikte Malezya’nın sosyal koruma sisteminde önceden var olan
boşluklar kaleme alındı. Metin, nakit transferleri gibi çoğu sosyal yardım
programının yasal ve sürdürülebilir mali taahhütlerden yoksun, kısa vadeli
tamponlar olmaya devam ettiği vurgusunu yaptı. Bu durumun ise küçük
ve parçalı, çoğu zaman düzensiz ve yetersiz yararları olan sürdürülemez
programlarla sonuçlandığı dile getirildi. Yazar yoksulluğun önlenmesinde ve
kırılganlığın ele alınmasında ileriye dönük bir yaklaşımla kapsayıcı bir sosyal
koruma sistemini savundu. Raporun amacının Malezya’nın sosyal koruma
sisteminde önceden var olan boşlukların üstesinden gelmek ve daha zorlu
bir geleceğe hazırlanmak için sağlam temeller oluşturmanın yollarını aramak
olduğu söylendi.

“Plastik Poşet Yasağı ve Sosyal Marjinalleşme: Fas’tan Kanıtlar” Başlıklı Makale
Yayımlandı
Plastic Bags Ban and Social Marginalization: Evidence from Morocco
15.09.2021

İngilizce

Lübnan

Makale

Sosyal Bilimler Arap Konseyi, Amina El Mekaoui’nin ortak yazarlığını yaptığı
Fas’ta poşet yasağının sosyal etkilerinin tartışıldığı “Plastik Poşet Yasağı
ve Sosyal Marjinalleşme: Fas’tan Kanıtlar” başlıklı bir araştırma makalesi
yayımladı. Araştırma, Fas’ta Temmuz 2016’da uygulanan plastik poşet
yasağının etkilerini kayıtlı ve kayıt dışı sektör çalışanlarını farklı şekillerde
nasıl etkilediğini araştırdı. Plastiğe alternatiflerin müşterilerinin yaşam
standartlarına kıyasla satın alınabilirliği göz önünde bulundurulduğunda,
resmi pazarlar yasağı uygulamayı başarırken, enformel pazar satıcıları ve
müşterileri, bu alternatifleri karşılayamadı. Çalışmada çevre politikalarının
etkinliğinin, özellikle ulusal ekonominin büyük bir bölümünü oluşturduğu
ülkelerde, kayıt dışı sektör çalışanları arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler
ve yoksulluk ele alındı. Makale, plastik poşet yasağının etkinliğinin büyük
ölçüde kayıt dışı sektör çalışanları ve aileleri arasındaki sosyo-ekonomik
eşitsizliklerin ve yoksulluğun ele alınmasına bağlı olduğu sonucuna vardı.
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“COVID-19 Ötesinde: Ülkeler, Pandeminin Sağladığı Öğrenme Kaybının Giderilmesine
Karşı Ne Yapabilir?” Başlıklı politika Notu Yayımlandı
Beyond Covid-19: What Can Countries Do To Address The Learning Loss Caused By The Pandemic?
29.09.2021

İngilizcce

UAE

Politika Raporu

Şeyh Saud bin Saqr Al Qasimi Politika Araştırma Vakfı küresel salgının
eğitim alanındaki olumsuz etkilerinin giderilmesi noktasında ortaya konan
politika önerilerini içeren “COVİD-19 Ötesinde: Ülkeler, pandeminin Sağladığı
Öğrenme Kaybının Giderilmesine Karşı Ne Yapabilir?” başlıklı bir politika
raporu yayımladı. COVID-19 salgını sırasında eğitim sağlama zorluğunun
neden olduğu öğrenme kaybını ele almak, önümüzdeki on yıllarda
dünyanın karşı karşıya kalacağı önemli bir zorluk olacağı için rapor önem
arz etmektedir. Rapora göre kapsamlı erişim teknolojilerinden yararlanmak,
müfredat önceliklerini belirlemek, öğretmen eğitim programlarını uyarlamak,
sektörler arası eklemlenme oluşturmak, aileler ve eğitim grupları arasındaki
etkileşimi güçlendirmek G20 ülkelerinin ortaya koyacağı politikalar
olabilmektedir.

“COVID-19 Etki Serisi: Covid-19 Pandemisi Zamanlarında Tüketim Eğilimleri” Başlıklı
Rapor Yayımlandı
Série Impact COVID-19: Les Tendances de Consommation en Temps de Pandémie Covid-19
16.09.2021

Fransızca

Cezayir

Rapor

Uygulamalı Ekonomi Araştırma Geliştirme Merkezi (CREAD), Covid-19’un
etkisi hakkında bir dizi raporun lansmanını sunduğu belgede Covid-19 salgını
zamanlarındaki tüketim eğilimlerine odaklandı. Birden fazla raporun genel
bir tablosunun sunulduğu belgede “Hane tüketimi, finansal kaynaklardaki
değişikliklere nasıl tepki verir?”; “Cevap, değişikliklerin doğasına ve
süresine bağlı mıdır?” “Beklenen gelir değişiklikleri, tüketimi beklenmeyen
şoklardan farklı şekilde etkiler mi?” sorularına cevaplar arandı. Bu cevaplar
ışığında tüketici davranışlarının anlaşılması amaçlanırken bunun kaynaklarını
etkileyen politika değişimleri incelendi. Tüm ülkelerde tüketimin, GSYİH’nin
üçte ikisinden fazlasını temsil ettiği vurgulandı (Dünya Bankası, 2020).
Bununla beraber tüketicilerin gelir şoklarına nasıl tepki verdiğine dair
bilginin reformların mikro-ekonomik etkisini değerlendirmek için çok önemli
olduğuna dikkat çekildi.
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“Endonezya’da COVID-19 Pandemisi ve Enflasyon Tehdidi?” Başlıklı Bir Rapor Yayımlandı
Pandemi COVID-19 dan Ancaman Inflasi di Indonesia?
07.09.2021

Endonezce

Endonezya

Rapor

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından COVID-19 salgınının
Endonezya’daki ekonomik etkilerinin incelendiği bir rapor hazırlandı.
Raporda, salgının yalnızca ülkedeki sağlık koşullarını etkilemediği; sosyoekonomik yaşamın da salgından en çok etkilenen alanlardan biri olduğu
belirtildi. Yaşanan sağlık krizinin beraberinde birçok ekonomik faaliyeti
kesintiye uğratarak; birey ve aile gelirlerinde düşüşe, işsizlik ve yoksulluk
oranlarının artmasına neden olduğunun altı çizildi. Bu durum birçok ailenin
tüketim alışkanlıklarını da dönüştürdü. Bu bağlamda raporda, COVID-19’un
Endonezya’daki enflasyon gelişmeleri üzerindeki etkisinin incelenmesi
hedeflendi. Raporda, salgın boyunca meydana gelen genel fiyat düzeyindeki
gelişmeler, Endonezya’da enflasyonun sektörel ve bölgesel dinamikleri ve
ayrıca ekonomi politikalarının sonuçları tartışıldı.

“Konutlar ve Pandemi: Sorunlar ve Zorluklar” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi
Perumahan dan Pandemik: Isu dan Cabaran
03.09.2021

Malayca

Malezya

Çevrimiçi Seminer

Khazanah Araştırma Enstitüsü, salgın sürecinde ortaya çıkan konut
problemlerinin ele alındığı bir çevrimiçi seminere ev sahipliği yaptı.
Seminerde, küresel salgın dolayısıyla konut taleplerinin şehir merkezi ve
yoğun nüfuslu mahallelerden daha az yoğun nüfuslu banliyö bölgelerine
kaydığı vurgulandı. Ayrıca seminerde, salgın dolayısıyla birçok insanın iş
ve gelirini kaybettiği için kiracı ve ev sahiplerinin yaşadığı maddi zorluklar
vurgulandı. Salgının inşaat ve gayrimenkul sektöründe yol açtığı sorunlara
değinilerek konut piyasasının bu süreçte ağır bir darbe aldığı ifade edildi.
Seminerin sonunda konut sorunlarına dair çözüm önerilerinde bulunuldu.
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“Pandemi Sonrası Orta Asya Bölgesi Ülkelerinin Sosyal ve Ekonomik Toparlanması”
Başlıklı Makale Yayımlandı
Социальное и экономическое восстановление стран региона
Центральной Азии после пандемии
01.09.2021

Özbekçe

Özbekistan

Makale

Ekonomik Araştırma ve Reform Merkezi, 1-4 Eylül tarihleri arasında İslam
Kalkınma Bankası (IDB) Yönetim Kurulu’nun Taşkent’teki Uluslararası Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen yıllık toplantısına katılım sağladı. İKB grubuna
katılan 57 ülkeden bakanlar ve yetkililerin yanı sıra 2.000’den fazla büyük
iş katılımcısı, uzman ve medya temsilcisinin katıldığı toplantının ana konusu,
pandemi sonrası İKB’ye katılan ülkelerin sosyal ve ekonomik toparlanması
olarak belirlendi. Ana etkinliklerin yanı sıra ekonomi, sürdürülebilir kalkınma,
sağlık, eğitim, İslami finans konularında ek oturumlar düzenlenmesi planlandı.
Toplantıda, Ekonomik Araştırma ve Reform Merkezi Direktörü Obid Khakimov
bir sunum yaptı. Khakimov sunumunda Orta Asya ülkelerinin ihracat
potansiyelleri, sürdürülebilir kalkınma meseleleri gibi çeşitli konulara değindi.

“Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Direktörü Obid Khakimov’un Diplomatik
Dünya Röportajı” Başlıklı Makale Yayımlandı
Интервью директора Центра экономических исследований и реформ Обида
Хакимова журналу
09.09.2021

Özbekçe

Özbekistan

Makale

Ekonomik Araştırma ve Reform Merkezi tarafından yayımlanan makalede
CEIR direktörünün verdiği röportajda, Özbekistan’daki ekonomik reformun
hedeflerinden, Özbekistan’ın kaynağa dayalı bir kalkınma modelinden
daha verimli, yenilikçi, sürdürülebilir ve yeşil bir modele geçişinden elde
edeceği faydalardan bahsedildi. Özbek ekonomisini dış şoklara karşı dirençli
kılan unsurlara dair yaptığı açıklamalara yer verildi. 2019 yılında, Ekonomik
Araştırmalar Merkezi’nin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın
yönetimi altında Ekonomik Araştırma ve Reform Merkezi’ne (CERR)
dönüştürülmesi, kurumun ana çalışma alanları olan araştırmalar ve
Özbekistan hükümetine verdikleri politik tavsiyeler üzerinde duruldu.
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“COVID-19, Okullar ve Çocukların Ruh Sağlığı: Gençlerimizin Direncini Artırmaya Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?” Başlıklı Makale Yayımlandı
COVID-19, Schools and Children’s Mental Health – How We Can Help to Build Our Youth’s Resilience
07.09.2021

İngilizce

Katar

Makale

Katar Vakfı tarafından yayımlanan makalede, QF Sidra Medicine’de Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Ahsan Nazeer, devam eden pandemi
ortamında çocukları desteklemenin yollarını ele almıştır. Dünya çapında
kitlesel karantinalara ve çocukların ve ailelerin günlük işleyişinde aksamalara
neden olan sürecin, çocukları psikolojik olarak önemli derecede etkilediğini
ifade etmiştir. Büyük ölçekli afetlerin hemen ardından kişilerin fiziksel ve
sosyo-ekonomik refahının etkilendiği; bununla birlikte, hükümetlerin kendi
nüfuslarının duygusal acılarını daha geniş bir ölçekte ölçebilecekleri evrensel
bir yol olmadığı için, ruh sağlığı sonuçlarının uzun bir süre boyunca fark
edilmediği fakat bu konuda adımlar atılması gerektiği belirtilmiştir.
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“Çatışmanın Demografisi: 2050’de Filistinlilerin Geleceğini Tahmin Etmek” Başlıklı Bir
Değerlendirme Yazısı Yayımlandı

2050  استرشاف مستقبل الفلسطينيني عام:دميوغرافيا الرصاع
01.09.2021

Katar

Arapça

Değerlendirme Yazısı

Araştırma ve Politika Çalışmaları Arap Merkezi tarafından yayımlanan
değerlendirme yazısında, “Dünyadaki Filistinliler: Bir Demografik Araştırma”
başlıklı bir kitap değerlendirildi. Yazıda demografi bileşenin (nüfusun sayısı ve
dağılımı), çözümün şekillendirici bir unsuru olarak ele alınmadıkça Filistinliler ile
İsrailliler arasında hiçbir jeopolitik çözüme ulaşılamayacağı vurgulandı. Kitapta,
ister 1967 veya 1948 Filistin toprakları sınırları içinde olsun, isterse Arap ve
uluslararası diasporada olsun; 200’e yakın ülkede yaşayan Filistinlilerin dağılımının
demografik koşullarını ele alarak izlemenin amaçlandığı belirtildi. Aynı zamanda
bu çalışmada Filistinlilerin 2050 yılına değin sürecek demografik geleceğini
tahmin etmek amacıyla farklı göç akımlarını izleyen tarihsel bir yaklaşıma dayalı
olarak 1948 öncesi ve sonrası Filistinli göçmen toplumlarının incelendiği ifade
edildi.

“Orta Asya’da Küyerel Dönüşüm” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Glocal Transformation in Central Asia
26.09.2021

İngilizce

Kırgızistan

Analiz

AGİT Akademisi tarafından yayınlanan makalede, 25-26 Eylül tarihlerinde AGİT
Akademisi’nin Friedrich Ebert Vakfı ile birlikte ‘Orta Asya’da Küresel Dönüşüm’
başlıklı üçüncü yıllık “Orta Asya’da Dönüşüm” konferansı hakkında bilgilere yer
verildi. Bu yıl düzenlenen konferansın odak noktasında “Küresel Dönüşüm”
başlığı altında insan hakları, iyi yönetişim, ticaret, sağlık ve çevre standartları
gibi küresel normların Orta Asya ülkeleri ve ötesinde yerel siyaseti nasıl
etkilediği bulunuyordu. Orta Asya ve Avrupa’dan uzmanlar ve araştırmacıların
bu konferansta, vatandaşların değişim veya destek ihtiyaçlarını nasıl ifade ettikleri
ve aynı zamanda hükümetlerin ekonomik, sosyal ve politik zorluklara nasıl yanıt
verdiği küresel normların etkisi üzerinden tartışıldı.
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“Hangi Tip Vatanseverlik Hakim Olacak? Kazakistan mı Kazak mı?” Başlıklı Makale
Yayımlandı
КАКОЙ ПАТРИОТИЗМ ВОЗЬМЕТ ВЕРХ – КАЗАХСТАНСКИЙ ИЛИ КАЗАХСКИЙ?
20.09.2021

Rusça

Kırgızistan

Makale

Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü tarafından yayımlanan makalede,
Kırgızistan’da mevcut olan iki tür yurtseverlik, birbirleriyle ilişkileri, ortak
noktaları, temel farklılıkları ele alındı. “Kazak ve Kazakistan üzerinden tanımlanan
iki vatanseverlik kavramı sorunsuz bir şekilde bir arada var olabilirler mi?
Eğer olamazlarsa hangisi kazanacak?” soruları tartışmaya açıldı. Konunun
olumsuz bir şekilde tartışıldığı münferit örneklere karşın, toplumda Kazakistan
vatanseverliği algısının genellikle olumlu olduğu ifade edilen makalede, nüfusun
çoğunluğu için anavatana sadakat ve sevgi, ülkenin başarılarından ve seçkin
vatandaşlarından gurur duyma gibi değerlerin bu anlayışın temeli olduğu
belirtildi. Bu bağlamda, devlet otoriteleri için toplumda istikrarın, sivil barışın
ve uyumun sağlanmasında vatanseverliğin her zaman önemli bir ideolojik araç
olduğu vurgulandı. Kazakistan vatanseverliğinin temel tutum ve ilkelerinin
Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan “Rukhani Zhagyru” ve “Strateji
Kazakistan-2050” gibi önemli stratejik program belgelerinde yer aldığı belirtildi.
Kazakistan vatanseverliğinin gelişmesini amaçlayan yukarıdaki ideolojik
tutumların tümünün, toplumda bir yanıt ve geniş destek bulduğu belirtildi.

“Rusya Seçimleri: Uzmanlar Özetledi” Başlıklı Makale Yayımlandı
ВЫБОРЫ В РОССИИ: ЭКСПЕРТ ПОДВЕЛА ИТОГИ
22.09.2021

Rusça

Kırgızistan

Makale

Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü tarafından yayımlanan makalede,
Rusya’da yapılan seçimler ve 2026 yılına kadar geçerli olacak Devlet
Duma’sının yeni kompozisyonu ele alındı. Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü
(IMEP) Uzmanı Lydia Parkhomchik’in sonuçları özetlediği çalışmada, VIII.
toplantının Devlet Duma’sı seçimlerinin benzersiz olarak kabul edilmesinin
üç nedeni açıklandı. Parlamento seçimlerinde ilk kez, 17-19 Eylül tarihleri
arasında üç günlük bir formatta oylama yapılması ve Moskova, Sivastopol
dahil yedi bölgede gerçekleştirilen elektronik oylama uygulamasının test
edilmesinin bu seçimleri önemli kılan ilk etmen olduğu belirtildi. İkinci etmenin
“Birleşik Rusya”, “Rusya Federasyonu Komünist Partisi”, “Liberal Demokrat
Parti” ve “Adil ve Doğru Rusya” tarafından temsil edilen sistemik partilerle
birlikte, beşinci partinin parlamentonun alt kanadına girmesi olarak ifade
edildi. Böylece 2003 seçimleriyle başlayan Duma dörtlüsü egemenliğinin
sekteye uğradığı vurgulandı. Parkhomchik’e göre, Devlet Duması’nda “beşinci
kuvvet”in ortaya çıkışı, Rus toplumunun alternatif bir siyasi gündeme yönelik
acil talebini doğrulamaktadır. Bu seçimi önemli kılan üçüncü etmenin ise
Rusya seçim tarihinde ilk kez, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi’nden (ODIHR) bir gözlemcinin bulunmaması olduğu belirtildi. Makalede,
ODIHR heyeti ile üye sayısı üzerinde anlaşmaya varılamamasının Moskova
için Brüksel’in siyasi önyargısını açıkça gösterdiği de vurgulandı.
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“NU Ulusal Konferansının Tarihi ve Önemli Kararları” Başlıklı Makale Yayımlandı
Sejarah Munas NU dan Keputusan-keputusan Pentingnya
28.09.2021

Endonezce

Endonezya

Makale

Nahdlatul Ulama tarafından yayımlanan makale, ilki 1981’de yapılan konferansta
alınan kararları değerlendirdi. Makalede 2021 Nahdlatul Ulama Ulusal
Konferansı’nda, hücre temelli et yasası, jelatin yasası, siyasette NU ılımlılığı,
istinbath maqashidi yöntemi, Vergilendirme Genel Hükümleri Yasası’ndaki
karbon vergisi gibi toplumdaki çeşitli dini sorunlara karar verildiği dile getirildi.
Ayrıca madde 74’e dayanan NU Alim Ulama Ulusal Konferansı’nın, PBNU
tarafından yönetilen ve düzenlenen kongreden sonraki en yüksek müzakere
forumu olduğu vurgulandı. Ulema Ulusal Konferansı, insanların ve milletin
yaşamlarını ilgilendiren dini konuları tartıştı. Bu konferansın PBNU’nun görev
süresi boyunca iki kez gerçekleştirildiği söylendi.

“SCO’nun 20 Yılı: Bölgesel Forumdan Küresel Tanınmaya” Adlı Rapor Yayımlandı
20-ЛЕТ ШОС: ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ДО ГЛОБАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ
08.09.2021

Rusça

Kazakistan

Rapor

IMEP uzmanı Lydia Parkhomchik, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
başkanlığında yürütülen, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen
“SCO’nun 20 Yılı: Bölgesel Forumdan Küresel Tanınmaya” konferansına katıldı.
Etkinliğin Şanghay İş birliği Örgütü’nün kuruluşunun 20. yıldönümüne denk
gelecek şekilde ayarlandığı belirtildi. Konferans katılımcıları; SCO’nun bölgede
iyi komşuluk, dostluk ve iş birliğini derinleştirme çalışmaları gerekliliğine destek
verdi. Aynı zamanda Afganistan’daki güncel olaylar göz önüne alınarak,
bölgesel güvenliği güçlendirme beklentilerine özel olarak odaklanıldığı
belirtildi. ŞİO Genel Müdürü karşılama konuşmasında, örgütün abartısız
bir şekilde bütün devletler için bölgeler arası bir ‘ağırlık merkezi’ olduğunu
vurguladı. Bloğun çatışmacı politikasına rağmen olumlu, yapıcı bir alternatif
sunan ŞİO’nun bölgede istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını ifade etti.
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“Afganistan’ı Tecrit Etmek En Akıllı Politika Değil” Adlı Röportaj Yayımlandı
«ИЗОЛИРОВАТЬСЯ ОТ АФГАНИСТАНА - НЕ САМАЯ РАЗУМНАЯ ПОЛИТИКА
10.09.2021

Rusça

Kazakistan

Röportaj

IMEP uzmanı Lydia Parkhomcik ile gerçekleştirilen röportajda Kabil’in ele
geçirilmesi ve Afganistan’daki durumun tüm dünyada paniğe neden olduğuna
değinilirken Kazakistan’ın neye hazırlıklı olması gerektiğine dair konuşuldu.
Taliban Hareketi’nin faaliyetlerinin artmasıyla birlikte birçok Rus uzmanın,
Orta Asya’da bir militan işgali ihtimaline karşı korkularının yersiz olduğunu
düşündüğü ifade edildi. Uzmanlara göre artık yeni hükümetin iç sorunlara
eğildiği ve bu yüzden komşu ülkelere karşı bir tehdit arz etmediği söylendi.
Uluslararası toplumun son 20 yıldaki tüm eylemlerinin Afganistan’ı haydut bir
devletten tam teşekküllü bir egemene, ekonomik ve politik olarak bağımsız
uluslararası ilişkiler seviyesine dönüştürmeyi amaçladığı belirtildi. Kazakistan
bağlamında ise, Afganistan’ın öncelikle ekonomik bir partner olarak önemli
olduğuna değinildi. Kazakistan’ın desteğini geri çekmesini doğru bulmadığını
sosyal ve ekonomik olarak desteklemeye devam etmek gerektiğini vurguladı.

“Nazarbayev, Dünya Ülkelerini Kazakistan Örneğini Takip Etmeye Çağırdı” Başlıklı Makale
Yayımlandı
ЕЛБАСЫ ПРИЗВАЛ СТРАНЫ МИРА ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ КАЗАХСТАНА
13.09.2021

Rusça

Kazakistan

Makale

IMEP, BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Nükleer Testlerle Mücadele Günü
şerefine üst düzey bir genel kurul toplantısı yaptığını duyurdu. Bugünün 1991
yılında Semipalatinsk nükleer test sahasının kapatılmasıyla ilişkili sembolik bir
tarih olduğu vurgulandı. O zamanlar genç olan devletin dünyanın en büyük
nükleer test sahalarından birini kapatma kararının, uluslararası arenada
nükleer karşıtı konuların tanınması açısından büyük etkiye sahip olduğu
belirtildi. 24 Eylül 1996’da Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması’nın
imzalanmasını yorumlayan BM Genel Sekreteri A. Guterres’in bu anlaşmayı
gelecekte yapılacak olan nükleer testlerin oluşturacağı toplumsal katliamlar
ve çevre felaketlerinde koruma potansiyeli olduğuna dair vurgusuna değinildi.
Etkinlikteki tüm katılımcıların nükleer silahların dünyada kaldığı sürece tüm
insanlık için hiçbir güvenlik garantisi olmadığı konusunda hemfikir olduğu
belirtildi. Çin’in silahlanma yarışına girmesi, Washington ve Moskova’nın
arasındaki stratejik güven seviyesinin iyice azalmasıyla istikrarın sorun
yaşadığı belirtildi. Bu bakımdan Kazakistan’ın güvenlik ve refahın nükleer
silahlar olmadan da sağlanabileceği örneğinin küresel toplum için önemli bir
değer olduğu kaydedildi.
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“Analitik Gözden Geçirme Sunumu: CICA Ülkelerinin Bölgesel Stratejik Anlaşmalara Göre
İşbirliği Fırsatları” Adlı Sunum Yayımlandı
Presentatıon Of Analytıcal Revıew «Opportunıtıes For Cooperatıon Of The Cıca Countrıes In
Accordance Wıth Regıonal Strategıc Agreements
07.09.2021

Kazakistan

İngilizce

Sunum

Foreign Policy Research Institue, CICA Sekreterliği çalışanlarına sunum yaptı.
Sunumda konuşan FPRI Yönetim Kurulu Başkanı Bolat Nurgaliev, Kazakistan
Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı’nın Asya’da güvenlik ve işbirliği için
etkili bir yapı oluşturma girişiminin daha fazla tanıtılması adına durumun
ve beklentilerin karşılanması için gerekli olan uzman analizinin önemine
dikkat çekti. Çalışmanın ana hükümleri ve Asya ülkelerinin güvenliğini ve
sürdürülebilir kalkınmasını ortaklaşa sağlamak için Asya bölgesel yapılarının
potansiyelini bir araya getirme olanaklarının yanı sıra CICA’nın evrensel bir
etkileşim mekanizması olarak daha fazla kurumsallaştırılmasına ilişkin tavsiyeler
Sekreterlik’e sunuldu.

“IŞİD Savaşçılarının Suriye’de Yargılanmasını Karmaşık Kılan Nedir?”
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
What Makes the Prosecution of ISIS Fighters in Syria Complex
04.09.2021

İngilizce

UAE

Görüş Yazısı

Emirates Policy Center, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) idari kolu olan
Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ndeki yetkililerin, 2019’un ortasından
bu yana QSD gözaltında tutulan IŞİD savaşçılarını yargılamak için bağımsız
bir uluslararası mahkeme talebini yinelediğini bildirdi. Ancak, bu yolda
ilerlemenin birçok engel ve zorlukla dolu olduğunu söyledi. Oluşan bu sorunun,
böyle durumlar için kurulmuş olan IŞİD’i Yenmek için Küresel Koalisyon’un
yetkisi dışında olduğu iddia edilerek mahkemenin kurulmasının reddedildiği
duyuruldu. Böyle bir bahane, Batılı ülkelerin aslında kendi milletlerinden olan
askerleri geri alma konusunda ciddi olmadıklarını da gösterdiği belirtildi.
Mahkemenin kurulmasının önündeki engellerin Batılı ülkelerin ciddiyetsizliği
ve hatta IŞİD’li tutukluları geri alma konusundaki isteksizlikleri olduğu ve
dolayısıyla çözüm yoluna gitmekte zorluk çıkardıkları ifade edildi. Bu siyasi
karışıklıkların üstesinden ancak IŞİD’li tutukluların kökünün kazınması
durumunda Suriye’de bir siyasi çözüm yoluyla gelinebileceğine değinildi.
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‘‘Türkiye, Etiyopya Çatışmalarının Dengesini Değiştirebilir mi?’’ Başlıklı Görüş Yazısı
Yayımlandı
Can Turkey Tilt the Balance of Ethiopian Conflicts?
05.09.2021

İngilizce

UAE

Görüş Yazısı

Emirates Policy Center, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Ankara ziyareti
üzerine konuştu. Abiy Ahmed’in Ankara ziyaretinin, Batı’nın Etiyopya ordusunu
Tigray bölgesinde insani suistimaller yapmakla eleştirmesinin yükselişe geçtiği
bir döneme denk geldiği ifade edildi. Etiyopya bölgelerini ve tüm Etiyopya
halkını TPLF’ye karşı suçlamanın yanı sıra, Abiy Ahmed hükümetinin cepheyi
askeri olarak yenmek için bölgesel destek sağlamaya çalıştığı görüldü. Türkiye,
Tigray ihtilafının barışçıl bir şekilde çözülmesini desteklediğini belirtse de,
Abiy Ahmed hükümetiyle yapılan yeni anlaşmadan hareketle Türk askeri
teknolojisinin yeni pazarlara satılacak gibi göründüğü belirtildi. Öte yandan,
bu insansız hava araçlarının Addis Ababa tarafından satın alınması, TPLF ile
çatışmasının kurallarını tamamen değiştirmesi ve tüm isyancı iç cepheleri
çökertmesi üzerine konuşuldu. Bununla birlikte, iç çatışmaları askeri yollarla
çözmeye güvenmek risklerle dolu olmaya devam etse de çatışmanın artmasının
ülkeyi bir iç savaşa sürükleyebileceği belirtildi. Bu devam ederse, Doğu Afrika
ülkeleri ve tüm Orta Doğu bölgesi için ciddi sonuçlar doğurabilecek bir felaket
senaryosu olan Etiyopya devletinin çöküşünün habercisi olabileceğine değinildi.

“Muhammadiyah ve Bank Indonesia Stratejik Ortaklık Kuruyor” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Muhammadiyah dan Bank Indonesia Bangun Kemitraan Strategis
17.09.2021

Endonezce

Endonezya

Analiz

Muhammadiyah ve Bank Indonesia Merkez Yönetim Kurulu, ekonomik
kalkınma ve İslami finans alanında yeniden stratejik bir ortaklık kurduğunu
belirtti. 17 Eylül Cuma günü düzenlenen Mutabakat Zaptı’nın (MoU)
imzalanmasının, Muhammediye ve Endonezya Bankası’nın uzun vadede
halk ekonomisini geliştirme taahhüdü niteliğinde olduğu ifade edildi. PP
Genel Sekreteri Muhammadiyah Abdul Mu’ti, şeriat ekonomisi ve finansının
geliştirilmesinde işbirliği, şeriate uygun ekonomik ve finansal kalkınma ile ilgili
sosyalleşme ve eğitimde işbirliği uygulanmasında karşılıklı istişareyi içeren
mutabakat zaptı kapsamını duyurdu. Mu’ti, Bank Indonesia ile bu işbirliğinin
Endonezya genelinde Muhammediye Bölge Liderlerini ve Muhammediye
Yardım Kuruluşlarını da kapsayacağını söyledi. Bunun nedeni, aşağıdakileri
içeren; danışma ve kolaylaştırma, eğitim için eğitim, Odak Grup Tartışmaları,
çalıştaylar, ortak araştırma, iş modeli geliştirme, kitapların veya modüllerin
derlenmesi, seminerler veya sosyalleşme, veri ve bilgi alışverişi ve diğer
faaliyetler gibi yaklaşık 10 program etkinliğinin olması olarak yorumlandı.
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“Gus Yahya: UR’nin Afganistan’da Barış İçin Küresel Konsolidasyonu Desteklemesi
Gerekiyor” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Gus Yahya: RI needs to promote global consolidation for peace in Afghanistan
20.09.2021

İngilizce

Endonezya

Analiz

Nahdlatul Ulama (PBNU) Merkez Kurulu Danışma Kurulu (Katib Aam) Genel
Sekreteri KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Endonezya hükümetini
Afganistan’da barışı sağlamak için küresel konsolidasyonu derhal harekete
geçirmeye çağırdı. Gus Yahya, Pazar günü TVNU Youtube kanalından canlı
yayınlanan Afganistan’da Endonezya’nın Barış Çabalarında Endonezya’nın Rolü
başlıklı bir web seminerinde açıklamalarda bulundu. Küresel konsolidasyon
yapmamız gerektiğini, Endonezya hükümetinin Afganistan’a tek başına yardım
edemeyeceğini ifade etti. Gus Yahya, “Bizim çabalamamız gereken şey, Afgan
halkına, ulusun hayatında kendi halkları arasında düzen kurabilmeleri için
fırsatlar sağlamaktır.” dedi. Afganistan’ın her türlü küresel çatışma gündemini
reddetmesi gerektiğini ifade etti. “Bu, El Kaide’yi reddetmeleri için onları teşvik
etmemiz ve onlara yardım etmemiz gerektiği anlamına geliyor.” dedi. Gus
Yahya daha sonra Afgan halkının gerçek barışı gerçekten deneyimlemelerine
yardım etmenin ana hedeflerini hatırlattı. Afganistan’ın geleceğini inşa etmeyi
amaçlayan çeşitli roller hakkında imalarda bulundu.

“Dış Politika Yapımında Daha Fazla Sesi Dahil Edelim” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Let’s Include More Voices in Foreign Policymaking
13.09.2021

İngilizce

Malezya

Görüş Yazısı

Datuk Saifuddin Abdullah, dışişleri bakanı olarak ikinci görevinin başlangıcında,
Wisma Putra’nın paydaşlarıyla nasıl etkileşime geçtiği konusunda daha açık
ve istişari bir yaklaşıma yönelik baskıdan bahsetti. Yeni yaklaşımın bir kısmının,
bakanın kabineyle birlikte gündeme getireceğini söylediği uluslararası ilişkilerle
ilgili bir parlamento seçim komitesi kurma önerisini içerdiği ifade edildi. Bu
öneri, Malezya’da dış politika yapımı için doğru yönde atılmış bir adım olarak
görüldü. Pandemi daha sonra bu stres noktalarını şiddetlendirdi. Genel
tarafsızlık gibi uzun süredir devam eden politikalar, Malezya’nın çıkarlarının
giderek daha geniş akımlara kapıldığı uluslararası bir ortamda bir politika
meselesi olarak uygulanmasının pratik olmadığı kararına varıldı. Malezya’nın
sadece şekillenen yeni normlar üzerinde söz sahibi olmak için değil, aynı
zamanda kendisini bu bölgede tercih edilen ortak olarak konumlandırmak
için rekabet gücünden yararlanması gerektiğine vurgu yapıldı. Yasama organı
tarafından tartışılan kimliklerin, avantajların ve zayıflıkların nasıl öncelendiğine
dair yapılacak olan tüm ulus yaklaşımının daha sürdürülebilir bir dış politikaya
meydan vereceği konuşuldu.
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“Filistin Yolculukları Zaman Çizelgesi: Güvenlik Konseyi Kararı 298 (1971)” Açıklandı
Security Council Resolution 298 (1971)
24.09.2021

İngilizce

Lübnan

Proje

Filistin Çalışmaları Enstitüsü’nün dijital projelerinden biri olan “Filistin
Yolculukları Zaman Çizelgesi” Osmanlı döneminin sonundan günümüze
modern Filistin tarihinin izini sürmektedir. Filistin tarihindeki önemli olay ve
gelişmelere dair geniş bir belge arşivine sahip olan platforma 1971 yılındaki
298 sayılı Güvelik Konseyi Kararı’nın belgesi eklendi. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi bu belgede İsrail’in, Kudüs’ün statüsünü değiştirmek ve
Kudüs halkının hak ve çıkarlarına zarar vererek gerçekleştirdiği eylemleri ve
aldığı tedbirleri esefle kınamış ve adil ve kalıcı bir barış için uluslararası çıkarlara
zarar verebilecek başka adımlar atılmaması için İsrail’e çağrıda bulunmuştur.
Bu belge İsrail’in Kudüs şehrinin statüsünü değiştirmek için aldığı tüm yasal
ve idari tedbirlerin geçersiz olduğunu teyit etmiştir.

“Güney Çin Deniz Anlaşmazlığında Malezya İçin Değişen Gerçekler” Başlıklı Makale
Yayımlandı
Changing Realities for Malaysia in the South China Sea Dispute
27.09.2021

İngilizce

Malezya

Makale

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (ISIS) Malezya tarafından
yayımlanan makale Malezya’nın Güney Çin Denizi’nde karşılaştığı zorlukları
ve öngörülebilir gelecekte politika yapıcılarının karşılaşacağı zorlu ancak pratik
seçimleri tartışmaya açtı. Malezya’nın Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıklarını
yönetmede düşük anahtar diplomasiyi tercih etmesine rağmen, geçtiğimiz
on yılda, Güney Çin Denizi politikasını hem etkileyen hem de engelleyen
zorluklarda önemli bir artış görüldüğü belirtildi. Bunun yanında ilk ve en
ciddi zorluğun, Çin’in Malezya’nın Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne izinsiz
girerek Güney Çin Denizi’ndeki iddialarının en güneydeki noktalarına kadar
operasyonel kapasitesi ve erişimi üzerine olduğu vurgulandı. Bununla beraber
üç ayrı zorluk ve pratikten bahsedilerek politikacılara önerilerde bulunuldu.
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“Yenilenebilir Enerjilerin Karanlık Yüzü” Başlıklı Makale Yayımlandı

برج الصالحي أو الوجه املظلم للطاقات املتجددة
16.09.2021

Arapça

Tunus

Makale

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan bu makale
Tunus’un rüzgâr enerjisi yoluyla yenilenebilir enerji kaynakları kurma ve
geliştirme yolunda attığı ilk adım olan Sidi Daoud rüzgar çiftliği olarak bilinen
projeyi ve Tunus’ta cereyan eden etkilerini konu edindi. Makale doğal ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretme projelerinin çevrenin korunması,
sosyal gruplar arasında adaletin sağlanması ve gelecek nesillerin haklarının
korunması stratejileri içinde yer almakta olduğunu vurguladı. Tunus’un son
on yılda enerji üretiminde kendini gösterdiği dile getirilmekle beraber söz
konusu projenin Tunus için adalet ve refah getirip getirmeyeceği sorusuna
odaklanıldı. Yine de bu girişimin Tunus’un ilk sürdürülebilir rüzgar enerji projesi
olmasından dolayı öneminin yadsınamaz olduğu vurgulandı.

“Dörtlü ve Güneydoğu Asya: Karşılama, Algı ve Fırsatlar” Adlı Çevrimiçi Panel
Gerçekleştirildi
The Quad and Southeast Asia: Reception, Perception & Opportunities
17.09.2021

İngilizce

Malezya

Çevrimiçi Panel

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Malezya’daki
Avustralya Yüksek Komisyonu ile ortaklaşa düzenlenen çevrimiçi panelde,
“Dörtlü” olarak ifade edilen Malezya, Endonezya, Japonya ve Çin arasındaki
ilişkilerin Güneydoğu Asya ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği)
üzerindeki etkilerine odaklanıldı. İki oturumdan oluşan panelde dörtlünün
bölgedeki stratejik ve güvenlik etkilerinin yanı sıra ticaret, teknoloji, iklim
değişikliği ve salgını durdurma gibi alanlardaki stratejik-güvenlik boyutlarının
ötesindeki fırsatlara dair tartışmalar yürütüldü. Panelin “İttifak Kurma ya da
Hemfikir İş Birliği- Güneydoğu Asya’daki Dörtlüye Bakış” başlıklı birinci
oturumunda ISIS direktörü Shahriman Lockman ve ISIS analisti Muhammed
Sinatra moderatörlük yaptı. Birinci oturuma panelist olarak Perth USAsia
Merkezi Kıdemli Politika Üyesi Hayley Channer, Singapur Nanyang Teknoloji
Üniversitesi Dr. Kei Koga, ISIS araştırmacısı Angeline Tan ve Endonezya
Habibie Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dewi Fortuna Anwar katıldı. Panelin
“Stratejik Güvenliğin Ötesinde-Dörtlü İçin Fırsatlar” başlığını taşıyan ikinci
oturumunda moderatörlüğü ISIS Kıdemli Araştırmacısı Thomas Daniel ve
ISIS Araştırmacısı Izzah Ibrahim gerçekleştirdi. Bu oturumda, Pasifik Forumu
Direktör Yardımcısı Brad Glosserman, ISIS Araştırmacısı Yanitha Meena Louis,
Filipin Stratejik Forumu kurucusu Julio S. Amador ve Vietnam Diplomatik
Akademisi Başkan Yardımcısı Nguyen Hung panelist olarak yer aldı.
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“Ariel Şaron, Filistinlileri “Yenmek” için “Teröre Karşı Savaş”ı Nasıl Kullandı?” Başlıklı
Analiz Yayımlandı

كيف استغل أريئيل شارون “الحرب عىل اإلرهاب” يك يلحق “الهزمية” بالفلسطينيني؟
13.09.2021

Arapça

Lübnan

Analiz

Filistin Çalışmaları Merkezi; Maher Sharif tarafından kaleme alınan “Ariel Şaron,
Filistinlileri ‘Yenmek’ için ‘Teröre Karşı Savaş’ı Nasıl Kullandı?” başlıklı, 11 Eylül
saldırıları sonrasında İsrail, Filistin ve ABD üçgeninde gelişen politikaları özet
mahiyetinde sunan bir analiz yayımladı. Teröre karşı savaş argümanının İsrail
devleti tarafından Filistinli örgütleri nasıl yaftaladığını ve Filistin bilincini kırma
noktasında ne tür çabalar ortaya koyduğunu ele aldı.

“Birleşik Arap Emirlikleri Dış Politikasının Son Ana Hatlarını Anlamak” Başlıklı Makale
Yayımlandı
Understanding the Recent Contours of UAE Foreign Policy
22.09.2021

İngilizce

UAE

Makale

Emirlikler Politika Merkezi tarafından yayımlanan makalede, son dönemde dış
politika yönünde BAE’nin yaşadığı dönüşümler ele alındı. BAE Ulusal Güvenlik
Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın ağustos ayında Türkiye
ve Katar’a yaptığı ziyaretlerle bir değişim yaşandığının belirtildiği makalede,
BAE’nin son yıllarda iki ülke arasında gergin kabul edilen ilişkilerinde ani
bir atılımın öngörüldüğü ifade edildi. Covid-19 salgını ve bunun bölgesel
ekonomiler üzerindeki ekonomik yansımaları, Ocak 2021’de yeni bir yönetimin
Beyaz Saray’a gelmesi gibi faktörlerin de Birleşik Arap Emirlikleri’nin dış
politika dönüşümünde etkisinin olduğu belirtildi. Bölgedeki tüm ülkeler için,
bölgesel güvenlik ve istikrarı garanti eden dengeyi sağlamak adına artık
ABD’ye güvenemeyecekleri kanısının güçlendiği; Türk-Katar ekseni, SuudiEmirlik-Mısır-Bahreyn ittifakı veya İran ekseni üzerinden kurgulanan bölgesel
kutuplaşmanın bölgesel istikrara zarar verdiği ifade edildi. Ayrıca tüm bu
ülkeler için siyasi ve ekonomik kaynakların kötü etkilendiği fikrinin pekiştiği
vurgulandı. En önemlisi, bu kutuplaşmaların bir çıkmaza girdiği ve artık tüm
tarafların çıkarına olan hedeflere engel olduğu ifade edildi. Bu nedenle Ocak
2021’deki Al-Ula Zirvesi ve Türk-Suudi, Türk-Mısır, İran-Emirlik ve İran-Suudi ikili
diyaloglarında Körfez’de uzlaşma yönünde gündem oluşturulduğu belirtildi.
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“Ajitasyon Çağı: Dünyayı Kim Yönetiyor?” Adlı Panel Düzenlendi
ЭПОХА РАЗДРАЖЕНИЯ. КТО ПРАВИТ МИРОМ?
17.09.2021

Rusça

Kırgızistan

Panel

Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü 17 Eylül 2021 tarihinde XVII. Avrasya
Medya Forumu çerçevesinde “Ajitasyon Çağı: Dünyayı Kim Yönetiyor?”
konulu panel düzenledi. Panelistler tarafından dijital bölünme, dijital gücün
özel şirketlerin elinde yoğunlaşması, siber güvenliği ve yeni teknolojilerin
siyasi süreçleri manipüle etmek için bir araç olarak kullanımı tartışıldı. Forumda
konuşma yapan IWEP Direktörü Yerzhan Saltybayev, bilgi ve büyük verinin
ana ekonomik kategori haline geldiği, yeni bir dijital çağda yaşadığımızı ifade
etti. Google ve Facebook gibi teknolojik devlerin platformlarında büyük veri
akışı biriktiği, sıradan vatandaşların ve devletin çıkarları tarafından değil;
bu akışın şirketlerin kendilerinin finansal çıkarları tarafından yönlendirildiği
üzerinde duruldu. Bu durumun kaçınılmaz olarak, er ya da geç çözümünü
bulması gereken bir çıkar çatışmasına sebep olduğu ve sosyal medya
platformlarının, kitle manipülasyonu ve siyasi sansür için güçlü araçlar haline
geldiği ifade edildi. Yerzhan Saltybayev’e göre, küresel BigTech şirketlerinin
artan egemenliği sebebiyle ülkeler ya bilgi egemenliğinin fiilen teslim edilmesi
ya da dijital sektördeki şirketlerin çalışmalarına devlet düzenleme sistemlerinin
getirilmesi seçimi ile karşı karşıya kaldı.

“Cezayir’in Fas ile Diplomatik İlişkilerini Kesme Kararının Arka Planı ve Yansımaları”
Başlıklı Makale Yayımlandı

خلفيات قرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب وتداعياته
16.09.2021

Arapça

Katar

Makale

Araştırma ve Politika Çalışmaları Arap Merkezi tarafından yayımlanan
makalede, 24 Ağustos 2021’de Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerinin
kesme kararı ele alınmaktadır. Makalede bu kararın bazıları tarihsel ve sınır
anlaşmazlıklarına dayanan, bazıları ise bölgesel ve uluslararası gelişmelere
bağlı olan bir dizi faktör ve gelişmenin bir araya gelmesi sonucunda ortaya
çıktığı ifade edildi. Tarihsel birikimler, sınır anlaşmazlıkları ve bölgesel
seçimlerin onlarca yıldır olduğu gibi Fas-Cezayir ilişkilerinin doğasını
yönetmeye devam edeceğinin ifade edildiği makalede, devam eden gerilim
ve düşmanlığın kaçınılmaz olmadığı belirtildi. İki komşu ülkenin büyük çıkarları
doğrultusunda daha olumlu ilişkiler geliştirebilecekleri ortak noktalar olduğu
iddia edildi.
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“11 Eylül, 20 Yıl Sonra: Miraslar ve Dersler” Başlıklı Webinar Gerçekleştirildi
9/11, 20 Years Later: Legacies and Lessons
10.09.2021

İngilizce

Katar

Webinar

Brookings Doha Merkezi tarafından yayımlanan makalede, yirmi yıl sonra
11 Eylül saldırılarının Amerikan hükümeti, toplumu ve dış politikasını
şekillendirmeye devam etmesi tartışıldı. ABD’nin askeri faaliyetlerinin
genişletilmesi, kolluk kuvvetleri operasyonları ve istihbarat yetkileri dahil
olmak üzere terörle mücadele çabaları, ABD topraklarındaki benzer saldırıları
önleme başarısı masaya yatırılmıştır. Bugün, cihatçı terörizm riskinin artık ulusal
güvenlik tartışmalarında hakim bir sorun olmadığı; ABD’nin ve uluslararası
toplumun karşı karşıya olduğu asıl zorlukların büyük güç rekabeti, iklim
değişikliği, salgın hastalık ve teknolojinin kötü niyetli kullanımı gibi ulusötesi
tehditlerden kaynaklandığı ifade edildi. Bununla birlikte, ABD birliklerinin
Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülke üzerindeki kontrolünü yeniden
başlatmasının terörizmle ilgili endişeleri yeniden canlandırdığı ve Amerika’nın
11 Eylül sonrası dış politikası konusundaki tartışmaları yoğunlaştırdığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik yıkıcı saldırıların 20. yıldönümünde son
yirmi yılda öğrenilen derslerin gelecekteki kararları belirlemede etkili olacağı
ifade edildi.

“Ekonomik Savaşta Yeni Cepheler – Yemen İncelemesi” Başlıklı Makale Yayımlandı
New Fronts in the Economic War – The Yemen Review
10.09.2021

İngilizce

Yemen

Makale

Sana’a Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan makalede,
uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin, zorunlu olmayan mallar
üzerindeki gümrük tarifelerini önemli ölçüde artırmaya yönelik son kararı ele
alındı. Makalede ülkedeki gıda güvenliği krizinin birincil itici gücünün fiyat
dalgalanması olduğu ve hükümetin son tarife artışlarının bu insani krizi daha
da kötüleştirme tehdidi olduğu göz önüne alındığında, hükümet kararının
derhal geri alınması gerektiği ifade edildi. Çatışmadan önce, Yemen’in
gümrük idaresinin ülkenin en yozlaşmış devlet kurumlarından biri olduğu,
gümrük idaresinin kapasitelerinin - ve genel olarak Yemen hükümetinin gelir
seferberliği kapasitesinin - önemli ölçüde bozulduğu ifade edilen makalede,
bu durumun önemli bir gelir sızıntısı için elverişli bir ortam yarattığı belirtildi.
Bu boşlukları düzeltmek ve tüketicileri yeni ücretler uygulanmadan önce
ithalatçıların fiyat oymasından korumak için idari reformlara ihtiyaç olduğu
vurgulandı.
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“COVID-19’a Uyum: Malezya’nın Yeni Dünya İçin Dış Politika Öncelikleri” Başlıklı Çevrimiçi
Seminer Düzenlendi
Adapting to COVID-19: Malaysian Foreign Policy Priorities for The New World
08.09.2021

İngilizce

Malezya

Çevrimiçi Seminer

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen
çevrimiçi seminerde, COVID-19 salgını ile seyahat balonları, aşı ve aşı
pasaportları gibi yeni kavramlar çerçevesinde üretilen yeni bir dile ve dönüşen
dünyaya uyum sağlamaya çalışan Malezya ve diğer ülkelerin adaptasyon
sürecindeki politikalar ele alındı. COVID-19 sonrasındaki dünyaya her ülkenin
aynı hızda adaptasyon sağlayamadığı vurgulanarak; bu süreçte Malezya’nın dış
politikasındaki önceliklerin neler olması gerektiğine dair bir tartışma yürütüldü.
ISIS araştırmacıları Izzah Ibrahim ve Thomas Daniel’in moderatörlüğünü yaptığı
programa, Malezya Dışişleri Bakanı YB Dato’ Saifuddin Abdullah; ISIS Yönetim
Kurulu Başkanı Herizal Hazri; Malezya Milli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hoo
Chiew-Ping, Malaya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Roy Anthony Rogers ve
Malezya Milli Üniversitesi Etnik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Anis Yusal
Yusoff konuşmacı olarak katıldı.

“Afganistan Krizi: Bir Dizi Kavram Yanılgısı” Başlıklı Makale Yayımlandı

The Afghanistan Crisis: A Series of Misconceptions
15.09.2021

İngilizce

Birleşik Arap Emirlikleri

Makale

Emirates Politika Merkezi tarafından yayımlanan makalede, Afganistan’ın kaotik
Amerikan tahliyesi ve Taliban tarafından vekaleten yenilgiye uğratılmasının
ABD statüsü için sonuçları ele alındı. Kabil’in düşmesinin Türkiye’ye bölgedeki
varlığını görünür kılma fırsatı sunmasına değinildi. Kabil’in tahliyesinin Soğuk
Savaş’ın sona ermesinden bu yana yalnızca savaşın parlak tarafına aşina olan
uluslararası ilişkilerde Amerikan önceliğine alışmış dünyanın geri kalanı için
şok edici olduğu ifade edildi. Ancak, Kabil’in boşaltılmasının ilk gününden
bu yana, çeşitli neo-Marksist analistlerin sunduğu Afganistan vakasının Batı
meselelerinde Amerikan üstünlüğünün sona erdiği olarak okunması fikrine
karşı çıkıldı. Amerikan kapasitesinin nitel ve nicel verilerine odaklanılırsa
sonucun tartışılmaz olacağı ve ABD’nin hala askeri, ekonomik ve teknolojik
açıdan en güçlü batı devleti olduğu ifade edildi.
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‘‘Muhammediye Hareketinin Kimliğini Anlamak Önemli’’ Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Haedar: Penting untuk Memahami Identitas Gerakan Muhammadiyah
20.09.2021

Endonezce

Endonezya

Görüş Yazısı

Muhammadiyah Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanı Haedar Nasir,
Muhammediye liderlerinin, kadrolarının ve vatandaşlarının tutumunun tüm
düşünce ve eylemlerine yansıdığını söyledi. Belirli organizasyonlar söz konusu
olduğunda durumun farklı olacağını söyleyen Haedar: “Eylemi belirlerken,
düşünülen, yanıt verilen ve yapılan eylemin kuruluşun kendisini yansıtması
gerektiğine dikkat edilmelidir. Muhammediyye örneğinde olduğu gibi, yapılan
her şey Muhammediye’yi İslami bir hareket olarak yansıtmalıdır çünkü
hareketin kimliği üzerinde etkisi vardır.” Haedar, İslami bir hareket olarak
Muhammediye’nin daha yaşlı ve daha genç olan diğer örgütlerle yan yana
olması gerektiğini söyleyen Başkan süreçte farklılıklar olması gerektiğine de
değindi.

“2021 Seçimlerini Yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi İçin Riskler Nelerdir?” Adlı Görüş
Yazısı Yayımlandı

؟2021  بأي رهانات تخوض العدالة والتنمية انتخابات:الطويل يكتب
06.09.2021

Arapça

Fas

Görüş yazısı

Muhammed Al- Taweel yazısında 2021 seçim döneminde Adalet ve Kalkınma
Partisi’ni bekleyen durumlardan ve bu durumlara yönelik oluşturabileceği
stratejilerden bahsetti. İlk olarak Fas’ın çatışma yönetimi sürecindeki
durumunu değerlendirdi. “Afrika Aslanı” operasyonu sonrası Fas topraklarının
egemenliğine işaret edildiğini vurguladı ve ABD’nin Fas sahrasını tanıdığını
belirtti. İkinci olarak, pandeminin Fas halkını sosyal ve ekonomik açıdan daha
fazla kırılgan hale getirdiğini söyleyen yazar, bu bağlamda Misbah Partisi’nin
sağlık alanında yürüttüğü faaliyetleri sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.
Üçüncü olarak partinin seçimler sonrası halkı seçimlere ve demokratik
deneyimlere katılmasını teşvik etmeye devam etmesini söyledi. Fas için
kalkınma ekonomik modeli oluşturulması, yabancı yatırımı çekmek, girişimcilik
kültürü, yönetişim, yargıyı reforme etmek ve toplumsal meselelere çözüm için
adımlar atılması gerektiğini belirtti.

45

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Erken Parlamento Seçimlerine İlişkin Medya Sorunları ve Kamuoyu Eğilimleri” Başlıklı
Sempozyum Gerçekleştirildi
Media Challenges and Public Opinion Trends Regarding the Early Parliamentary Elections
14.09.2021

İngilizce

Irak

Sempozyum

Al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi, Alman vakfı Friedrich Ebert
Stiftung ile ortaklaşa olarak, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak erken
seçimlerin tartışıldığı yeni bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda,
seçimlerin yapılmasına ilişkin güncel veriler ışığında Irak medyası ve kamuoyu
eğilimlerinin nasıl kullanılması gerektiği tartışıldı. Program, medya çalışanları ve
gazetecilerin kendilerini Iraklı medya finansörlerinin suistimalinden koruyacak
yasal güvenceleri bulunmadığını ve bu nedenle medyanın seçimlere yönelik
tutumunun şeffaflığına yansıdığını kaydetti. Sempozyum, erken parlamento
seçimlerinin fırsat ve zorluklarına yönelik kapsamlı müdahalelere yer verdi.
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Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions

Ekonomik

Araştırma

ve

Reform

Merkezi,

1991 yılında kurulan ve merkezi Bahreyn’de bulunan

Cumhurbaşkanlığınca 1999 yılında kuruldu. Özbekistan’ın

AAOIFI, İslami finans ve üretim üzerine çalışmalar

ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit ederek çözüm

yürütmektedir. Uluslararası İslami finans için Şeriat,

önerileri sunmaktadır. Cumhurnaşkanlığı ve diğer devlet

muhasebe, denetim, etik ve yönetişim alanlarında yayınlar

kurumları ile direk temas içerisinde.

gerçekleştirmekle birlikte uluslararası eğitim faaliyetleri
de gerçekleştirmektedir.
http://aaoifi.com/?lang=en

Arab Center for Research and Policy
Studies

https://www.cer.uz/en/

Emirates Center for Strategic Studies and
Research
Mart 1994’te kurulan Emirates Stratejik Araştırmalar ve
Araştırma Merkezi, karar alma sürecini desteklemek,

Arab Center for Resarch and Policy Studies Arap

topluma hizmet etmek ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni

ülkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına ekonomik,

ilgilendiren konular ile bölgesel ve uluslararası

sosyal ve siyasi alanlarda akademik çalışmalar yapan

düzeylerdeki diğer hayati konular hakkında derinlemesine

eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus, Washington

araştırma ve çalışmalar yürütmektir. Merkez aynı

ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarını

zamanda birçok seçkin araştırma merkeziyle ortak iş

Hamas, Gazze, Siyonist düşünce gibi konular oluşturur.

birliği anlaşmaları ve bazı kardeş Arap ülkelerinde ve

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

Arab Council for Social Science
Arap Bölgesinde sosyal bilimler araştırmalarını ve bilgi
üretimini güçlendirmeye adanmış bölgesel, bağımsız, kar
amacı gütmeyen bir kuruluştur. ACSS, araştırmacıları ve
akademik / araştırma kurumlarını destekleyerek sosyal
bilimler araştırmalarının oluşturulmasına, yayılmasına,

dost ülkelerde siyasi ve stratejik çalışmalarla bağlantılıdır;
bunların tümü araştırma çalışmalarını geliştirmek ve
kamuoyuna hizmet eden bilgi ve deneyimleri paylaşmak
içindir.
https://www.ecssr.ae/

Foreign Policy Research Institute of the
MFA RK

onaylanmasına ve kullanımına katkıda bulunmayı ve

Kazakistan Cumhuriyeti dış politikasının kapsamlı ve

Arap toplumlarının karşılaştığı zorluklarla ilgili kamusal

objektif bilimsel ve analitik desteği için araştırmalar

tartışmaları zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

yapmaktadır. Enstitü, dış politika ve uluslararası ilişkiler

http://www.theacss.org

Brookings Doha Center

alanında disiplinler arası, temel çalışmalar yaparak ülke
için güvenli, başarılı bir gelecek sağlamaya katkıda
bulunmaya çalışmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti dış
politikasının öncelikli alanlarının uygulanmasına yönelik

Brookings Doha Center, Washington merkezli Brookings

pratik öneriler geliştirmektir.

Enstitüsü’nün Doha’daki bir diğer merkezidir. Ortadoğu

http://sszi.kz/en/

ve Kuzey Afrika çalışma alanlarında araştırma ve
politika analizi yapmaktadır. Bölgesel ve uluslararası
politika tartışmalarını ele alan Brookings Doha Center,

Institute for Palestine Studies

hükümetlerin, işletmelerin, sivil toplumun, medyanın ve

Institute for Palestine Studies 1963 yılında Beyrut’ta

akademinin temel elementlerini içeren alan odaklı çalışma

kuruldu. İsrail-Filistin çatışması odağında çalışmalar

yöntemini benimsemiştir.

yürütürken Ortadoğu’da siyasi tercihlerin değişmeye

https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center/
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devletlerinin gündemine dahil etmek yönündedir.
https://www.palestine-studies.org/

Institute of Strategic and International
Studies (ISIS) Malaysia
ISIS Malezya; ekonomi, dış politika, Güneydoğu Asya

Islamic Affairs & Charitable Activities
Department
IACAD, İslami bilgiyi yaymak ve İslami dini farkındalığı
geliştirmek için çalışmaktadır. Bakanlık, dini kayıtların,
basımın ve dağıtımın yanı sıra müfredatın geliştirilmesini,
Hicri

takviminin

güvenlik çalışmaları, sosyal politikalar, teknoloji ve

sağlamaktadır.

inovasyon, bankacılık ve finans konularında araştırmalar

www.iacad.gov.ae

gerçekleştiren bir düşünce kuruluşudur. Gerçekleştirdiği
araştırmaları raporlaştırarak yayımlamakta ve politika
yapım sürecine etki etmektedir.
www.isis.org.my

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/#/

International Organization for Migration
Kazakhstan
IOM Orta Asya’nın stratejik vizyonu, Orta Asya’daki
kalkınma ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak
için göç potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı

hazırlanmasını

ve

basılmasını

Justice and Development Party
1960’larda kurulan Parti günümüze kadar varlığını
sürdüren ve halihazırda hükümette bulunan partidir.
İslamcı demokrat bir çizgide yer alan parti Arap ve
Müslüman Birliği söylemlerine sahiptir.
www.pjd.ma

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

Muhammediyah Movement

amaçlamaktadır. Verimli göç yönetimi sistemi kurmaya

Muhammadiyah Society olarak da bilinen Endonezya’daki

yardımcı olmak ve düzensiz göçü çevreleyen sorunları ele

önemli bir İslami sivil toplum örgütüdür. Örgüt, 1912 yılında

alma amacına matuf olan kurum, göçmenlerin haklarını

Yogyakarta şehrinde Ahmed Dahlan tarafından reformist

geliştirme ve koruma alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

bir sosyo-dini hareket olarak kuruldu. Muhammadiyah

Kurumun çalışma alanları arasında insan ticaretinin

liderleri

engellenmesi ve göçmen entagrasyonu yer almaktadır.

şekillenmesine aktif olarak dahil olsalar daMuhammadiyah

https://kazakhstan.iom.int

International Islamic University Malaysia
Üniversite bünyesinde birçok İslami araştırma merkezi
faaliyet göstermektedir. Bunlar Uluslararası İslami

ve

üyeleri

Endonezya’daki

siyasetin

bir siyasi parti değildir.
https://muhammadiyah.or.id

Mouvement de la Société pour la Paix
(MSP)

Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü (ISTAC-IIUM),

Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) (Movement

Uluslararası Müslüman Birliği Enstitüsü, Uluslararası

of the Society of Peace) Cezayir’de bulunan İslami bir

İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü, Uluslararası Helal

partidir. Lideri Mahfoud Nahnah 2003 yılında öldü. Şu

Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’dür.

anki lideri Abderrazak Makri’dir . Özellikle Filistin üzerine

www.iium.edu.my

çalışmaları bulunmakta ve direnişte desteklemektedir.
Hareketin siyasal tecrübelerine yer vermektedir.
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Demokrasi, özgürlük ve vatandaşlık görüş yazıları ve
siyasal davranışlar hakkında analizlere yer vermektedir.
https://hmsalgeria.net/ar/

Nahdlatul Ulama

The International Campaign for Freedom
in the United Arab Emirates (ICFUAE)
17 Nisan 2015 tarihinde siyasi tutukluların haklarını

2014 yılında kurulan Endonezya Nahdlatul Ulama

savunmak için kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nde

Üniversitesi, Jakarta’nın büyük metropolü Jakarta

devlete muhalif her sivil toplum kuruluşun yasaklı olması

SCR’de bulunan özel bir yüksek öğrenim kurumudur.

sebebiyle İngiltere’de örgütlenmiş bir kurum olarak

UNU Endonezya, öğrencilere idari hizmetlerin yanı sıra

ICFUAE oldukça önemlidir.

akademik ve akademik olmayan birçok tesis ve hizmet
de sunmaktadır.
http://www.nu.or.id/

Omani Centre for Human Rights

www.icfuae.org.uk

The Lebenese Center for Policy Studies
1989’da kurulan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi,
misyonu Lübnan ve Arap bölgesinde yönetişimi iyileştiren

Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi (ACHRS), insan

politikalar üretmek ve savunmak olan bağımsız olarak

hakları ve demokrasi konularında araştırma, yayın ve

yönetilen, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce

eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bağımsız bir bilimsel

kuruluşudur.

savunuculuk merkezidir. Ürdün’de ve Arap Dünyasında
sivil toplumu güçlendirmeyi, insan hakları ve demokrasiye
yönelik genel farkındalık ve duyarlılık düzeyinde bir
değişikliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
https://achrs.org/english/

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

The Sana’a Center for Strategic Studies
Yemen ve çevresindeki bölgeye odaklanarak bilgi
üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeye çalışan bağımsız

Research Center in Applied Economics for
Development

bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapça hem de

Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı’nın gözetiminde

bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi amaçlayan

bir araştırma merkezi olarak çalışmalarını 4 başlık

politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeleri

altında sunmaktadır: İnsani gelişme ve sosyal ekonomi,

kapsamaktadır.

makroekonomi ve ekonomik entegrasyon, firmalar ve
endüstriyel ekonomi, tarım ve çevre. Kurum yapılan
çalışmaları CREAD Notebooks adlı bir dergide bahsi
geçen çalışma alanlarıyla ilgili makale yayınlamaktadır.
http://www.cread.dz/

The Tunisian Forum for Economic and
Social Rights

İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları, politikayı
Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni 45 yerel,

https://sanaacenter.org/

The Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
Foundation for Policy Research
Eğitimde ve kamu sektöründe bireysel ve yerel kapasite
oluşturmak için stratejik destek sağlamak üzere
kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin sürdürülebilir
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi ile etkin kamu

The Tunisian Forum for Economic and Social Rights

politikası oluşturmasına yönelik yayınlar yapmıştır. Bu

Mağrip, Akdeniz ve Arap iş birliğini güçlendirmek; sivil

minvalde özellikle eğitim alanında yerel araştırmalar

toplumun rolünü sağlamlaştırmak; yolsuzlukla mücadele

yapmakta, saha çalışmasından elde ettiği veriler ışığında

ve kamu varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir

politika önerilerinde bulunmaktadır.

araştırma merkezidir. Tununs’un siyasî, sosyal ve
ekonomik gündemini takip edip raporlamalar yapmaktadır.
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United Nations Support Misssion in Libya
UNSMIL, çatışma sonrası dönemde ülkenin yeni otoriteye
geçiş sürecini destelemek için Libya resmi makamlarının
talebi üzerine, 2009 BM Güvenlik Konseyi kararıyla 16
Eylül 2011’de kurulan özel bir entegre kurumdur. Libya’da
politik meseleler, insan hakları, geçiş dönemi adaleti,
demobilizasyon, kalkınma, kadınların güçlendirilmesi
üzerine çalışmalar yapmaktadır.
https://unsmil.unmissions.org

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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