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

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

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

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

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

kurmuş bulunuyor.

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

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

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

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

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

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

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

alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği yahut 

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

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

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

toplumsal ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
TODAM bünyesinde her ay yayımlanan “Müslüman Dün-
yadan Fikri Birikimler Bülteni”nin Kasım sayısında Müslü-
man nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı 38 ülkede yak-
laşık 190 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri araştırıldı. 
Bu araştırmalar neticesinde kadın, eğitim ve iklim deği-
şikliği konularına ağırlık verildiği görüldü. Körfez ülkeleri 
ve Güneydoğu Asya’da COP26 ve yeşil ekonomiye dair 
faaliyetler sıkça görülürken, Afganistan ve Birleşik Arap 
Emirliği ve Suudi Arabistan’da strateji ve enerji çalışma-
larına yoğunlaşıldı.  

“Müslüman Dünyada Fikri Birikimler Bülteni” Kasım ayı 
sayısında, Kültürel Çalışmalar teması altında incelediği-
miz faaliyetlerde yoğun olarak eğitim ve teknoloji konula-
rına odaklanıldığı görüldü. Endonezya’da “Eğitim, Dinler 
Arası ve Kültürel İlişkiler Erdemine Ulaşmak İçin Önemli 
Bir Araç” başlıklı bir faaliyet düzenlenirken ABD’de “Müs-
lüman Toplumlarda Eğitim” adlı dergi yayımlandı. Ulus-
lararası İslam Düşüncesi Enstitüsü bünyesinde çıkarılan 
dergide, mülteciler ve savaş bölgesinde eğitimi konu alan 
makalelere yer verildi. Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisi, 
hükümetin kültürel çalışmalar bütçesini artırmasına iliş-
kin görüş yazısı yayımlarken; Lübnan’da Arap Düşüncesi 
Vakfı, Arap ülkelerindeki araştırma, teknolojik gelişme 
ve inovasyon durumu hakkında “Araplar, Bilgi ve Yeniliğe 
Geçişin Zorlukları” adlı bir seminer düzenlendi.  

Temel Hak ve Özgürlükler kategorisi altında incelediği-
miz faaliyetleri ise genel olarak kadın, terörizm, göçmen 
ve özgürlükler temalarında sınıflandırabiliriz. Kadın ça-
lışmalarının siyasi katılım ve aile içi şiddetin önlenmesine 
ilişkin faaliyetlerinin Filistin ve Tunus’ta yoğunlaştığı gö-
rülürken, cinsiyet eşitliği ve örnek kadın portesi konula-
rının Endonezya’da gündem edildiği görüldü. Bu bağlam-
da Kasım sayısında “Endonezya’da Cinsiyet Eşitliğini ve 
Sosyal İçermeyi Geliştirmek”, “Kadınların Siyasi Katılım-
daki Yerini Güçlendirmek” başlıklı eğitimler ve seminerler 
gerçekleşti. Özgürlükler konusu altında Mısır’da “örgüt-
lenme özgürlüğü” ve “din özgürlüğü” alanında çalışma-
lar yapılırken, ABD’de İslamofobi konusuna odaklanıldığı 
görüldü. Filistin’deki sivil toplum örgütlerinin İsrail tara-
fından terör örgütleri listesine dahil edilmesinin üzerine 
Lübnan’da “Filistin Sivil Toplumunun Kriminalleştirilmesi 
Uluslararası Etkilere Sahip Olacak”, “Suriye’den Kaçan Fi-
listinli Mültecilerin Dışlanması” başlıklı çalışmalar Kasım 
ayı bülteninde yer aldı. 

Ekim ayı sayısında olduğu gibi bu ay da çevre ve iklim de-
ğişikliğine ilişkin faaliyetlerin Güneydoğu Asya ve Mısır’da 
yoğunlaştığı görüldü. Bu bağlamda “İklim Değişikliğine 
Çözümün Bir Parçası Olarak Ticaret”, “Yeşil Ekonomi: 
Kavram ve Uygulamalar” ve “Özel Sektörün COP26’ya 
Katılımı” gibi çeşitli faaliyetlerde yeşil ekonominin uy-
gulanabilirliği ve gerekli politikaların neler olabileceğine 
odaklanıldı. Malezya’da “4. İslami FINTECH Diyaloğu 2021 
(IFD2021)” gerçekleştirilirken, Bangladeş’te “Biyogüven-
lik” meselesi üzerinde duruldu. Mısır ve Tunus’ta geliş-
mekte olan ülkelerin iklim finansmanına olan ihtiyacı fa-
aliyetlerin konusunu oluştururken, Endonezya’da ekoloji 
ile uyumlu cami mimarisinin gelişmesine ilişkin “Yeterin-
ce Büyük ve Güzel Değil, Camiler de Çevre Dostu Olmalı” 
başlıklı faaliyetler gerçekleşti. İklim dışında Afganistan’ın 
ekonomik durumu, COVID-19 salgınının göçmenler ve 
ekonomi üzerindeki etkisi, Filistin’de demokratik değer-
lere bağlı bilinçli toplum yetiştirme gibi konular “Müslü-
man Dünyada Fikri Birikimler Bülteni” Kasım sayısında 
yer aldı.

Strateji ve enerji alanındaki faaliyetlerin Ortadoğu bölge-
sinde, özellikle Körfez ülkelerinde yoğunlaştığı görüldü. 
Katar’da Körfez ülkelerinin petrole bağlı ekonomileri-
ne ilişkin “Körfez Ülkelerinde Ekonomik Çeşitlendirme: 
Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı konferans düzenlenirken, 
Sudan’ın siyasi durumuna dair politika özeti yayımlandı. 
Suudi Arabistan’da “Döngüsel Karbon Ekonomisi Endek-
si”, “Şii Politik Teolojisi ve İran’da Meşruiyet Krizi” başlıklı 
yayınlar gerçekleştirilirken, Bahreyn’de “2021 Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika Düşünce Zirvesi” çatışma ve COVID-19 
çağında yeni paradigmalar teması etrafında şekillendi.

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

Lütfi Sunar
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Malezya İleri İslami Araştırmalar kurumu (Advanced Islamic 
Studies (IAIS)) Malaysia tarafından düzenlenen konferans-
ta İslam medeniyeti, ekonomik sürdürülebilirlik, yenilene-
bilir enerji, ekoloji gibi temalar tartışılmıştır. 2 gün boyunca 
süren konferansta 13 konuşmacı yer almıştır. “Sürdürüle-
bilirlik için Dayanıklılık Kültürü Oluşturma Yoluyla Değerler: 
İslami Bir Bakış Açısı” başlığını taşıyan giriş oturumunda 
Doğu’da ve Batı’da bilimsel değerler ve bilim tarihine odak-
lanılmıştır. Bunların karşılaştırılmasının yapıldığı sunumda 
son dönemlerde tartışılan yapay zeka ve Doğu’da bunun 
uygulanabilirliği tartışılmıştır. İkinci olarak “Pandemi Sonra-
sı Dönemde İslami Girişimciliği Yeniden Düşünmek ve İklimi 
İyileştirmek” başlığını taşıyan sunumda ise iklim ve pande-
mi krizlerinin akabinde ekonominin toparlanmasına yöne-
lik tavsiyeler dile getirilmiştir. 

İklim ve COVID-19 salgınının özellikle incelenip tartışıldığı 
konferans, pandemi sürecinde azalan sera gazına ve kar-
bon emisyonlarına değinmiştir. Sürdürülebilir toparlan-
manın zorluklarıyla beraber tedbir ve önlemleri de gün yü-
züne çıkarılmaya çalışılmış; yeşil ekonominin uygulanması 
için atılacak adımlar ile oluşturulması gereken farkındalığa 
vurgu yapılmıştır. İlk gün konuşulan diğer bir konu küresel 
İslamî turizm olmuştur. “Müslüman Dünyasında Misafir-
perverlik Felsefesini, İslamofobi Ev Sahibi-Misafir İlişkisini 
ve Seyahati Yeniden Düşünmek” başlığını taşıyan sunumda 
Doxey (1975) Irritation Index Model’in Host-Misafir para-
digması yeniden gözden geçirilmiştir.  

İslam ve Uygarlık, İslam ve Yönetişim, İslam ve Sürdürüle-
bilirlik başlıkları altında toplanabilecek sunumlar çok çeşitli 
konular üzerinde durmuştur. Özellikle “İslam ve Sürdürü-

ÖNE ÇIKANLAR

Uluslararası İslam, Sürdürülebilirlik Ve Dayanıklılık 
Konferansı 2021 

1st International Conference on “Islam, Sustainability and Resilience” 2021

16-17.11.2021 İngilizce Malezya Çevrimiçi Konferans

صالون طابة الثقايف | نحو ترسيخ ثقافة للحوار

https://iais.org.my/events-sp-1744003054/past-events/item/1359-1st-international-conference-on-islam-sustainability-and-resilience-2021 
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lebilirlik” meselelerinde sunumların yoğunlaştığı görülen 
konferansta İslami finans ile yeşil ekonominin bağdaştırıl-
masının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Bu bağlam-
da konferans içerisinde sorulan sorulardan biri ‘bir ülkenin 
çevresel ve sosyal krize rağmen ekonomik büyümesinin ve 
yatırım oranlarının ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayıp 
sağlamayacağı’ olmuştur. Söz konusu soru çerçevesinde 
konferans, ekonomiyi ‘insanın refahını ve sosyal durumu-
nu iyileştiren bir şey’ olarak tanımlayarak sosyal ve ekolojik 
krizden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizmiş-
tir. 

Konferansın ikinci gününde İslami eğitim ve Müslüman öğ-
rencilerin durumları üzerinde durulmuştur. Sunumlardan 
biri Batı Afrika’da yer alan ortaokullarda İslami İlimler der-
sini incelemiştir. Bir sergiye de dönüştürülen bu sunumda 
özellikle ahlaki ve manevi yönden incelenen veriler ışığında 
din eğitiminin 2030 senesinde herkes için olması beklen-
miştir. İslami eğitim üzerine yapılan çalışmalardan bir diğe-
rinde ise Malezya’da yer alan yükseköğretim kurumlarında 
İslam tarihi, düşüncesi ve hukuku derslerinin işleyişine de-
ğinilmiştir. Bu bölümde son olarak Malezya’da çok kültürlü 
bir şekilde devam eden öğrenci çeşitliliğine vurgu yapılmış, 
ulusal birlik anlayışlarına yer verilmiştir.  

Sonuç olarak bu konferans çerçevesinde özelde Malezya 
ve sunumlarda ele alınan diğer bölgeler için İslam, uygarlık, 
yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik temaları salgın ve iklim 
krizi sonrası için değerlendirilmiştir. Pek çok sorunun so-
rulduğu ve sunumun yapıldığı konferansta dijital teknoloji, 
gelecek çalışmaları ve etik alt başlıklarında da konuşmalar 
gerçekleştirilmiştir. Pandemi sonrası ekonomik toparlan-
maya önem veren Malezya için politik ve toplumsal öneriler 
yapılmış, iklim krizinin etkileri de bunlardan bağımsız düşü-
nülmeyerek sera gazı ve karbon emisyonu azaltma hedef-
leri de gündeme getirilmiştir.
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: 2011             Ülke: Tunus          Faaliyet Alanı: Siyaset ve İşbirliği      Görüş: İslam Birliği

Tunus merkezli bir kuruluş olan Ekonomik Ve Sosyal Haklar İçin Tunus Forumu (Tunsien pour les Droits Economiques et Soci-
aux – FTDES), 2011 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde insanların ekonomik ve sosyal hakları için mücadele amacıyla kurul-
muştur. Özellikle; işçi hakları, kadın hakları, çevre hakları ve göçmen hakları üzerinde çalışmalarını yürütmektedirler. 

Kendilerine belli bir misyon belirleyen kurum, devletin ekonomik ve sosyal hakları gözeterek kamu hizmetlerinin iyileştirilme-
si ve bunun herkese sunulabilmesi için maliyetin en aza indirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bununla birlikte, ekonomik ve 
sosyal haklar kültürünü yaygınlaştırmak isteyen FTDES, sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi de kuruluş amaçlarından biri ola-
rak göstermektedir. 

Web sitelerinde “Gözlemevi” (Fr. Observatoire) başlığı altında yazı, analiz ve raporlar yer almaktadır. Periyodik olarak her ay 
“toplumsal hareketler, intiharlar ve şiddet” başlığı altında raporlar yayımlanırken bunun yanında Tunus’ta şiddet, protesto ha-
reketleri, genç nüfusun istihdamı, göç ve aile içi şiddet gibi konulara değinen yazılar da kaleme alınmaktadır. Ayrıca “Göç” ve 
“Çevre” başlıkları altında da yazılar bulunurken bu yazılarda sahra altı göçmenleri, Fransa’nın Mağribli göçmenlere karşı tavrı, 
mülteciler ve sığınmacılar konularına odaklanılmaktadır. Çevre başlığı altında değinilen konulara baktığımızda ise bölgede ya-
şanan gıda krizi, çevresel adalet, tarım krizi ve iklim değişikliği gibi başlıklar yer almaktadır.

Kuruluş ayrıca, “Sosyal ve Vatandaşlık Hareketleri Konferansı” başlığıyla bir etkinlik düzenlemektedir. Yine göçmenlik ve sosyal 
hakların değinildiği bu program çatısı altında çeşitli makale ve raporlar kaleme alınmıştır. Özellikle Tunus’ta yaşanan devrim 
sonrası, demokrasiyi koruyarak açık bir diyalog inşa etmek amacıyla düzenlenen programda sivil toplum hareketleri, dernek-
leri ve şahsiyetleri bir araya getirilmiştir. Fransızca yapılan faaliyetlerde ortak amaç kamuoyunu adalet, hukuk, iklim krizi, göç-
menlik gibi meselelerde bilinçlendirmektir. Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi için faaliyet yürüten FTDES, öğrenci ve 
işçiler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlamıştır.

Son yapılan yayınlarına bakıldığında kurum, iklim göçlerine ve iklimden etkilenen meslek gruplarına odaklanmıştır. Merkeze 
Tunus’u alarak meseleyi inceleyen yayınlarda nicel veriler kullanılmıştır. Bunun dışında “Sosyal Protesto Hareketlerinin Yıllık 
Raporu 2020” başlığında yayımladığı rapor ile sosyal protestolarda öne çıkan aktörler, protestoların türleri ve etki alanları tar-
tışılmıştır. Her yıl Afrika bölgesi için çıkarılmakta olan bu rapor bölgeye dair haberleri nicel verilerle izlemeyi mümkün kılan bir 
yayındır. 

TUNUS EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR FORUMU (FTDES)

https://ftdes.net/en/ 
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 Birçok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan
ülkelere finansal anlamda destek sağlama
taahütlerinde bulunmasının yanı sıra, 130
trilyon doları kontrol eden yaklaşık 450’den
fazla finans kuruluşu Sürdürülebilirlik ve
İklim fonlarına destekte bulanacaklarını
duyurdular.

26. TARAFLAR KONFERANSI
GLASGOW (COP26)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

31 EKİM-12 KASIM 2021 

26. Taraflar Konferansı ,  Glasgow İklim
Paktı ’nın (Climate Pack) 200'e yakın devletin
imzalaması  i le sona erdi.  Bu anlaşma ile
küresel ısınmayı  1 .5°C’de tutma hedefinde
kalınırken, bu hedefe ulaşmak için devletlerin
ciddi şekilde harekete geçmeleri,  2022’de
somut sonuçlar alabilmeleri için çalışmalara
başlaması  ve bununla birlikte 2030
hedeflerini iyileştirmesi öngörülüyor.

45’ten fazla devlet, üretim süreçlerinde
kömür kullanımını aşamalı olarak azaltarak
durdurma kararını alırken, 20 devlet
uluslararası fosil yakıt finansmanını sona
erdirme taahhüdünde bulundu.

Glasgow İklim Paktı’yla tüm devletler Ulusal
Katkı Beyanları (NDC) olarak bilinen 2030

yılına kadar mevcut emisyon hedeflerini
2022 yılına kadar yeniden gözden geçirmeyi

ve güçlendirmeyi kabul ettiler.

 Türkiye’nin ormansızlaşma ile mücadele ve sıfır
emisyonlu araçların yaygınlaştırılmasına yönelik

taahhütlerde imzacı olarak yer alması, küresel
aktörlerce takdirle karşılanırken, özellikle

kömürden çıkış başta olmak üzere diğer
ittifakların dışında kalmayı seçmesi eleştirilere

neden oldu.

26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok
Sharma, zirvede iklim finansmanına yönelik

alınan kararlar ve gelişmeler doğrultusunda,
gelişmiş ülkelerin daha az gelişmiş ülkelere

2021-2025 döneminde 500 milyar doların
üzerinde finansman sağlayacağı açıklamasını

yaptı.
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COP26 ÇIKTILARI

ÇOK TARAFLI KALKINMA
BANKALARI ORTAK İKLİM
BİLDİRGESİ
10'a yakın Çok Taraflı Kalkınma
Bankası 2017 yılında verdikleri
Paris Anlaşması'na uyum
çerçevesinde gerçekleştirmeye
dair taahhütlerini yenilediler. 

ATILIM AJANDASI ÜZERİNE
BEYAN

40'tan fazla  devletin girişimi ile
enerji, ulaştırma, hidrojen ve çelik

sektörlerinde düşük emisyonlu,,
temiz ve iklim uyumlu 2030

hedefleri yayınlandı. 

TEMİZ ENERJİ GEÇİŞİ İÇİN
ULUSLARARASI KAMU DESTEĞİ
BEYANI
Devletler, yatırım bankaları ve
kalkınma ajansları gibi çeşitli
taraflar 2022 yılı sonunda enerji
sektöründe fosil yakıtlara
uluslararası yatırımı
sonlandıracaklarını beyan
ettiler. 

KÖMÜRDEN TEMİZ ENERJİYE
KÜRESEL GEÇİŞ DEKLARASYONU

46 devlet ile çeşitli bölgesel yönetimler
ve kurumlar yeni kömür yatırımlarını
sonlandırma, temiz elektrik üretimini

hızlandırma, elektrik üretiminde
kömürden çıkma ve bu dönüşümden

etkilenecek kömür işçilerini ve
bölgelerini gözetme taahhüdünde

bulundu.

SIFIR EMİSYONLU ARAÇLAR
MUTABAKATI

100'den fazla devlet ve otomobil
üreticisi şirket, uluslararası
piyasalarda en geç 2035 yılına
kadar ve dünya genelinde de 2040
yılına kadar tüm yeni otomobil ve
kamyonetlerin sıfır emisyon
olacağını taahhüt etti.

ORMAN, TARIM VE EMTİA
TİCARETİ DİYALOĞU ÇIKTILARI

30 devlet ormansızlaşmayı tersine
çevirmeyi ve sürdürülebilir arazi
kullanımı uygulamalarına geçişi
hızlandırmak için küresel kuzey-

küresel güney ve kamu-özel sektör
işbirliğini güçlendirme amaçlı
diyaloğun çıktılarını yayınladı.

ÇOK TARAFLI KALKINMA
BANKALARINDAN ORTAK BEYAN:
DOĞA HALKLAR VE GEZEGEN
10'a yakın Çok Taraflı Kalkınma
Bankası yatırımlarında doğanın
korunmasını öncelemeyi ve bu
konuda çabalarını şeffaf bir şekilde
raporlamayı taahhüt etti. 

ORMANLAR VE ARAZİ
KULLANIMI ÜZERİNE GLASGOW

LİDERLER DEKLARASYONU

133 imzacı devlet 2030 yılına kadar
orman kaybını ve arazi

bozulmasını durdurmak ve tersine
çevirmek için birlikte çalışmayı

taahhüt ettiler.

KÜRESEL METAN GAZI
TAAHHÜDÜ

100'den fazla devlet küresel
metan gazı emisyonlarını 2030

yılına kadar 2020'ye oranla en az
%30 azaltmayı taahhüt etti..

PETROL VE GAZIN ÖTESİ
İTTİFAKI
İttifak üyesi devletler petrol ve
fosil gazlardan aşamalı olarak
çıkış için çalışacak.

YEŞİL ŞEBEKE İNİSİYATİFİ: ORTAK
GÜNEŞ, ORTAK DÜNYA ORTAK

ŞEBEKE-ORTAK GÜNEŞ
DEKLARASYONU

Dünya çapında elektrik şebekeleri
arasındaki bağlantıyı güçlendirerek

tüm bölgelerin yenilenebilir enerjiye
erişimini artırmayı hedefleyen

deklarasyon yayınlandı..

ULUSLARARASI HAVACILIK İKLİM
HEDEFLERİ KOALİSYONU
DEKLARASYONU

20'den fazla taraf devlet havacılıktan
kaynaklı emisyonları 1,5 derece hedefi
doğrultusunda azaltmak için
uluslararası havacılık kurumları ile
birlikte çalışmayı taahhüt etti.
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Intervju Vrhovnog Poglavara Islamske Zajednıce Srbıje, Reısu-L-Uleme Akademıka Dr Seada 
Ef. Nasufovıća, Agencıjı Sputnık Povodom Inıcıjatıve Da Veronauka Dobıje Status Obaveznog 
Predmeta

“Din Derslerinin Zorunlu Ders Statüsüne Alınması Üzerine: Sputnik’in Sırbistan İslam 
Topluluğu Yüksek Başkanı Reisü’l-Ulema ve Akademisyen Dr. Sead Ef. Nasufovıc 
Mülakatı” Yayımlandı

27.11.2021 İngilizce Sırbistan                 Mülakat     

16.11.2021                     İngilizce           Birleşik Krallık       Kitap

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Merkezi tarafından tanıtımı yapılan “Sicilyalı 
İbn Hamdis: Düşen Bir Vatanda Kaside Yazarı” adlı kitap William Granara 
tarafından yazıldı. Kitapta, Sicilya adasında dört yüzyıllık Arap-İslam 
medeniyetinin en tanınmış figürü olarak varlığını sürdüren Abd al-Jabbar 
ibn Hamdis’den (1055-1133) bahsedildi. İbn Hamdis’in kültürel açıdan 
oldukça zengin ancak birlikteliği savaş ağaları tarafından tehdit edilen bir 
toplumda yetiştiğine değinildi. Normanların işgalinden sonra ilk önce Kuzey 
Afrika’ya, son olarak saray şairliğine başladığı Sevilla’ya göç etmişti. İbn 
Hamdis, zamanında ün ve başarı elde etmesine rağmen hem Sicilya hem 
de İspanya’daki Müslümanlar arasındaki mezhep çatışmalarına ve Hristiyan 
fetihleriyle birlikte çok sevdiği vatanının da düştüğüne tanıklık etmek zorunda 
kaldı. Bu kitapta, William Granara, dizeleriyle onun hayatını ve zamanını 
inceledi.

Rıjaset Sırbistan İslam Topluluğu’nun web sitesinde yayınlanan “Din 
Derslerinin Zorunlu Ders Statüsüne Alınması Üzerine: Sputnik’in Sırbistan 
İslam Topluluğu Yüksek Başkanı Reisü’l-Ulema ve Akademisyen Dr. Sead 
Nasufovic ile Mülakatı” başlıklı yazıda okullarda din derslerinin tartışılmasına 
değinildi. Dr. Sead Nasufovic, okullarda din derslerinin arka plana itildiğini 
ve bu yönelişin din derslerini müfredattan tamamen kaldırmayı hedefleyen 
bir hareketin başlangıcı olabileceğine dair eleştirilerini dile getirdi. Eğitim 
sisteminin din eğitimini önemli bir konu olarak kabul etmesi gerektiğini ve her 
çocuğun bu eğitimi alma hakkı olduğunu vurguladı. Diğer yandan Nasufovic, 
din eğitiminin dinler arası diyalog için de önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 
Nasufovic, Sırbistan’daki bütün dinlerin iyilik için rekabet halinde olması 
gerektiğini belirtti.

“Sicilyalı İbn Hamdis: Düşen Bir Vatanda Kaside Yazarı” Adlı Kitap Yayımlandı

Ibn Hamdis the Sicilian: Eulogist for a Falling Homeland

https://www.rijaset.rs/index.php/vesti 
https://cmes.fas.harvard.edu/publications/ibn-hamdis-sicilian-eulogist-falling-homeland 


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

10

“Dünya Hala Arapça Konuşuyor mu?” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

Avrupalı Gençlere Politika ve Sosyal Alanda Eğitim Sağlayan “Politicken” Projesi Gerçekleştirildi

Le monde parle-t-il toujours l’arabe?

19.11.2021                          

24.11.2021                     

Fransızca   

Almanya         

Fransa    

Türkçe          

Seminer

Proje

İslam ve İslam Dünyası Toplumları Araştırmaları Enstitüsü’nün hocası olan 
sosyal dilbilimci ve antropolog Catherine Miller’in “Dünya Hala Arapça 
Konuşuyor mu?” adlı seminerinde Arapça’nın dünya üzerindeki etkisi incelendi. 
Arap dili kullanımı çoklu gerçeklere ve farklı sosyal bağlamlara atıfta bulunsa 
da yerel lehçelerin edebi bir şekilde bir arada var olduğu, dünyanın en çok 
konuşulan yedi dilinden biri olduğu vurgulandı. Aynı zamanda Arap olmayan 
ülkelerde, özellikle de Avrupa toplumlarında yaşayan bir dil olduğuna değinildi. 
Aynı zamanda profesyonel çevrede olan iş adamları, gazeteciler, aydınlar veya 
diplomatlar gibi çeşitli kategorilerde yaşayan bir dil olduğundan bahsedildi. 
Birçok lehçeye sahip olan Arapça’nın yaygınlığını koruduğundan bahsedildi. 
Sosyal dilbilimci ve antropolog olan Catherine Miller, bu “çok canlı” dilin mevcut 
zorluklarını anketlerine ve saha deneyimlerine dayanarak analiz etmeyi önerdi.

Milli Görüş İslam Toplumu’nun Avrupalı gençlere politika ve sosyal alanda 
eğitim sağlayan “Politicken” projesi başladı. Üç kurumun iş birliği ile hazırlanan 
“Politicken” projesinin ikinci eğitiminin başladığını duyurdu. Aile, Yaşlı, Kadın ve 
Gençlik Bakanlığı tarafından, demokrasi iş birliğini ülke çapında güçlendirmek 
amacıyla yürütülen “Demokrasiyi Yaşayalım” programından destek kazanan 
“Politicken” projesinin ikinci bölümü başladı. “Politicken” çalışması, gençlerin 
politik ve sosyal konulara karşı hassasiyetlerini arttırmayı ve bu konularda 
muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan, onlara potansiyellerini 
keşfetme imkânı sunan bir eğitim serisi olduğu belirtildi. “Politicken” projesinin 
ayrıca siyasi eğitim alanında eğitim veren ve eğitim alan katılımcılara yöntem 
eğitimi vermeyi hedeflediği vurgulandı.

https://iismm.hypotheses.org/56579 
https://www.igmg.org/tr/avrupali-genclere-politika-ve-sosyal-alanda-egitim-saglayan-politicken-basladi/ 
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“Hafız Salim Sabiç: Bir Misyon ve Vizyon Adamı” Kitabı Graçaniça’da Tanıtıldı

“Hz. Muhammed’in Gelişi: Kutlanacak Bir Nimet” Adlı Kitap Yayımlandı

28.11.2021            

7.11.2021                

Hırvatça    

Norveççe         

Hırvatistan   

Norveç          

Tanıtım Yazısı

Kitap

Hırvatistan İslam Topluluğu tarafından “Hafız Salim Sabiç: Bir Vizyon ve Misyon 
Adamı” kitabının tanıtımı 26 Kasım 2021 Cuma günü Gračanica’daki Bosna 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tanıtımın organizatörleri, Hırvatistan İslam 
Cemaati ve Graçaniça İslam Cemaati Meclisi ile iş birliği içinde Tuzla Müftüsü 
idi. Organizatörler adına, Graçaniça Meclisi’nin baş imamı Smajo-ef dinleyicilere 
hitap etti. Kitap, Hafız Salim Sabiç’in hayatını konu alıyor. Kitapta özellikle de 
Hafız Salim Sabiç’in Hırvatistan’daki Müslümanların dini-kültürel yaşamına 
silinmez bir iz bıraktığını ve seksenli ve doksanlı yıllarda Müslümanların 
demokratik değişim ve süreçlerine, siyasi örgütlenmesine katkısına dair önemli 
konular yer alıyor.

Dünya Norveç İslam Misyonu, “Hz. Muhammed’in Gelişi: Kutlanacak Bir 
Nimet” adlı bir kitapçık yayınladı. Bu kısa kitapçığın konusunun, uzun 
zamandır Müslümanların üzerinde uzlaşabileceği karmaşık bir konu olduğu 
belirtildi. Amacın Peygamber Muhammed’in gelişini kutlama geleneğini 
kimseye açıklamak veya empoze etmek olmadığı vurgulandı. Allah’a ve Hz. 
Muhammed’in peygamberliğine inanan her müminin, Peygamber’in geleneğini 
takip ederek Peygamber’in gelişini kutladığı anlatıldı. Bu kitapçıkta, Hz. 
Muhammed’in gelişini kutlamanın bazı kanıtlarına bakılacağını, çünkü Tanrı’nın 
verdiği bu hediyeyi kutlayanların inançlarının ve uygulamalarının sapkınlık 
olmadığını bilmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Profeten Mohammads komme – en velsignelse å feire

U Gračanıcı Promovırana Knjıga Hadžı Salım Šabıć – Čovjek Vızıje I Mısıje

https://www.islamska-zajednica.hr/izdvojeno/u-gracanici-promovirana-knjiga-hadzi-salim-sabic-covjek-vizije-i-misije 
https://wim.no/news/976-hefte-profeten-mo-ammads-komme-en-velsignelse-a-feirei 
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“İbn Arabi El-Andalosi (1165-1240) Kehanetin Sonucu Üzerine” Adlı Makale Yayınlandı

Ibn Arabi Al-Andalosi (1165–1240) Om Profetskapets Avslutning

7.11.2021 Norveççe     Norveç    Makale

Dünya Norveç İslam Misyonu, “İbn Arabi El-Andalosi (1165-1240) Kehanetin 
Sonucu Üzerine” adlı makaleyi yayınladı. Makalenin yazarı, İbn ‘Arabi el-
Andalosî’nin çalışılması en karmaşık katiplerden biri olarak kabul edildiğini 
vurguladı. Zamanında muhalifleri tarafından kafir ve müşrik olarak kabul 
edilirken, felsefesini savunanlar onun büyük bir tek tanrılı olduğuna inanmıştı. 
İbn ‘Arabi el-Endalosî’nin bu konudaki açıklaması Müslümanlar arasında 
tartışmalara yol açmış ve diğer gruplar tarafından kendi lehine sunulmuştu. 
Bütün Müslümanların kehaneti sayılan peygamberlik, İbn ‘Arabi el-Endalosî’ye 
göre Hz. Muhammed tarafından başlatılmış ve sonlandırılmıştır.

“Eğitim, Dinler Arası ve Kültürel İlişkiler Erdemine Ulaşmak İçin Önemli Bir Araç” Adlı Eğitim 
Programı Düzenlendi

1-5.11.2021            Endonezce Endonezya Eğitim Programı

MAARIF Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Lampung, DI Yogyakarta, 
Orta Java ve Doğu Java dahil olmak üzere 4 bölgedeki Muhammediye 
medreselerinin/İslami yatılı okulların müdürleri ve öğretmenlerine yönelik 
eğitim programı düzenlendi. Beş günlük “Sen, Öteki ve Birlikte Yaptıklarınız” 
adlı eğitim sırasında katılımcılar farklı insanlarla nasıl iş birliği kurulacağını ve 
kendi maneviyat perspektiflerini değerlendirdi. PP Muhammadiyah Başkanı 
Prof. Syafiq A. Muğni etkinlikte, Muhammediye üyelerinin birbirlerinin 
düşüncelerini ve durdukları konumu anlamaları gerektiğini tavsiye etti. 
Bu anlayışla dinler arasındaki birlikteliğe ulaşacağını ve bunu eğitimin 
sağlayacağını belirtti. MAARIF Enstitüsü İcra Direktörü Rohim Ghazali eğitim 
verecek öğretmenlerin yeterli bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. İslami 
Yatılı Okul Geliştirme Enstitüsü (LP2M) PP Muhammadiyah’ı temsilen son 
konuşmada, kurumun başkanı Dr. Maskuri, Muhammediye derneği üyelerinin 
farklı kültürlerden, dinlerden oluştuğunu ve diğer insanlarla iyi geçinebilmeleri 
için her zaman esnek bir düşünce tarzına sahip olmaları gerektiğini söyledi. 

Pendidikan, Wahana Penting untuk Capai Kebajikan Hubungan Lintas Agama dan Budaya

https://wim.no/news/977-ibn-arabi-al-andalosi-1165-1240-om-profetskapets-avslutning 
https://muhammadiyah.or.id/pendidikan-wahana-penting-untuk-capai-kebajikan-hubungan-lintas-agama-dan-budaya/
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 “Akademik Stresle Karşı Karşıya Olan Potansiyel Dini Profesyonel Öğrenciler” 
Adlı Seminer Düzenlendi

“Almuntaqa”nın 8. Sayısı Yayımlandı

7.11.2021            

7.11.2021 

Endonezce

İngilizce      

Endonezya

Katar       

Seminer

Dergi

DPW LDII South Sulawesi’nin İnsan Kaynakları Geliştirme Bürosu (PSDM) 
ve Makassar İslami Öğrenci Dava Forumu (FDMI) tarafından etkinlik 
düzenlendi. Bu etkinlikle akademik stres yaşayan öğrencilere yardımcı 
olmak amaçlandı. Açılış konuşmasını Komite Başkanı ve Makassar Şehri 
FDMI Başkanı Muhammed Fahmi Aziz yaptı. Konuşmasında öğrencilerin 
düşünce ve zekalarıyla medeniyet yaratmanın öncüsü olduğunu söyledi ve 
bu webinarın katılımcılara faydalı olmasını diledi. Kadınları Güçlendirme ve 
Aile Refahı (PPKK) DPP LDII Departmanı üyesi ve Muhammediye Üniversitesi 
Surabaya Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Dewi Ilma 
Antawati, bazen teknik ve teknik olmayan faktörlerin akademik strese yol 
açabileceğini ve bu durumun öğrenciler üzerinde endişe yarattığını belirtti. 
Akademik stresin ortadan kaldırılamayacağını ancak yönetilerek bu sürece 
adapte olunabileceğini vurguladı.

Arap Araştırma ve Politikalar Merkezi ve Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü 
işbirliğiyle yayımlanan Almuntaqa Dergisinin bu sayısında,  “Amerika’nın 
Her Yerde Varlığı ve Amerikan Çalışmalarının Yokluğu”; “1920 Devrimi’nin 
Mezhepsel Tasavvuru ve Şii Mağduriyet Anlatısının İnşası”; “Geçiş Dönemi 
Adaleti Teorisi ve Pratiğinin Neden Dünyanın Her Yerinde Daha İyi 
Bütünleştirilmesi Gerekiyor”; “Kanıtlama ve Susturma: Filistinli Savaşçıların 
‘İlhak’ı Nasıl Sonlandırdığı (15 Mayıs 1948 – Ocak 1949)”, Qasim Al-Rimawi’nin 
el-Cihad al-Muqaddas Üzerine Yazılarında”; “İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 
Askeri Eyleminin Evrimi: Hamas Ordusunu Gazze’de Nasıl Kurdu” başlıklı 
yazılar yer aldı. Bu sayıda aynı zamanda Mohammad Al Masri’nin “Filistin 
Sorununa Yönelik Arap Kamuoyunu Değerlendirmek” başlıklı Arap Fikir 
Endeksi’nin bir analizi de yer aldı. Ayrıca Shafiq al-Ghabra tarafından yazılan 
Filistin Diasporasının Ortaya Çıkışı ve Hassan Abu Haniyeh’in IŞİD ve El Kaide 
arasındaki Nikaya ve Tamkin başlıklı kitapların incelemesi yer aldı.

Issue 8 of Almuntaqa Now Available

Potensi Mahasiswa Profesional Religius Hadapi Stres Akademik

https://ldii.or.id/potensi-mahasiswa-profesional-religius-hadapi-stres-akademik/ 
https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Issue8-of-Almuntaqa-Now-Available.aspx
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 Müslüman Toplumlarda Eğitim Dergisinin Kasım Sayısı Yayımlandı

Journal of Education in Muslim Societies

Kasım 2021 İngilizce          ABD           Dergi

Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü bünyesinde çıkarılan Müslüman 
Toplumlarda Eğitim Dergisinin Kasım sayısı yayımlandı. Derginin bu sayısında 
“Öğrenci Başarısı Üzerine Ütopik Spekülasyonlar: Neoliberal Üniversite 
Eğitiminde Mouakhat’ın Değerinin Kavramsallaştırılması”; “Pakistan Yüksek 
Öğreniminde Uluslararası Mesleki Öğrenmenin Sonucunda Bireysel Gelişim ve 
Değişimin İncelenmesi”; “Aktif Savaş Sırasında Eğitim: Suriye’de Öğretmenlerin 
Algılarını ve Uygulamalarını Keşfetmek”; “İşgal Altındaki Filistin’de Dönüştürücü 
Pedagoji: Uluslararası Öğrenci Keşifleri ve Uyanışları”; “İnsani Gelişme 
Araştırmalarının Uygulamaya Dönüştürülmesi Sahadan Notlar” başlıklı yazılar 
ve Prof. Rosnani Hashim ile yapılan bir söyleşi yer aldı.

“2021 Orta Asya Öngörüsü: Bir Uzman Gözleminden Sonuçlar” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi

2.11.2021            İngilizce       Kırgızistan        Toplantı

OSCE Akademi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte “2021 Orta Asya Öngörüsü” 
başlıklı rapor değerlendirildi. OSCE Akademi Direktörü Alexander Wolters 
ve Friedrich Evert Vakfı Bölge Direktörü Christoph Mohr’un açılışını yaptığı 
etkinlikte, uzman anketine genel bir bakış ve sonuçlar Almanya’dan Dr. 
Sebastian Schiek ve Oyuna Baldakova tarafından sunuldu. OSCE Akdemi’den 
Dr. Shairbek Dzhuraev, “Orta Asya Öngörüsünün Vaatleri, Değeri ve Zorlukları” 
başlıklı bir sunum yaparken; Orta Asya Amerikan Üniversitesi’nden Doçent Dr. 
Sania Toktogazieva “Kırgızistan’da Geleneksel Değerler” konulu bir sunum 
yaptı ve OSCE Akademi’den Dr. Rahat Sabyrbekov, “Orta Asya’daki Ekonomik 
Zorluklar ve İklim” hakkında konuştu.

Central Asia Forecasting 2021- Results from an Expert Surve

https://myemail.constantcontact.com/Announcement-and-CfP--Journal-of-Education-in-Muslim-Societies.html?soid=1126826963741&aid=LXq5EBoVwO8
https://osce-academy.net/en/news/full/979.html
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 Astroble Araştırma Dergisinin 3. Sayısı Yayımlandı

“Abladi: Kültür sektörünün bu kadar kısıtlı kaynaklarla kalması artık caiz değil’’ 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

16.11.2021            

10.11.2021 

İngilizce        

Arapça                   

Katar        

Fas

Dergi

Görüş Yazısı

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Çalışmalar Fakültesi lisansüstü 
öğrencileri tarafından Astroble Araştırma Dergisi, dünyadaki Müslüman 
toplulukları etkileyen çok katmanlı konuların nüanslarını tartışan İslami temelli 
ve disiplinlerarası yaklaşım sunan bir platformdur. Derginin bu sayısında, 
“İslami Perspektifler: Mevcut Modele Bir Alternatif Mimarlıkta Sosyal 
Sürdürülebilirlik”; “Üreme Etiği: Kadim Kadından Modern Cinsiyet Seçimine 
Bebek Öldürme”; “Bildirmek veya Bildirmemek: Bir Okul Danışmanının 
Etik Kuralları”; “KİK’te Ulusal Kadınların Çalışma Hakları”; “Marj Ticaretinin 
Şeriat Değerlendirmesi”; “İslamofobi: Yeni Bir Fenomen veya Bir Sürekliliğin 
Parçası”; “Suudi Arabistan’da Hukukçuluğun Sınırları: Üzerine Bir Yorum”; “SKH 
Performansı Daha Yüksek Finansman Sağlar mı?”; “İslami Piyasa Örneği Ağır 
Sanayi Sektörü Dünya Endeksi” başlıklı yazılar yer aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Parlamento Grubu üyesi Al-Batool Abladi, kültür 
sektörünün sınırlı insan ve mali kaynaklarla ve üç sektörle çatışan bir 
bakanla artık olduğu gibi kalmasına izin verilmediğini doğruladı. Bu durumun 
“bakanlığın performansını beklentilerin altında bıraktığını” vurguladı. 9 Kasım 
2021 Salı günü Eğitim, Kültür ve İletişim Komisyonu’nda kültür ve iletişim 
sektörlerinin her biri için alt bütçenin tartışılması sırasında temsilcilerin “Misbah” 
adlı müdahalesinde, radikal bir değişim çağrısında bulundu. Ayrıca, bürokratik 
zihniyetin ve iyi yönetişimin değiştirilmesinin, elektronik stantlarda sanatsal 
üretime yatırım yaparak ve sosyal ağlar ve diğer siteler aracılığıyla pazarlayarak 
bakanlığı sınırlı bütçesinden önemli bir oranda kurtaracağını düşündüğünü 
söyledi. Böylece bakanlık bütçesinin dörtte biri ile kültür sektöründe beş yılda 
bir devrim yapılabileceğine değinen parlamenter, Covid’in etkileri nedeniyle 
Fas kültür alanının dinamizmini ve hareketini yeniden sağlama sorumluluğunun 
büyük olduğunu vurguladı. 

أباليض: مل يعد مسموحا أن يظل قطاع الثقافة بهذه املوارد املحدودة

Third Volume of Astrolabe Student Research Journal

https://www.hbku.edu.qa/en/news/CIS-PE-LTVASRJ 
http://www.pjd.ma/node/82555


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

16

 “Afganistan Üzerine Konuşmalar: Orta Doğu’nun Perspektifleri” 
Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Asya Avrupa Dergisinin 67. Sayısı Yayımlandı

10.11.2021            

Kasım 2021            

İngilizce            

İngilizce          

Pakistan             

Kazakistan              

Çevrimiçi Seminer

Dergi

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) ve Afganistan, Orta Doğu ve Afrika 
Merkezi (CAMEA) tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde Afganistan’daki 
güncel siyasi olaylara odaklanıldı. CAMEA Direktörü Amina Khan, açılış 
konuşmasında, Taliban için gerçek sınavın henüz yeni başladığını ve bunun 
meşruiyet, tanınma ve performansıyla ilgili olduğunu belirtti. Aizaz Ahmad 
Chaudry ise Afganistan’da dikkate alınması gereken en öncelikli meselenin 
Afganistan’a insani yardım sağlamak olduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın 
eski Pakistan büyük elçisi Ali Awadh Aseri konuşmasında, Afganistan’ın 
yalnız bırakılmaması gerektiğini ve Pakistan gibi ülkelerin Afganistan’ın 
istikrarsızlaştırılmasını önleyecek planlar yapması gerektiğini ifade etti. Hasmat 
Moslih, yüz yılı aşkın bir süredir çalkantılı bir tarihe sahip olan Afganistan’da 
imaj ve kimlik krizinin henüz çözülmediğine dair çıkarımlarda bulundu.

Avrasya Araştırma dergisi tarafından aylık olarak çıkarılan Asya Avrupa 
dergisinin Kasım sayısı yayımlandı. Derginin bu ayki sayısında, “Orta Asya 
Elitlerinin Farklılıkları ve Benzerlikleri”; “İklim Değişikliği Politikasında 
Kazakistan’ın İstekleri”; “Avrasya Ekonomik Birliği Mahkemesi”; “Orta Asya 
Ülkeleri Şehirleşme İhracatı Yapar Mı?”; “Kazakistan’da Kripto Yasağı, Büyük 
Göç ve Bitcoin Madenciliği”; “Elektrikli Aküler İçin Avrasya Savaşı: Ukrayna’dan 
Görünüm”; “Doğalgaz Boru Hattı Bağlamında Türkmenistan-İran Enerji İş 
Birliği”; “Hint-Pasifik’te Nükleer İttifakı: AUKUS”; “Afganistan: Denklemde Yeni 
Bir Değişken” başlıklı yazılar yer aldı. Bu sayıda ayrıca, Azerbaycan Milli Meclisi 
Milletvekili ve Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva ile 
gerçekleştirilen bir röportaj yer aldı. 

Webinar on “Conversations on Afghanistan: Middle East’s Perspectives”

Journal of Asia Europe 67

https://issi.org.pk/press-release-webinar-on-conversations-on-afghanistan-middle-easts-perspectives/ 
https://www.eurasian-research.org/publication/asya-avrupa-no-67/ 
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“Araplar ve Bilgi ve Yeniliğe Geçişin Zorlukları” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

29.11.2021            Arapça    Lübnan      Seminer

Arap Düşüncesi Vakfı, Abdülhamid Şoman Vakfı ortaklığında yeni basılan 
“Araplar ve Bilgi ve Yeniliğe Geçişin Zorlukları” başlıklı kitabı konu alan bir 
seminer organize etti. Bilim ve kalkınma politikaları konusunda uzman ve 
danışman Dr. Moeen Hamza tarafından kaleme alınan kitabı tartışmak üzere 
Valentina Kassisieh, Profesör Henry Awet ve Kültür Bakanı Haifa Al-Najjar 
konuşma yaptı. Bu konuşmacılar dışında 5 konuşmacı daha yer aldı. Kitap, 
Arap ülkelerindeki araştırma, teknolojik gelişme ve inovasyonun durumu 
hakkında yayınlanan istatistiksel veriler ve dijital teknolojilere dayalı yeni bilgi 
dönüşümlerine odaklandı. 

The Arabs and the Challenges of Transition towards Knowledge and Innovation

https://arabthought.org/ar/event/46/ندوة-مناقشة-كتاب-العَرَب-وتحدّيات-التحوّل-نحو-المعرفة-والابتكار  
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“Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Gününde Yapılan Yuvarlak Masa” 
Başlıklı Etkinlik Gerçekleşti

“Halk İstiyor: Devletin Geri Dönüşü mü, Devrim mi?” Başlıklı Makale Yayımlandı

Održan Okruglı Sto Povodom Međunarodnog Dana Borbe Protıv Nasılja Nad Ženama

25.11.2021                

9.11.2021                   

Boşnakça                   

Arapça

Sırbistan                  

Tunus

Etkinlik

Rapor

Rıjaset Sırbistan İslam Cemaati tarafından hazırlanan etkinlikte Uluslararası 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü münasebetiyle Sırbistan İslam 
Cemaati idari binasında Hamd salonunda yuvarlak masa toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Müslüman alimler, müftüler, akademisyenler ve diğer dinlerin 
temsilcileri katıldı. Toplantının amacı, başta kadınlara yönelik olmak üzere 
her türlü şiddetin önlenmesi ve kınanması için tüm toplumu genel olarak 
seferber etmek olarak belirlendi. Toplantıda Sırbistan’daki ve dünyadaki şiddet 
ve mağdurlara ilişkin istatistikler, devletin ve dini toplulukların toplumdaki 
şiddet konusundaki tutumları, tepki ve somut eylemleri, medyanın rolü ve 
bireylerde empati eksikliği gibi konular tartışıldı. Toplantının sonunda ise tüm 
toplumun, devletin, dini toplulukların, medya, sivil toplum kuruluşlarının yıl 
boyunca şiddetin önlenmesi ve gençlerin eğitimi konusunda birlikte çalışması 
üzerine vurgu yapıldı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu’nda yayımlanan makaleyi Sufian 
Jaballah kaleme aldı. Makale Tunus halkının siyasi görüşlerine yer verirken 
2021’de değişen görüşler üzerinden çıkan verileri grafiklerle destekledi. 
“Güçler arası farklılaşmanın olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsetmek 
mümkün müdür?”,  “Bir azınlığın hükümet tekeli ve aynı egemen grupların 
birkaç yılda bir para ve medya gücüyle yeniden üretilmesi ışığında toplumun bir 
temsilinden bahsetmek mümkün müdür?”, “Toplum, yalnızca siyasal İslam’dan 
veya yolsuzluk lobilerinden değil, aynı zamanda partiler, seçkinler, arabulucular/
aracılar, sivil toplum ve onunla iktidar arasında uzanan tüm klasik kolektif 
eylem biçimlerinden, bir kıstak mı yoksa ikisi arasında bir yerde mi duruyor?”, 
sorularına cevap arandı.

الشعب يريد:عودة الدولة ام صريورة الثورة ام كلتاهام معا؟

https://www.rijaset.rs/index.php/vesti/1096-odrzan-okrugli-sto-povodom-medunarodnog-dana-borbe-protiv-nasilja-nad-zenama 
https://ftdes.net/ar/lepeupleveut/
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 “Arap Kadınlarını Masada Desteklemek” Başlıklı Proje Duyuruldu

Kasım 2021        

11-12.11.2021       

İngilizce         

İngilizce           

Yemen            

ABD        

Proje

Panel

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından başlatılan SAWT Bölgesel 
Burs Programı, Libya, Yemen, Suriye, Filistin ve Irak’ta cinsiyet kapsayıcı 
barış ve güvenlik politikaları doğrultusunda kadın savunucularını bir araya 
getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme ve ağ oluşturma fırsatları sağlayacak 
ve kadın aktivistlerin ve savunucuların oynadığı lider rollerini destekleyecek; 
böylece diyalog masalarını, kadınları ve kadın haklarını daha kapsayıcı hale 
getirecektir. Ayrıca, farklı sektörlerden aktivistlerin ve liderlerin deneyimlerini 
paylaşmaları ve daha kapsayıcı bir barış ve güvenlik gündemi için toplu 
seferberliğe katkıda bulunmaları için platformlar sağlayacaktır.

KARAMAH İnsan Hakları İçin Müslüman Kadın Hukukçular ve paydaşları 
iş birliğinde düzenlenen panele bilim adamları, politika savunucuları ve 
topluluk liderleri katılım sağladı. Panelde din özgürlüğü teması etrafında 
çeşitli tartışma konuları ele alındı ve savunuculuk eğitimi ile ilgili sunum 
yapıldı. Bu program, katılımcıları kendi topluluklarında ve bağlamlarında 
din özgürlüğü konularında harekete geçmenin pratik yollarını düşünmeye 
teşvik etmeyi amaçladı. Katılımcılar, küçük grup tartışmalarına, bir topluluk 
görüşme oturumuna katıldı ve bu savunuculuk konularında birlikte harekete 
geçme fırsatlarını keşfetti.

“Din Özgürlüğünü Yeniden Tasarlamak: Eğitimden Savunuculuğa Geçiş” 
Başlıklı Panel Düzenlendi

Supporting Arab Women at the Table (SAWT)

Reimagining Religious Freedom: Moving From Education To Advocacy

https://sanaacenter.org/programs/sawt
https://twitter.com/KaramahDC/status/1458811806831501317 
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“Kadınların Siyasi Katılımdaki Yerini Güçlendirme” Başlıklı Eğitim Gerçekleştirildi

CAIR, Başkan Meeks’in Uluslararası İslamofobi Yasası ile Mücadelede Ortak Sponsor Oldu

تعزيز قدرات النساء يف مواضيع املشاركة السياسية

CAIR Welcomes Chairman Meeks’ Co-Sponsorship of Combating International 
Islamophobia Act 

2.11.2021            

1.11.2021 

Arapça             

İngilizce       

Filistin         

ABD       

Eğitim 

Haber

Pal-Think Strateji Çalışmaları, Ulusal Fon tarafından finanse edilen Sivil Toplum 
2 projesi kapsamında “Kadınların Siyasi Katılımdaki Yerini Güçlendirme” başlıklı 
eğitim düzenledi. Sivil Eğitim Kurulu Üyeleri Abu Sherby ve Mayson Odeh’in 
katılımıyla düzenlenen eğitimin temel amacı Gazze Şeridi’nde demokrasi 
ilkelerine ve insan hakları kavramlarına inanan genç bir nesil yaratmaktı.  Genç 
nesille birlikte kendi toplumlarında demokrasi ve insan hakları değerlerini 
yaygınlaştırabilecek güçlü liderlerin bulunabileceği kaydedi.

Amerika’nın en büyük Müslüman sivil haklar ve savunma örgütü olan 
Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi (CAIR), Uluslararası İslamofobiyle Mücadele 
Yasası olan HR 5665’e ortak sponsorluktan dolayı Temsilciler Meclisi Dış 
İlişkiler Başkanı Kongre Üyesi Geregory Meeks’e teşekkür etti. Uluslararası 
İslamofobiyle Mücadele Yasası’nın iki temel amacından biri Dışişleri 
Bakanlığı’nda İslamofobiyi İzleme ve Mücadele Ofisi kurmaktır. Diğeri ise 
Dış Yardım Yasasını ve Uluslararası Din Özgürlüğü Yasasını, her ülkede 
İslamofobiyle ilgili yıllık raporlama gerektirecek ve bu ülkenin eğitim 
programları ve kamuoyu bilinçlendirme girişimleri yoluyla İslamofobi ile 
mücadele için adımlar atacak şekilde değiştirecektir. İslamofobiyle Mücadele 
Yasası, ABD’nin uluslararası alanda dini zulmü izleme ve mücadele etme 
misyonunu İslamofobiyle genişletmeyi hedeflemektedir.

http://palthink.org/2021/11/5935/?fbclid=IwAR3WubvPwCJZplB6ae2mVvm0wXiNPx-I2Lux17snDmtaDslpzmL_NHjEyAs 
https://www.cair.com/press_releases/cair-welcomes-chairman-meeks-co-sponsorship-of-combating-international-islamophobia-act-h-r-5665/
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“COVID-19’un Göçmenler ve Yerinden Edilmiş Nüfuslar Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etkisi” 
Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

“Dijital Çağda İlerlemiş İslami Bir Kadın Örgütü Olarak ‘Aisyiyah’nın Karakterinin Uyarlanması” 
Adlı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

COVID-19’s Socio-economic Impact on Migrants and Displaced Populations

Adaptasi Watak ‘Aisyiyah sebagai Organisasi Perempuan Islam Berkemajuan Di Era Digital

8-11.11.2021

7.11.2021 

İngilizce             

Endonezce     

Mısır

Endonezya

Çevrimiçi Seminer

Çevrimiçi Seminer

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen programda COVID-
19’un bölgedeki göçmenlerin ve yerinden edilmiş nüfusun sosyo-ekonomik 
sonuçlarını nasıl ve ne ölçüde sistematik olarak etkilediğinin incelemeleri 
tartışıldı. Bunun için araştırma araçlarının geliştirilmesine yönelik öneriler 
sunuldu. Birleşmiş Milletler’in (BM) COVID-19’un sosyo-ekonomik etkisine ilişkin 
çerçevesini temel alan IOM, COVID-19 pandemisinin altı temel sütun üzerindeki 
etkisini değerlendirmek için çeşitli değerlendirmeler yaptı. Online seminerin 
amacı üç cümle ile özetlendi: COVID-19 zamanlarında mobil popülasyonlarla 
araştırma yürütürken metodolojik zorluklar üzerinde düşünmek; COVID-
19’un bölgedeki mobil nüfuslar üzerindeki sosyo-ekonomik etkisi ile ilgili 
mevcut verilerin stokunu almak ve ilgili konularda gelecekteki veri toplama 
girişimlerinin savunuculuğunu yapmak; Bölgedeki hareketli nüfuslar için 
gelecekteki politika ve programlamayı iyileştirmek için öneriler sunmak ve 
tartışmak.

PP ‘Aisyiyah’nın başkanı Soimah Kastolani “Dijital Okuryazarlık” etkinliğini 
organize etti. Tebliğ’in derneği hareketlendirmek ve ’Aisyiyah’ organizasyonunu 
hedeflerine ulaştırmak için dijital okuryazarlığın gerekli olduğunu vurguladı. 
Aisyiyah’nın İslami bir ilerleme örgütü olarak karakterinin; yapısal veya kültürel 
ayrımcılık yaşamadan düşüncelere, eylemlere ve günlük hayata, dijital çağa 
uyarlanması gerektiğini belirtti. Aisyiyah’nın haritalama, dijital altyapı üzerine 
daha fazla insan kaynağına ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca dijital dünyada 
hareketin kendisini konumlandırması gerektiğini vurguladı. Konuşmacılardan 
Prof. Hilman Latief gelecekteki ve bugünkü toplum için İslam medeniyetinin 
hazinelerini gösteren bir haritaya ihtiyaç olduğunu ve böylece İslam 
medeniyetinin içerisinde Aisyiyah’nın da konumunun tespit edilebileceğini 
belirtti. Ayrıca üretilecek teknoloji için altyapısında özel yetenekli insanlara 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://erf.org.eg/events/covid-19s-socio-economic-impact-on-migrants-and-displaced-populations/
https://muhammadiyah.or.id/adaptasi-watak-aisyiyah-sebagai-organisasi-perempuan-islam-berkemajuan-di-era-digital/
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“Filistin Sivil Toplumunun Kriminalleştirilmesi Uluslararası Etkilere Sahip Olacak” 
Başlıklı Analiz Metni Yayımlandı

“Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Bilinçlendirme Oturumları” Başlıklı Eğitim 
Gerçekleştirildi

Criminalization of Palestinian Civil Society Will Have International Implications

Implementing Awareness-Raising Sessions on Democracy and Human Rights Issues

10.11.2021               

10.11.2021   

İngilizce 

Arapça    

Lübnan           

Filistin                          

Analiz 

Eğitim

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Yara Shoufani’nin kaleme aldığı Filistin insan 
hakları örgütlerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının terörist organizasyonlar 
olarak gösterilmelerine ilişkin “Filistin Sivil Toplumunun Suçlulaştırılması 
Uluslararası Etkilere Sahip Olacak” başlıklı bir analiz metni yayımladı. Metne 
göre Addameer Mahkumları Destekleme ve İnsan Hakları Derneği, Al-Haq, 
Uluslararası Çocuklar İçin Savunma - Filistin, Tarımsal Çalışma Komiteleri 
Birliği, Bisan Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Filistin Kadın Komiteleri 
Birliği gibi Filistin mücadelesinde ön saflarda yer alan altı örgütün bu şekilde 
marjinalleştirilmesi bu örgütlerin güçsüzleştirilmesine yönelik bir çabadır. 

Pal Think Strateji Çalışmaları, Kanada Hükümeti tarafından finanse edilen 
“Filistin Seçimlerini Elde Etmek İçin Sivil Toplumun Rolünün Güçlendirilmesi” 
projesinin bir parçası olarak “Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda 
Bilinçlendirme Oturumları” başlıklı eğitimler gerçekleştirdi. “Filistinli Gençler 
Arasında Barışçıl Diyalog” başlıklı bir oturum düzenlendi. Oturumda diyalog 
kavramı ve çatışmalar nedeniyle şiddetlenmeye devam eden krizlerden 
muzdarip olan Filistinli gençler arasında bir diyalog kültürünün nasıl teşvik 
edileceği vurgulandı. “Yerel Komiteler, Belediyeler-Yerel Demokrasi” başlıklı 
bir oturum daha gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü yapan Aseel Safi, 
yerel komitelerin görevleri, belediyeleri güçlendirmedeki rollerine değindi.

https://www.palestine-studies.org/en/node/1651892 
http://palthink.org/en/2021/11/11258/ 
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“Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasının 11 Yılı (EVAW) Yasası” Başlıklı Literatür 
Değerlendirmesi Yayımlandı

“Örgütlenme Özgürlüğü: Libya Siyasi Geçişinin Başarısı İçin Temel Bir Garanti” Başlıklı 
Analiz Yayımlandı

11 Years of the Elimination of Violence Against Women (EVAW) Law

Freedom of Association: An Essential Guarantee for the Success of the Libyan Political 
Transition

11.11.2021   

03.11.2021 

İngilizce 

İngilizce 

Afganistan     

Mısır

Rapor

Analiz 

Afganistan Araştırma ve Değerlendirme Birimi, 2009 yılında 91 sayılı kararname 
ile kadına yönelik şiddetin kaldırılması yasasına ilişkin “Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılmasının 11 Yılı (EVAW) Yasası” başlıklı literatür değerlendirmesini 
kaleme aldı. Metinde yasanın 2018’de yürürlüğe girmesinden neredeyse on 
yıl sonra, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Birleşmiş Milletler Afganistan’daki 
Yardım Misyonu (UNAMA), güçlü bir metne rağmen kadına yönelik şiddetin 
Afgan adalet sistemi tarafından hala büyük ölçüde görmezden gelindiği ve 
mağdurları geri çevirdiği belirtildi. Literatür incelemesi, kaydedilen ilerlemenin 
yanı sıra EVAW yasasının tam olarak uygulanmasına imkan tanınması için 
halihazırdaki zorluklar hakkında da fikir vermektedir.

3 Kasım Çarşamba günü, Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü (CIHRS) 
tarafından desteklenen Libya Platformu, Libyalı Kadın Barış Platformu 
(LWPP) ve Savunucu İnsan Hakları Merkezi (DCHR), “Özgürlük Özgürlüğü” 
başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Libya ve uluslararası sivil 
toplumu, çalışmalarını kısıtlamanın yanı sıra devlete bağlı silahlı gruplardan 
misilleme riskiyle karşı karşıya bırakılan yasa dışı yürütme kararnameleri 
aracılığıyla Libya’da örgütlenme özgürlüğüne yönelik artan kısıtlamalara ışık 
tuttu. Tartışmayı hukuk uzmanı ve araştırmacı Marwan Al-Tashani yönetti. 
Tartışmaya BM üye devletlerinin temsilcileri, yerel elçilikler, Avrupa kurumları, 
akademisyenler ve uluslararası kuruluşlar da katıldı.

https://areu.org.af/publication/2016/  
https://cihrs.org/libya-authorities-must-roll-back-repressive-regulation-on-civil-society-and-support-new-legal-framework/?lang=en
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“Suriye: Evrensel Periyodik İncelemesi Gözaltına Alınanların, Kaybedilenlerin ve 
Ailelerinin Haklarına Odaklanmalı” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Polonya Sınırındaki Göçmenler, Belarus ve AB’nin Sert Tutumları Dehşet Verici 
Sonuçlarla Karşılaşıyor” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Syria: Universal Periodic Review Must Center the Rights of the Detained, the Disappeared, 
and their Families

Migrants On Polish Border Face Dire Consequences As Belarus And Eu Harden Stances

12.11.2021

17.11.2021 

İngilizce 

İngilizce 

Mısır            

Balkanlar   

Rapor

Görüş Yazısı

Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü (CIHRS), Sednaya 
Hapishanesindeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği (ADMSP), Sezar Aileleri 
Derneği, IŞİD Tarafından Kaçırılan Kişilerin Aileleri Koalisyonu (Massar), 
Özgürlük Aileleri ve Ta’afi Girişim, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Birleşmiş 
Milletler Evrensel Periyodik İncelemesi (UPR) öncesinde devletleri kayıp ve 
kaybedilenlerin kaderini ele almaya çağıran ortak bir rapor sundu. Sunum, on 
yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma bağlamında, başta Suriye hükümeti 
olmak üzere çatışmanın tüm tarafları tarafından tutuklulara karşı işlenen ve 
devam eden ihlallere dikkat çekti. 2016’daki son incelemeden bu yana, 
tutuklular ve kayıplar dosyasında ilerleme kaydedilmedi. Tutukluların serbest 
bırakılması, kaybedilenlerin akıbetinin ifşa edilmesi ve kurbanlar ve aileleri için 
hakikat ve adaletin sağlanması, 2011 ayaklanmasının temel nedenlerinden 
birinin ele alınması ve Suriye’de siyasi bir çözümün ve sürdürülebilir barışın 
yolunun açılması için öneriler yapıldı.

Metne göre, AB’nin Minsk’e yeni yaptırımlar getirmesi ve Belarusluların Polonya 
sınırındaki göçmenleri şiddet olaylarını kışkırtmak için zorlamaya çalıştıklarını 
iddia etmesiyle birlikte, sınırda mahsur kalanların durumu daha da kötüleşecek. 
Metnin bir bölümünde Polonya’nın Belarus ile doğu sınırından yaklaşık 10 
kilometre uzakta bulunan Narewka köyü yakınlarındaki bir ormanda neredeyse 
gece yarısı iken ve ayak sesleri yaklaşırken bir Iraklı Kürt ailenin nefeslerini 
tutarak çömelmiş durumda bekledikleri resmedildi. Polonya hükümeti, insan 
hakları gruplarına göre sınır muhafızlarına göçmenleri geri gönderme emri 
verirken, sınır boyunca 3 kilometrelik bir arazide olağanüstü hal ilan etti. 
Sonuç olarak, göçmenler iki taraf arasında bir oraya bir buraya savrulurken, 
birçoğu da günlerce bölgedeki ormanlarda yiyecek ya da barınağa erişim 
olmadan dolaşmaya bırakıldı. Sınır bölgesinde şimdiye kadar aralarında reşit 
olmayanların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü biliniyor. 

https://cihrs.org/syria-universal-periodic-review-must-center-the-rights-of-the-detained-the-disappeared-and-their-families/?lang=en
https://balkaninsight.com/2021/11/16/unconvinced-by-democracy-czechs-nostalgic-for-communist-past-slovaks-even-more-so/
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“Orta Asya’da Bağımsızlık Mücadeleleri” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

“İnsan Hakları Savunuculuğunu Terörizmle Karıştırmak: İsrail’in Altı Filistinli İnsan Hakları 
Kuruluşunu ‘Terörist’ Olarak Tanımlaması” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

Struggles for Independence in Central Asisa

Conflating Human Rights Advocacy With Terrorism: Israel’s Designation of Six Palestinian 
Human Rights Organizations as ‘Terrorist’

04.11.2021            

18.11.2021   

İngilizce 

İngilizce 

Kazakistan            

Lübnan     

Çevrimiçi Seminer

Çevrimiçi Seminer

Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerde 
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Tansü konuşmacı olarak 
katıldı. Tansü, ana hatlarıyla eskiden Türkistan olarak adlandırılan Orta Asya 
bölgesinin geçmişi ve bölgedeki bağımsızlık mücadeleleri hakkında bilgiler 
verdi. Konuşmacı, “Türkistan” olarak adlandırılan bölgenin 19.yüzyılda Rus 
bilim adamları tarafından “Merkezi Asya” kavramıyla ifade edildiği ve bu 
kavramın “Orta Asya” olarak Türkçeye geçtiğini belirtti. Seminerde, Orta Asya 
bölgesindeki güç mücadeleleri tarihi bir perspektifle ele alındı. Seminerin 
sonunda, günümüz Orta Asya devletlerinin birlik ve beraberliğinin hayati 
önemine vurgu yapan Tansü, Türk dünyasının parlak geleceğine inandığını 
belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Colombia Üniversitesi bünyesinde “İnsan Hakları 
Savunuculuğunu Terörizmle Karıştırmak: İsrail’in Altı Filistinli İnsan Hakları 
Kuruluşunu ‘Terörist’ Olarak Tanımlaması” başlıklı çevrimiçi seminer düzenledi. 
Al-Haq, Uluslararası Çocuklar İçin Savunma - Filistin, Addameer, Bisan 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Filistin Kadın Komiteleri Birliği ve Tarımsal 
Çalışma Komiteleri Birliği kurumlarının İsrail tarafından 22 Ekim tarihinde terörist 
olarak tanımasını  eleştirmek adına program organize edildi. Görüşmede 
Addameer ve Defence for Children International-Filistin’in çalışmaları, İsrail 
hükümetinin atamasının dayattığı yeni zorluklar ve örgütlerin nasıl ilerlemeyi 
planladıkları ele alındı. Columbia Hukuk Fakütesi’nden Katherine Franke, 
Columbia Üniversitesi Arap Çalışmaları’ndan Rashid Khalidi ve Uluslararası 
Çocuk Hakları genel sekreteri Khaled Quzmar programa konuşmacı olarak 
katıldı. 

https://www.eurasian-research.org/4-kasim-2021-tarihinde-gaziantep-universitesi-fen-edebiyat-fakultesi-tarih-bolumu-ogretim-uyesi-doc-dr-yunus-emre-tansu-orta-asyada-bagimsizlik-mucadeleleri-basli/ 
https://www.palestine-studies.org/en/node/1651879?fbclid=IwAR09kBkU107_Xy1eLKz0-oyOYeeCaTYOjOyNHSgY56k5v9prCAa4SI6Yvtg 
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“Artan Aile İçi Şiddet: Gafsalı Kadınlar Acı Çekiyor!” Başlıklı Makale Yayımlandı

“FTA Vurguluyor No.15 – Cinsiyet Eşitliğini ve Sosyal İçermeyi Geliştirmek” 
Adlı Rapor Yayımlandı

Increasing domestic violence: the women of Gafsa are suffering

FTA Highlight No.15 – Advancing Gender Equality and Social Inclusion

23.11.2021 

23.11.2021 

İngilizce 

İngilizce 

Tunus

Endonezya

Rapor

Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan makale 
Tunus’ta artmakta olan kadına şiddet olaylarını konu aldı. Rihab Mabrouki 
tarafından yazılan makale, kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet olaylarının 
azaltılması için geliştirilmesi gereken yasal haklardan, toplumsal düzenden 
bahsetti. Araştırmacı ve sosyolog Rahma Ben Slimen, bu konuyu, çeşitli 
şiddet türlerini önlemede ve azaltmada nispeten sınırlı görünen caydırıcı 
yasalarla ilişkilendirdi. Makalede özel olarak Gafsa Valiliği’ne bağlı maden 
kasabalarından Redeyef kasabasında yaşayan kadınlardan örnekler verildi. 
Artan kadına yönelik şiddet olgusunun nedenleri, faktörleri ve toplumsal 
sonuçları olduğu vurgulandı ve şiddet vakalarında artış yaşayan toplumun 
sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamından ayrı olarak anlaşılamayacağına 
şüphe edilmeyeceği dile getirildi.

Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi yayımladığı bu raporda; orman, 
ağaç ve tarımsal ormancılık alanlarında (FTA) toplumsal cinsiyet eşitliğini 
ilerletmek için on yıl süren yolculuğunu yansıtmayı ve gelişimi göstermeyi 
amaçladı.  Rapor FTA Cinsiyet Stratejisi (2013) ve Gözden Geçirilmiş Araştırma 
Gündemi ve Eylem Planı (2020) üzerinden oluşturuldu. Raporun ilk kısmında 
araştırmanın metodolojisine odaklanıldı. İkinci kısmında FTA içinde toplumsal 
cinsiyet entegrasyonunu kuran araştırmalar üretilmesini hedeflendi. Son 
olarak; eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir orman, ağaç ve tarımsal ormancılık 
peyzajlarının yaratılmasına katkıda bulunabilecek gelecekteki toplumsal 
cinsiyet araştırmaları için bir gündem önerildi.

https://ftdes.net/en/violence-croissante-dans-la-famille-les-femmes-de-gafsa-sont-victimes/
https://www.cifor.org/knowledge/publication/8225
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“Çocuk İşçiliği” Başlıklı Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

“Pakistan’da TikTok Yasağı” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

مكافحة عمل األطفال

TikTok Ban in Pakistan

21.11.20201                 

4.11.2021 

Arapça               

İngilizce 

Ürdün           

Pakistan

Eğitim 

Politika Notu

Tamkeen Hukuki ve İnsan Hakları kurumu, Khansa İlkokulunda kadın 
öğrencilerin velilerine yönelik çocuk işçiliğinin tehlikeleri hakkında farkındalık 
yaratmak adına ′′Çocuk İşçiliği ′′ konulu farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. 
Oturum sırasında Bakanlık Genel Merkez İşçi Denetleme Daire Başkanı 
Bilal El-Mecali, doğumdan on sekiz yaşına kadar her çocuğun her türlü 
eğitimlerini almasının gerektiği üzerinde durdu. Bakanlıkta Çocuk İşçiliğinin 
Sınırlandırılması Denetleme Daire Başkanı Haifa Derwish, Ürdün kanununun 
on altı yaşından küçük çocukların çalışma davalarında belirlediği kısıtlama ve 
koşullara işaret etti. 

IPRI İslamabad Politika Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan politika 
notunda Pakistan Telekomünikasyon Kurumu’nun (PTA), 21 Temmuz 2021’de 
“uygunsuz içeriği” kaldırmadığı için dördüncü kez TikTok’a erişimi engellemesi 
konu edildi. TikTok ilk olarak Ekim 2020’de uygunsuz içerik şikayetleri 
üzerine yasaklandı ve 10 gün sonra yasak kaldırıldı. 11 Mart 2021’de PTA, 
Peşaver Yüksek Mahkemesi’nin emriyle başvuruyu bir kez daha yasakladı. Bu 
yasak 3 hafta sonra geri alındı. Yasağa karşı tepki Pakistan toplumunun tüm 
kesimlerinden geldi. Gazeteciler, dijital medya tüketicileri ve hak etkinliklerinin 
tümü, çevrimiçi etkinliklerinin denetlenmesini protesto etmek için çevrimiçi 
kampanyalarda yer aldı. İç öfkeye ek olarak, bu yasaklar dünyanın dört bir 
yanından medya ve kuruluşlar tarafından sansür ve insan hakları ihlali olarak 
kabul edildi.

https://www.facebook.com/tamkeencenterjo/photos/pcb.5255188657829940/5255186777830128/ 
https://ipripak.org/tiktok-ban-in-pakistan/
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“Üçüncü Oturumunda Sahel’de Çevresel Adalet İçin Bölgesel Forumu” Başlıklı 
Forum Gerçekleştirildi

املنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل يف دورته الثالثة

26-27.11.2021 Arapça Tunus Forum

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan makale 
iklim krizine ve bunun yarattığı çevresel adaletsizliğe değindi. Söz konusu 
adaletsizliğin STK’lar ve hükümet tarafından giderilmesi gerektiğini savundu. 
Çevre sorunlarının ele alınması bağlamında, Manastır’daki Ekonomik ve Sosyal 
Haklar Forumu şubesi, çevresel toplumsal hareketleri desteklemek için çalıştı 
ve bu hareketlerin çeşitli aktörleri ve temsilcileri arasında bir ittifak kurmayı 
ve geliştirmeyi başardı. Makale, Tunus’un çeşitli bölgelerinde protestoların 
hızının arttığına tanık olduğunu dile getirdi. Ayrıca çevresel adaleti sağlama 
mücadelesi bağlamında, Monastir’deki forum şubesi yerel ittifaklarını diğer 
sosyal ve çevresel hareketleri içerecek. Çeşitli aktörlere ve karar vericilere 
seçimlerini ve politikalarını değiştirmeleri için baskı yapacak bir aracı temsil 
edecek bir ittifaka ulaşmak amacıyla faaliyetlerine devam edecek.

https://ftdes.net/ar/forum-regional-monastir/ 
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“Kuzey Makedonya’da Kadınların, Refakatçi ve Refakatsiz Çocukların ve Küçüklerin 
Düzensiz Göçüne İlişkin Aylık Rapor (Ekim, 2021)” Başlıklı Rapor Yayınlandı

“Yeni Irak Hükümeti ve Ekonomik Çeşitliliğe Yönelik Adımlar” Başlıklı Makale Yayımlandı

10.11.2021      

30.11.2021 

İngilizce                 

İngilizce           

Kuzey Makedonya       

Irak                        

Rapor 

Makale

LEGIS kurumu tarafından yayınlanan yazıda Makedonya Genç Avukatlar Derneği 
tarafından desteklenen projenin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki mülteci 
ve göçmenlerin insan haklarına erişiminin izlenmesini, Kuzey Makedonya 
topraklarında düzensiz göçün ve insan kaçakçılığının izlenmesini içerdiği 
belirtildi. Projenin üç ana noktaya odaklandığı belirtildi. Bunlar; düzensiz göç ve 
organize suç gruplarındaki mülteci ve göçmenlere erişimin izlenmesi, düzensiz 
göç ve organize suç konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve hukuk 
danışmanlığı ve bazı kurumlarla iş birliğinin yapılmasıyla birlikte mültecilerin 
temel insan haklarına erişimin sağlanması ve mültecilerin korunması konularıydı. 
Faaliyetlere uygun olarak LEGIS’in, düzensiz göç ve göçmenlerin temel insan 
haklarına erişimi ve korunmasına yönelik, özellikle de kadın ve çocuklara 
odaklanan aylık raporlar yayınladığı belirtildi.

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale, Irak’ta 
yeni ekonomik çeşitlenmeyi konu edindi. Salam Cabbar Shehab tarafından 
yazılan makalede çeşitlendirilmiş ekonomilerin uzun vadede performans 
gösterme kabiliyetinde daha iyiyken, temel emtia ihracatında uzmanlaşmış 
ülkelerin, özellikle koronavirüs salgınının (COVID-19) bir sonucu olarak geçen 
yılki ekonomik krizde daha kötü performans gösterdiği belirtildi. Çeşitlendirmenin 
yarattığı kapasitenin, küresel ekonomide uluslararası rekabet gücünün 
korunmasına ve/veya yaratılmasına yardımcı olduğu vurgulandı. Birincil hedefin 
(imalat, hizmetler, inşaat, altyapı, turizm, bilgi ve iletişim teknolojisi, finans vb.) 
tipik olmayan sektörlerin performansını artırmak olduğuna dikkat çekildi.

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

Monthly Report on Irregular Migration of Women, Accompanied and Unaccompanied Children 
and Minors in North Macedonia (October 2021)

The New Iraqi Government and the Steps Towards Economic Diversification

http://www.legis.mk/news/2868/monthly-report-on-irregular-migration-of-women-accompanied-and-unaccompanied-children-and-minors-in-north-macedonia-octomber-2021 
https://www.bayancenter.org/en/2021/11/2965/ 
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 “Afrika’nın Ekonomik Dönüşümünü Hızlandırmak” Başlıklı Makale Yayımlandı

“COVID-19’un Göçmenler ve Yerinden Edilmiş Nüfuslar Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etkisi” 
Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

30.11.2021 İngilizce                     

İngilizce            

Mısır                                        

Mısır

Makale 

Webinar11.11.2021 

 Ekonomik Araştırma Forumu tarafından yayımlanan makale Rabah Arezki 
tarafından kaleme alındı. Yazar Covid-19 salgınının, bu yüzyılın başlarında 
başlayan küreselleşmeden uzaklaşmayı daha da kötüleştirecek ve büyük 
ekonomik bloklar etrafında bölgeselleşmeyi teşvik edeceğini dile getirdi. 
Ayrıca Afrika ülkelerinin bölgesel entegrasyonu derinleştirme ve bol miktarda 
sahip oldukları hammaddeleri dönüştürerek kendi değer zincirlerini yaratma 
fırsatına nasıl sahip olduklarını açıklamayı amaçladı. Makalede hammaddelerin 
işlenmesinde yabancı veya yerli yatırımı çekmenin Afrika ülkelerinde makul 
ücretlerle iyi işler yaratacağı ve kıtada kalan hammaddelerin nihai değerinden 
daha büyük bir pay ile sonuçlanacağı dile getirildi.

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen çevrimiçi seminer 
COVID-19’un bölgedeki göçmenlerin ve yerinden edilmiş nüfusun sosyo-
ekonomik sonuçlarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini sistematik olarak 
incelemeyi amaçlayan araştırmaları sunmak üzere gerçekleştirildi. Birleşmiş 
Milletler’in (BM) COVID-19’un sosyo-ekonomik etkisine ilişkin çerçevesini 
temel alan IOM, COVID-19 pandemisinin altı temel sütun üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için çeşitli değerlendirmeler yaptı: (1) Sağlık hizmetleri ve 
sistemleri krizi; (2) Sosyal koruma ve temel hizmetlere erişim; (3) Ekonomik 
müdahale ve toparlanma; (4) Makroekonomik tepki ve çok taraflı iş birliği; 
(5) Sosyal uyum ve topluluk direnci; ve (6) Hareketlilik.

Accelerating Africa’s economic transformation

COVID-19’s Socio-economic Impact on Migrants and Displaced Populations

https://theforum.erf.org.eg/2021/11/28/accelerating-africas-economic-transformation/ 
https://erf.org.eg/events/covid-19s-socio-economic-impact-on-migrants-and-displaced-populations/
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“Megakent Kavramı: Güvenlik ve Emniyet Endişelerini Ele Almak” Adlı Makale Yayımlandı

“Irak’ın Legatum Refah Endeksi 2020’deki Sıralaması” Başlıklı Endeks Yayımlandı

The Concept of Megacity: Addressing the Safety and Security Concerns

Iraq’s rank in the Legatum Prosperity Index 2020

3.11.2021

1.11.2021

İngilizce 

İngilizce 

Bangladeş

Irak

Makale

Endeks/Makale

Bangladeş Barış ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü araştırma asistanı S. M. 
Azharul Islam ele aldığı yazısında gelişim ve iş birliği açısından mega şehir 
kavramını irdeledi. Makalesinin ilk kısmında mega şehirlerin modelleri ve küçük 
şehirlerden farkı, mega şehirlere COVID-19 etkisi, terör olayları, teknolojik ve 
doğal afetlerden bahsetti. Makalesinin ikinci kısmında yaşanan bu felaketler 
karşılığında şehirlerde oluşturulabilecek stratejilere değindi.

Makale, al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlandı. 
Legatum Refah Endeksi, Legatum Enstitüsü tarafından geliştirilen yıllık bir 
sıralamadır. Endeks sıralaması 2007’de başlatıldı ve endekse göre servet; 
ekonomik büyüme, yaşam kalitesi, sağlık, eğitim ve kişisel refah gibi çeşitli 
faktörlere dayanıyor. Amacı, kapsayıcı toplumlar oluşturmaya devam etmek, 
inovasyonun önünü açmak ve insanların refaha ulaşmasını sağlamak için 
yapılması gereken ekonomik seçimleri belirlemek adına ülkelerin güçlü ve 
zayıf yönlerini vurgulamaktır. 2020 Refah Endeksi dünya çapındaki nüfusun 
%99.4’üne tekabül eden 167 ülkeyi inceledi. Devletlerin gelişmişliğini ölçen 300 
kriter belirlendi. Aynı zamanda indekste COVID 19 salgını sırasındaki zayıflıkları 
da değerlendirilen unsurlar da yer aldı.

 

 

The Concept of Megacity: Addressing the Safety and Security Concerns 

 

*S. M. Azharul Islam 

 

Introduction 

Megacity refers to a huge city with a population of approximately 10 million people. 
Approximately 55% of the global population lives in urban cities, while one in eight people 
currently reside in megacities. It is anticipated that 70% of the global population will reside in 
megacities by 2050. The management of megacities will also largely determine the progress 
concerned with Sustainable Development Goal (SDG) 11: make cities inclusive, safe, resilient 
and sustainable. The theory of Thomas Robert Malthus stated that the rise in population will 
have negative implications on the quality of life due to the shortage of resources. However, 
Malthus did not consider the concept of a megacity that may meet the demands of the increased 
population. This commentary will assess how megacities affect the global security landscape.  

 

An Assessment of the Megacities 

A megacity is usually comprised of a single metropolitan territory or at least two metropolitan 
stretches. Managing megacities is a complex process, and best practices are vital in terms of 
protecting these urban spaces. 
Gross Domestic Product (GDP). If we revisit the year 1950, there were only two megacities in 
the world: Tokyo and New York. There world is currently comprised of 33 megacities. These 
facts clearly denote the growing significance of megacities. The megacities exist in the following 
nations: Japan, India, China, Brazil, Mexico, Egypt, India, Bangladesh, United States of 
America, Pakistan, Argentina, Turkey, Philippines, Nigeria, the Democratic Republic of the 
Congo, Russian Federation, France, Colombia, Indonesia, Peru and Thailand.  

The megacities pose a wide range of issues and concerns. First of all, traffic congestion is a 
significant issue for megacities, and that is a huge challenge for the urban planning authority. 
More often, the authority has to create unconventional infrastructures. The perfect example 
would be the city freeway in Shanghai. Hence, the matter of concern is that such unconventional 
infrastructures may collapse, leading to significant losses. 

The pre-emptive issue regarding megacities is the capacity to manage a high level of population. 
It is already difficult to manage an overwhelming number of people in the megacities, and it is 
expected to become a bigger challenge by 2025. According to United Nations Population 
Division and World Economic Forum, the top 15 megacities in the world will experience rapid 

https://www.bayancenter.org/en/2021/11/2886/
https://bipss.org.bd/pdf/The%20Concept%20of%20Megacity%20Addressing%20the%20Safety%20and%20Security%20Concerns.pdf
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“Tunus’ta İklim Değişikliği: Kamu Hizmetleri Sektörü İçin Gerçekler ve Uyum Seçenekleri” 
Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Covid Sonrası Ekonomik Toparlanma İçin Odaklanılacak Dört Alan” 
Başlıklı Makale Yayımlandı

Four areas to focus on for post-covid economic recovery

2.11.2021

1.11.2021

Fransızca

İngilizce

Tunus             

Bangladeş

Rapor

Görüş Yazısı

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan makale 
tüm ülkeler gibi Tunus’ta da gözlemlenen iklim değişikliği etkilerinin üzerine 
kaleme alındı. Tunus’ta yürütülen iklim projeksiyonları ve iklim değişikliğine 
karşı savunmasızlık çalışmaları kapsamında, ülkenin bu olgunun etkilerinden, 
özellikle de sıcaklıklardaki artışla bağlantılı etkilerden, uzun bir süre zarar 
gördüğü ve zarar göreceği uyarısı yapıldı. İklim değişikliği, Tunus’taki 
çeşitli üretken sektörler için bir endişe konusu haline geldi. Makale iklim 
değişikliğinden hangi sektörlerin hangi oranda etkilendiğine dikkat çekerek 
sektörlerin iklim uyumlu çalışmalarının yöntemlerini tartıştı. Bu nedenle 
tarım, sağlık, enerji, altyapı, finans ve diğer kamu sektörlerinin tümünün 
iklim faktörlerindeki dalgalanmalarla ilgilendiği dile getirildi. Bu sektörlerin 
temsilcileri, iklim sorununu daha iyi yönetme kapasitelerini güçlendirmeye 
ve değişim güçleri haline gelmeye ve alternatifler önermeye davet edildi.

Makale, Politika Diyaloğu Merkezi tarafından yayımlandı. Gelişmiş 
ülkelerde yaklaşık yüzde yetmiş ve düşük gelirli ülkelerde sadece yüzde 
iki olmakla birlikte, dünya genelinde yedi milyardan fazla doz Covid-19 
aşısı uygulanırken, küresel ekonominin 2021’de güçlü bir toparlanma 
görmesi beklendiği kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş olanların 
aksine pandemi sonrası süreçte iktisadi olarak zorlanacağı belirtildi ve 
uyum sürecinin nasıl yönetileceğine dair öneriler geliştirildi. Kapsayıcılık 
ve sürdürülebilirlik konularının ön plana çıkarılması vurgulanırken yeşil 
ekonominin de ülkeler için gündeme gelmesi gerektiği söylendi. Bununla 
beraber hükümetlerin işletmeleri bir süreliğine desteklemek için uyumlu bir 
para politikası sürdürmek zorunda kalacağı dile getirildi. Ulusal düzeyde, ilgili 
hükümetlerin, pandemi gibi kritik sağlık krizlerinin üstesinden gelebilecek 
sağlam ve verimli sağlık sistemleri geliştirmek için uygun politika önlemleri 
alması önerildi.

 

Les changements climatiques en Tunus: Réalités et pistes d’adaptation pour le secteur des 
services publics

https://ftdes.net/etude-les-changements-climatiques-en-tunisie-realites-et-pistes-dadaptation-pour-le-secteur-des-services-publics/
https://cpd.org.bd/four-areas-to-focus-on-for-post-covid-economic-recovery/
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“İklim Finansmanı: Daha yoksul ülkelerin acilen buna ihtiyacı var” 
Başlıklı Makale Yayımlandı

“İslam Ahlak Geleneğinde Çevrecilik ve Ekolojik Sorun” Başlıklı Çevrimiçi Seminer 
Gerçekleştirildi

Climate finance: poorer countries need it as a matter of urgency

Environmentalism and the Ecological Question in the Islamic Moral Tradition

9.11.2021

10.11.2021         

İngilizce

İngilizcce

Mısır

Katar        

Makale

Çevrimiçi Seminer

Ekonomik Araştırma Forumu bünyesinde yayımlanan makale Kamiar 
Mohaddes , Matt Burke, Matthew Agarwala ve Patrycja Klusak tarafından 
yayımlandı. Makalede küresel olarak (ve süper hızlı bir hızda) 16 trilyon 
ABD dolarından fazla devlet desteğiyle Covid-19’a kapsamlı ve koordineli 
bir ülkeler arası politika yanıtı arandı. Bu kapsamda İklim değişikliği 
için aynı koordineli müdahaleyi gerektirecek ve pandemi müdahalesi 
dekarbonizasyon için önemli finansmanın nispeten hızlı bir şekilde 
harekete geçirilebileceği önerileri sunuldu. İklim finansmanının üç geniş 
kategorisini açıklayan yazarlar ülkeler arası politika yapmada yeşil iklim 
fonunun kullanılmasının önemini vurguladı. Bu fon sayesinde gelişmemiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliklerine daha az hasarla uyum 
sağlayacağı söylendi. 

Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü, “İslam Geleneğinde Yeşil Etik ve 
Akademik Disiplinler” projesi kapsamında düzenlediği seminerlerden 
birini daha gerçekleştirdi. Seminerde konuşmacı Naiyerah Kolkailah, 
Kur’ân’i perspektiften teolojik ve etik değerler; islam etiği çerçevesinde 
antroposentrik, teosentrik ve ekosentrik öncelikler; İslâmî kurumların fırsatları 
başlıkları etrafında bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmacılardan Munjed Murad 
ise çevre ve çevre sorunlarının İslâmî gelenekteki geçmişine, bugününe 
ve geleceğine dair  bir konuşma yaptı.  Seminer çeşitli sunumlar ve soru-
cevaplarla devam etti.

https://theforum.erf.org.eg/2021/11/08/climate-finance-poorer-countries-need-matter-urgency/ 
https://www.cilecenter.org/media-center/videos-webtv/102021-lecture-environmentalism-and-ecological-question-islamic-moral


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

36

“KOBİ’ler ve Kadın Liderliğindeki İşletmeler İçin COVID Kaynaklı Teşvik Paketleri: 
Araştırma-Politika Bağlantılarını Keşfetmek” Başlıklı Çalıştay Düzenlendi

“Tunus, ‘Güvenli Ülke’ Sınıflandırması ile Başıboş Bir Ülke Gerçeği Arasında” Başlıklı 
Makale Yayımlandı

COVID-induced Stimulus Packages for SMEs & Women-led Enterprises: Exploring Research-
Policy Interlinkages

La Tunisie entre la classification de «pays sûr» et la rèalité d’un pays à la dérive

7.11.2021 

6.11.2021

İngilizce

Fransızca-Arapça 

Bangladeş

Tunus

Çalıştay

Makale

Politika Diyaloğu Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalıştay, The Asia 
Foundation (Vakıf) – Bangladeş ile ortaklaşa olarak, İsveç Büyükelçiliği 
tarafından finanse edildi. Politika çalıştayı, pandemi sırasında kamu politikaları 
ile araştırma arasındaki bağlantıyı incelemenin ve marjinalleşmiş işletmelerin 
zorluklarının nasıl ele alındığını tanımlamanın önemini vurguladı. Araştırma-
politika bağlantısı yönüne ışık tutan çalışma, ilgili politika oluşturmanın, iş 
birlikleri tarafından oluşturulan işletmelerin acil yardım ihtiyacından ve büyük 
borç alanların baskısından etkilendiğini ortaya koydu. Çalışma ayrıca, teşvik 
kredisinin dağıtılmasında mevcut kır-kent farkı kültürünün yanı sıra cinsiyete 
dayalı ayrımcılığa da dikkat çekti. KOBİ’lerin dikkate değer potansiyeli ve 
artan kadın katılımı göz önüne alındığında, Bangladeş ekonomik büyümesinin 
geliştiği söylendi. Bu bağlamda, çalışma, COVID kaynaklı kamu politikası 
yanıtlarını akılda tutan bir dizi somut öneri ortaya koydu.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu’nda yayımlanan makale 
Romdhane Ben Amor ve Martina Costa tarafından kaleme alındı. Bu makale, 
“güvenli ülke” kavramını ve İtalya’nın Tunus dahil birçok ülkeyi bu listeye 
dahil etmesini inceledi ve analiz etti. Güvenli ülke kavramının kendi içinde 
sığınma hakkı ve potansiyel sığınmacılar için gerekli garantilerle uyumlu 
olmamasına ek olarak, analiz, güvenlik kavramını Tunus’a ilişkin olarak ele 
alarak değerlendirmelerde bulundu. Makalede güvenli ülke kavramının 
araçsallaştırılmasının yalnızca göç yönetimine hizmet etmekle kalmadığı, 
aynı zamanda hareket halindeki insanların güvenliğini de tehlikeye attığı 
vurgulandı.

https://cpd.org.bd/covid-induced-policy-responses-suffer-from-lack-of-research-based-evidences/
https://ftdes.net/la-tunisie-entre-la-classification-de-pays-sur-et-la-realite-dun-pays-a-la-derive/
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“Eğitim: Vakıf ve Vakıf Temelli İslami Finansal Ürünler” Adlı Eğitim Programı Düzenlendi

“Ras Al Khaimah’da Eğitimde Marjinalleşme” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

Training: Waqf and Waqf-Based Islamic Financial Products Print

Marginalization in Education in Ras Al Khaimah

11-12.11.2021

09.11.2021         

İngilizce

İngilizcce

Malezya

BAE           

Eğitim Programı

Politika Notu

Uluslararası Gelişmiş İslami Çalışmalar Enstitüsü düzenlediği kursta modern 
zamandaki vakıf uygulamaları ve gelişimi hakkında bir perspektif sunmayı 
amaçladı. Bu kursta vakfın şeriat yönlerini tartışmak, vakıf yapılarını ve 
modellerini incelemek, vakıfların İslami finans ürünleriyle ilişkisini irdelemek, 
vakıfların sorunlarını analiz etmek şeklinde öğrenme hedefleri sunuldu. 
Bununla birlikte katılımcılara vakıf yapılarının işleyişini anlamaları sağlanarak 
yeni vakıf kurmaları hedeflendi. Bu eğitim programı yedi oturumdan oluştu. 
Birinci ve ikinci oturumlarda sadaka kavramının fayda ile ilişkisi ve vakfın 
şeriat hukuku Müslüman hukukçular perspektifinden değerlendirildi. Üçüncü 
ve dördüncü oturumlarda İslami bankalar, kooperatifler ve İslami sermaye 
piyasalarının işleyişi hakkında bilgiler verildi. Son iki oturumda vakfın 
yenilikleri ve yaşadığı zorluklardan bahsedildi.

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Politika Araştırmalar Vakfı’nın bu politika 
belgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Ras Al Khaimah emirliği 
içindeki eğitimde marjinalleşme tartışıldı. Kamuya açık veriler, PISA 
sonuçları ve okullardan ve Eğitim Bakanlığı’ndan (MOE) elde edilen 
verilerin bir kombinasyonunu kullanarak, yerel bağlamımızdaki bazı temel 
marjinalleştirme faktörleri belirlendi. Mevcut eğitim sektörünün, şehir 
merkezlerinde orta ila yüksek ücretli özel eğitim alabilen kız öğrencilere 
ve ailelere yönelik olduğunu; erkek öğrencileri ve kırsal kesimde yaşayanları 
ihmal ettiği tespit edildi. Ek olarak, BAE genelinde marjinalleştirilmiş ve risk 
altındaki gruplar hakkında kanıta dayalı politika oluşturma için sorunlar 
yaratan genel bir veri eksikliği bulundu.

https://iais.org.my/events-sp-1744003054/past-events/item/1388-training-waqf-and-waqf-based-islamic-financial-products
https://publications.alqasimifoundation.com/en/marginalization-in-education-in-ras-al-khaimah 
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“İklim Değişikliğine Çözümün Bir Parçası Olarak Ticaret” Başlıklı 
Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

“Afgan Ekonomisi Kaosun Eşiğinde” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Trade As Part Of The Solution To Climate Change

L’économie afghane au bord du chaos

10.11.2021         

08.11.2021 

İngilizce            

Fransızca 

Pakistan               

Fas  

Çevrimiçi Seminer

Rapor

Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü, Dünya Bankası iş birliğiyle ortak 
bir çevrimiçi seminer düzenledi. Seminerde, Dünya Bankası’nın ticaret ve 
ekonomi ile ilgili en son raporu sunuldu ve tartışıldı. Raporda, gelişmekte 
olan ülkelerde iklim değişikliğinin etkilerine ve iklim değişikliğine yönelik 
düzenlemelere ve gelecekteki ticaret fırsatlarının hem değişen iklimden hem 
de buna yönelik politika yanıtlarından nasıl etkileneceğine odaklanıldı. Ayrıca, 
ticaretin, azaltma ve adaptasyonu yönlendirebilecek mal ve hizmetleri nasıl 
sağladığını ve düşük karbonlu bir dünyaya geçişte ticaret çeşitlendirmesini 
teşvik etmek için yeni fırsatlar tartışıldı. Panelde, Pakistan’ın çevresel olarak 
tercih edilebilir mallara yönelik teşvik çerçevesine; özel sektörün ve kamu 
sektörünün iklim değişikliğini azaltma ve uyum için ticaret yapmaya nasıl 
hazırlanacağı sorularına odaklanıldı.

Yeni Güney İçin Politika Merkezi, 16 Ağustos 2021’de Taliban’ın Kabil’e 
gelişinin ve Afgan rejiminin ona eşlik eden İslamcıların yararına çöküşünün, 
gerçek bir küresel şok dalgasını tetikleyeceğini ve insanlara bir süreliğine 
ülkenin ekonomik durumunu unutturacağını belirtti. Metinde, Taliban’ın 
iktidarı ele geçirmesinin Afgan ekonomisi üzerindeki sonuçları ve Amerikan 
varlığının ülke ekonomisine pek yararlı olmadığı vurgulandı. Mali desteğin 
büyük ölçüde Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) tarafından 
taşınan bağışlara veya mali desteğe atfedilebilen trompe l’oeil sonuçlarından 
ve Batı dünyasından geldiği belirtildi. Öte yandan, şaşırtıcı bir şekilde, 20 
yıllık Amerikan varlığı sırasında, zengin Afgan topraklarını geliştirmek için 
hiçbir şey yapılmadı. Taliban’ın gelişinin, ülkeyi bu bağışlardan ve ekonominin 
kendisini kandırmasına izin veren Batı yardımlarından mahrum bıraktığı 
söylendi. İslami güçle yerinde tartışmaya açık ülkeler arasında Çin ve 
Rusya’nın güvenlik konularını öne çıkardı.

https://pide.org.pk/webinar/trade-as-part-of-the-solution-to-climate-change/ 
https://www.policycenter.ma/publications/economie-afghane-au-bord-du-chaos  
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“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hukuku: Ruhsuz Bir Yapı” Başlıklı Rapor Düzenlendi

“Yeşil Ekonomi: Kavram ve Uygulamalar” Adlı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

قانون املسؤولية املجتمعية للمؤسسات: هيكل بال روح

Green Economy: Concept and Practices

15.11.2021 

15.11.2021 

Arapça                   

İngilizcce

Tunus

Mısır

Rapor 

Çevrimiçi Seminer

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan politika 
özeti, kurumların sosyal sorumluluğuna ilişkin 11 Haziran 2018 tarihli ve 
35-2018 sayılı Kanunun gönüllülük ilkesinden kaynaklanan boşluklarını 
netleştirmek, bu kanunun iyi uygulanması ve iyi uygulanması için 
değerlendirilmesi yönünde eleştirel bir analitik okuma yapmayı amaçladı. 
Tunus halkını toplumun geniş bir kesimine göre özellikle gençlerin iş 
imkanlarının bozulmasına neden olan birçok kurumun faaliyetlerinden 
ciddi şekilde etkilenen ve faaliyetleriyle çevre bileşenlerine zarar veren bir 
topluluk olarak değerlendiren makale, gittikçe gerginleşen sosyal yaşama 
dikkat çekti. Bunun ise ekonomide şiddetli bir sarsıntıya neden olduğu dile 
getirildi. Tunus toplumu saflarında, olumsuz bir entegrasyonun eşlik ettiği, 
toplumsal, ekonomik ve çevresel sahneyi öldüren, gençlerin ve işsizlerin 
öfkesine neden olan gerginliklerin ortaya çıktığı söylendi.

BA Özel Çalışmalar ve Programlar Merkezi (CSSP), Gelişmekte Olan 
Ülkelerde Bilimin İlerlemesi için Dünya Bilimler Akademisi Arap Bölgesel 
Ortağı (TWAS-AREP) ile iş birliği içinde, “Yeşil Ekonomi: Kavram ve 
Uygulamalar” başlıklı bir web semineri düzenledi. Web semineri, yeşil 
ekonomiyi sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı olarak tartışmayı amaçladı. 
Seminerin tartıştığı konular arasında yeşil ekonomi kavramı; yeşil ekonomi 
neden önemlidir; yeşil ekonominin kamu yararları (özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için); yeşil ekonominin yapımında kilit oyuncular; yeşil ekonomi ve 
çevresel sürdürülebilirlik; akademinin yeşil ekonomiyi desteklemedeki 
rolü (genç bilim insanlarının bu bağlamda oynayabileceği role özel vurgu 
yaparak); ve yeşil ekonomi kavramının uygulanmasında en iyi uygulamaları 
paylaşmak gibi başlıklar yer almaktadır. 

https://ftdes.net/ar/la-responsabilite-sociale-des-entreprises-en-tunisie/
https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41322&page=4
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“Biyogüvenlik: Kapsayıcı Bir Yaklaşımın Gerekliliğini ve Mücadelelerini Anlamak” 
Adlı Makale Yayımlandı

“Bangladeş’te Çalışmanın Geleceği” Adlı Konferans Organize Edildi

Biosecurity: Understanding the Challenges and the Necessity of a Comprehensive Approach

The Future Work in Bangladesh

18.11.2021 

11.11.2021 

İngilizce            

İngilizce

Bangladeş

Bangladeş

Makale

Konferans

Bangladeş Barış ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan bu 
makalede yazar S.M. Azharul Islam pandemiden etkilenen sağlık sektörünün 
yaşadığı biyogüvenlik tehditlerini ele aldı. Pandemiyle biyogüvenlik 
endişelerinin sınırları aştığını ve bu tehditlere karşı küresel bir yaklaşımın 
benimsenmesinin gerekliliğini vurguladı. Makalenin ilk kısmında tarihsel 
anlamda yaşanan biyogüvenlik meselelerinden bahsetti. Bu bölümde 
enfeksiyonel hastalıklara ve biyolojik silahların tarihsel anlamda doğuşuna 
ve sonuçlarına değindi. Makalenin ikinci kısmında biyogüvenlik açısından 
COVID-19 pandemisini ele aldı. Son kısımda alınabilecek önlemlerden ve 
aşamalardan bahsetti. Balıkçılık sektörü üzerinden kapsayıcı biyogüvenlik 
yaklaşımının nasıl benimsenebileceğini gösterdi.

Politika Diyaloğu Merkezi tarafından düzenlenen konferans Bangladeş 
gibi gelişmekte olan bir ekonomideki kalkınma zorluklarına odaklandı. 
Faktör odaklı bir ekonomiden üretkenlik odaklı bir ekonomiye geçiş üzerine 
tartışmalar yürütüldü. Diyalog, “Bangladeş’te Çalışmanın Geleceği” araştırma 
programına dayanıyordu. Bu program kapsamında, CPD yakın zamanda 
“Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojisi’nin (BT) Hizmet Sektörü Üzerindeki 
Etkisi” ve “Dördüncü Sanayi Devriminde Bangladeş’in Sağlık Hizmetlerini 
Dönüştürmesi” başlıklı iki makale hazırladı. Konferansta bu makaleler sunuldu 
ve etkinliğe BT uzmanları, araştırmacılar, sağlık uzmanları, politika yapıcılar, 
kalkınma uygulayıcıları, akademisyenler, iş dünyası liderleri, sivil toplum 
temsilcileri, uluslararası kalkınma ortakları ve gazeteciler katıldı.

https://bipss.org.bd/pdf/Commentary%20on%20Biosecurity.pdf
https://cpd.org.bd/appropriate-skillset-and-availability-of-data-will-be-key-to-reaping-benefits-of-4ir/
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 “4. İslami FINTECH Diyaloğu 2021 (IFD2021)” Adlı Konferans Gerçekleştirildi

“Dini Ölçülülük Birlik ve Birleşmiş Milletler’i Güçlendirme Kavramı” 
Adlı Çalıştay Düzenlendi

The 4th Islamic Fintech Dialogue 2021 (Ifd2021)

Moderasi Beragama Konsep Penguatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa

21.11.22021

14.11.2021 

İngilizce

Endonezce

Malezya

Endonezya

Konferans

Çalıştay

International Centre for Education Islamic Finance’nin düzenlediği Islami 
Fintech Diyaloğu adlı program “Sürdürülebilirlik ve Kapsayıcı İslami Finans” 
konusuna odaklandı. INCEIF’in başkanı Prof. Dato Dr. Azmi Ömer açılış 
konuşmasında pandeminin etkilerinden ve oluşturduğu küresel yoksulluktan 
bahsetti. INCEIF’in İslami finans sektöründe hem sürdürülebilirliği hem de 
kapsayıcılığı teşvik etmede rolünü devam ettireceğine dikkat çekti. Mohd 
Muazzam Mohamed (İcra Kurulu Başkanı, Bank Islam Malaysia), Arsalaan 
Ahmen (CEO, Al Rajhi Banking and Investment Corporation), Raja Amir 
Shah Raja Azwa (İcra Kurulu Başkanı) gibi ülkenin önde gelen endüstri 
uzmanlarından bazıları vardı. Yetkili, HSBC Amanah Malezya), Ruslena Ramli 
(Fintech ve İslami Dijital Ekonomi, MDEC Direktörü) ve Mohammad Ridzuan 
Abdul Aziz (Malezya Fintech Derneği Başkanı) programa katıldı. Programda 
İslami Dijital Bankacılık, Yeşil ve Sürdürülebilir Finansman, Maqasid al-Shariah 
ve birçok İslam ekonomisi eksenli konular çerçevesinde tartışıldı.

Indonesian Islamic Da’wah Institute tarafından düzenlenen Ulusal İçgörüler 
ve Dini Denetleme Çalıştayı’nın teması dini ılımlılık üzerine idi.  Kuzey 
Sulawesi MUI Başkanı Abdul Wahab A. Gafur konuşmasında Endonezya’nın 
çeşitli etnik gruplara, dinlere, ırklara ve kültürlere sahip çoğul bir ülke 
olduğunu belirtti. Artan teknolojik gelişmelerin dinî topluluklar arasında 
çatışmalara sebebiyet verdiğinden bahsetti. Teknolojik ilerlemelerden 
dolayı dinî ılımlılık düşüncesinin terk edildiğini vurguladı ve yeniden dinî 
tevazunun kazanılması gerektiğini söyledi. Syamsuri Anang dinî liderlerin 
rolüne değindi. Dinî liderlerin insanların hem dini inanç ve anlayışta hem 
de dini topluluklar arasındaki çatışmaları önleme, arabuluculuk yapma ve 
çözmede somut eylemlerde bulunma ve bu dini ılımlılığı hareket ettirmeleri 
rolünü benimsemesi gerektiğine işaret etti. 

https://www.inceif.org/news-portal/2021/11/22/the-4th-islamic-fintech-dialogue-2021-ifd2021 
https://ldii.or.id/moderasi-beragama-konsep-penguatan-kesatuan-dan-persatuan-bangsa/
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“Yeterince Büyük ve Güzel Değil, Camiler de Çevre Dostu Olmalı” Adlı Etkinlik 
Gerçekleştirildi

“Bağdat Şehri: Kentsel ve Hukuki Gerçeklik” Başlıklı Sempozyum Düzenlendi

Tidak Cukup Besar dan Cantik, Masjid pun Harus Ramah Lingkungan

The City of Baghdad: Urban and Legal Reality

9.11.2021 

20.11.2021 

Endonezce

İngilizce

Endonezya

Irak

Webinar

Sempozyum

Muhammediye Çevre Meclisi (MLH PP Muhammadiyah) “Eko-Cami, Yeşil 
Cami ve Akıllı Cami” temalı bir webinar programı gerçekleştirdi. Çevre Meclisi 
Sekreteri Gatot Supangkat, Istiqlal Camii Büyük İmamı Prof. Nazarudin 
Umar, Endonezya Cami Konseyi İmamı Addaruqutni, MLH PP’nin Ar-Ge ve 
Hizmetler Bölümü Başkanı Ahmad Sarwadi, İklim ve Afet Azaltma Uygulayıcısı 
Hanafi Guciano etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Gatot Supangkat cami 
inşa ederken Muhammediye üyelerinin çevreyi korumayı unutmamalarını 
ve İslam’ın öğretilerine uygun olarak çevresel sürdürülebilirliğe uygun 
davranmalarını istedi. Konuşmacılara atıfta bulunan Prof. Nazarudin Umar, 
çevre dostu camiler inşa edilmesi gerektiğini savundu ve en önemli şeyin 
fiziksel olarak bir cami inşa etmek değil, secde eden bir kişi inşa etmek 
olduğunu söyledi.

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen sempozyum 
Irak Entelektüel Vakfı ve Bridge Center for Training and Human Development 
ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Sunulan bildirilerde, başkent Bağdat’ın 
vatandaşlara hizmet sunma, kentsel ve kültürel kimliğini koruma konusunda 
yaşadığı sorunlar tartışıldı. Irak Entelektüel Vakfı başkanı Durgham Allawi, 
makalesinin incelemesinde, Bağdat’ın kimliğini ve onu farklı kılan tarihi mirası 
kaybetme tehlikesine dikkat çekerek, sinema hareketinin yok olmasına ve 
Bağdat tiyatrolarının ve tarihi eserlerinin ihmal edilmesine dikkat çekti. Bridge 
Center for Education and Human Development’ın başkanı Duraid Tawfiq 
ise Bağdat şehrinin idari bölümlerini gözden geçirerek, Bağdat sakinlerinin 
merkezde yoğunlaşması sorununu ve şehrin kenar mahallelerindeki düşük 
nüfus yoğunluğunu tartıştı.

https://muhammadiyah.or.id/tidak-cukup-besar-dan-cantik-masjid-pun-harus-ramah-lingkungan/
https://www.bayancenter.org/en/2021/11/2924/
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“Pakistan’ın Orta Doğu Yeşil Girişimi Zirvesinde İklim Değişikliği Sorunlarına Tepkisi” Adlı 
Görüş Yazısı Yayımlandı

“Daha Bilinçli Bir Toplum” Başlıklı Proje Hayata Geçirildi

Pakistan’s Response to Climate Change Issues at Middle East Green Initiative Summit

نحو مجتمع أكرث وعياً بحقوقه اإلنتخابية

4.11.2021 

25.11.20201                 

İngilizce

Arapça  

Pakistan

Filistin          

Görüş Yazısı

Proje 

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayımlanan görüş 
yazısında Başbakan Imran Khan, Orta Doğu Yeşil Girişimi (MGI) Zirvesi’ne 
katıldı ve burada iklim değişikliği nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin 
karşılaştığı zorluklara ilişkin bakış açılarını paylaştı. Başbakan, Pakistan’ın 
çevresel zorluklarını ele almak için doğaya dayalı çözümler başlatma 
deneyimini vurguladı. Başbakan Khan, MGI zirvesinde yaptığı konuşmada, 
dünyanın iklim değişikliği sorununu daha ciddiye alması gerektiğini söyledi 
ve Pakistan’ın bu cephede aldığı önlemleri tanımladı ve sorunu çözmek için 
acil önlemler alınmazsa ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı. Pakistan’ın 
iklim değişikliğine karşı en savunmasız 10 ülke arasında olduğunu ve son 10 
yılda ülkenin 3,8 milyar doların üzerinde ekonomik kayba neden olan 152 
aşırı hava olayıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Pakistan halihazırda 2.400 
megavat kömür projesini rafa kaldırdı ve yerine 3.700 megavat hidroelektrik 
aldı..

PAL- Think Stratejik Çalışmalar, Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Daha 
Bilinçli Bir Toplum” projesinin amacı bireylerin farkındalıklarını artırmak ve 
Filistin toplumuna demokratik değerleri benimsetmektir. Proje kapsamında 
kadınların siyasi katılımını artırmak için mekanizmalar konusuna odaklanıldı. 
Bu bağlamda Ümm Al-Nasr köyü ve Nusairat kampında, sivil toplum kurumları 
iş birliği ile bir grup kadın, erkek ve gençleri hedef alan 35 farkındalık 
toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Seçim komitesinin de verdiği bir eğitimde 
seçimde nasıl oy kullanacağı, koordinasyon gibi konuların altı çizildi. 
Seçmenlerin eğitimine verilen önem projenin tüm aşamalarında hissedildi zira 
demokratik değerlere ilişkin unsurlardan en önemlileri seçim ve katılımdır. 

https://issi.org.pk/issue-brief-on-pakistans-response-to-climate-change-issues-at-middle-east-green-initiative-summit/
https://www.facebook.com/Palthink/photos/a.349586287069/10159709521007070/ 
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“Yapışkan Jeopolitik Yollar: Afgan Kırgız Göç Yolları Boyunca Issızlığın Görüntüsü” Adlı 
Seminer Düzenlendi

 Of Tacky Geopolitical Tropes: The Image of Remoteness Along Afghan 
Kyrgyz Migration Routes

Soft Power in Central Asia: The Politics of Influence and Seduction

11.11.2021        İngilizce         Avustralya           Seminer

Arap ve İslami Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Yapışkan Jeopolitik 
Yollar: Afgan Kırgız Göç Yolları Boyunca Issızlığın Görüntüsü” adlı seminerde 
Afgan Kırgız göç yolları incelendi. Orta ve Güney Asya’nın sınırında bulunan 
Afgan Pamirleri olağanüstü derecede “uzak” bir sınır ülkesi izlenimi uyandırıyordu. 
Belki de sömürgeci tasvirlerin kalıcı sonucu olan bu yer, 1978’deki büyük bir 
göç de dahil olmak üzere, yabancı müdahalelere rağmen kapanma açısından 
değerlendirilmeye devam ediyordu. “Dünyanın Çatısında” kapana kısılmış, 
nesli tükenmekte olan Kırgız göçebelerin görüntüsü ile bizleri buradaki durum 
hakkında küresel manşetlerin ötesinde bilgilendirdi. Bu seminerde, konuşmacı 
Tobias Marschall, Afganistan’ın sözde en ücra köşesini bile etkileyen 40 yılı aşkın 
savaş ve çatışmanın aşırı baskıları arasında bu eski Büyük Oyun ve İpek Yolu 
kinayelerinin kalıcılığını inceledi.

03.11.2021         İngilizce Avustralya             Seminer

Arap ve İslami Çalışmalar Merkezi tarafından detayları yayınlanan “Orta Asya’da 
Yumuşak Güç: Etkileme ve Baştan Çıkarma Politikası” semineri Orta Asya 
Programı tarafından düzenlendi. Seminer, bölgedeki ülkelerin siyasi tercihlerini 
şekillendirmeye yardımcı olan yumuşak gücün cazibe ve ikna modellerini 
inceledi. Kirill Nourzhanov ve Sebastien Peyrouse tarafından düzenlenen Orta 
Asya’daki Yumuşak Güç, Etki ve Baştan Çıkarma Siyaseti (Soft Power in Central 
Asia, The Politics of Influence and Seduction) başlıklı cilde katkıda bulunanları 
bir araya getirdi. Panelistler, coğrafi olarak yakın veya uzak, güçlü veya daha 
mütevazı yabancı aktörlerin yumuşak güç projeksiyonuna nasıl dahil olduğunu 
ve bölgedeki alıcıların buna nasıl tepki verdiğini tartıştı.

“Orta Asya’da Yumuşak Güç: Etkileme ve Baştan Çıkarma Politikası” Başlıklı Seminer 
Düzenlendi

https://cais.cass.anu.edu.au/events/november-majlis-tacky-geopolitical-tropes-image-remoteness-along-afghan-kyrgyz-migration 
https://cais.cass.anu.edu.au/events/central-asia-program-soft-power-central-asia-politics-influence-and-seduction 
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 “Batı Küreselciliği ile Rekabet” Başlıklı Düşünce Yazısı Yayımlandı

“Darbenin Gölgesinde Sudan’ın Barış Anlaşması İçin Beklentiler” Adlı Makale Yayımlandı

Prospects for Sudan’s peace agreement in the shadow of the coup

30.11.2021    

30.11.2021 

Arnavutça  

İngilizce                 

Kuzey Makedonya        

Mısır                      

Görüş Yazısı

Makale

Kuzey Makedonya İslam Dini Topluluğu tarafından yayınlanan ve Hafız 
Shaqir ef. Fetai tarafından yazılan “Batı Küreselciliği ile Rekabet” yazısında 
İslam’ın bugün bir dünya gerçeği olduğu ve çeşitli bilimsel, siyasi, ekonomik 
ve kültürel çevrelerin çıkarına olduğu belirtildi. Günümüz dünyasında bunun 
nasıl tasavvur edileceği, İslam’ın taşıyıcılarının kendilerine bağlı olacaktır 
denildi. İslam’ın değerlerini araştırma ve inceleme kurumlarının kurulmasının, 
bugün Müslümanların ülkelerinde karşılaştıkları zaaflardan kaçınmak için 
gerekli olduğuna değinildi. Bunun, Müslümanların dünyanın büyük halklarıyla 
farklı alanlardan deneyim alışverişinde bulunmak ve onları gelişmiş dünyayla 
bütünleştiren birincil sorunlarla ilgilenmelerini sağlamak faydalı olduğu belirtildi.

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından yayımlanan makale, Nils-Christian 
Bormann ve İbrahim Elbadavi tarafından kaleme alındı. Yazarlar 2020’nin 
sonlarında imzalanan Sudan’da Güç Paylaşımı İçin Juba Anlaşması’nın (JAPS), 
Sudan’da neredeyse yirmi yıldır süren iç silahlı çatışmayı sona erdirme 
umutlarını artırdığını dile getirdi. Makale darbe olmasa bile, JAPS’in ülkeye 
barış ve demokrasi getirmek için tek başına yetersiz kalacağı sonucuna 
varan araştırmaları özetlemeyi amaçladı. Ayrıca Sudan’ın darbesinden 
önce bile, Juba Anlaşması’nın her derde deva olmadığı ve çeşitli risklerin 
devam ettiği açıklandı. Yazarlar Sudan’da kalıcı istikrar ve demokratik geçişin 
sağlanması için JAPS ortaklarının yalnızca anlaşmaya saygı duymalarını ve 
haklarını uygulamalarını değil, aynı zamanda anlaşma çerçevesi dışında ek 
düzenlemeleri kabul etmeleri gerektiğini de belirtti.

Në Konkurrencë Edhe Me Globalizmin Perëndimor

https://bfi.mk/ne-konkurrence-edhe-me-globalizmin-perendimor-h-hfz-shaqir-ef-fetai-reisul-ulema-i-bfi-te-rmv/ 
https://theforum.erf.org.eg/2021/11/23/prospects-sudans-peace-agreement-shadow-coup/ 
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“Sudan Bir Yol Ayrımında” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Şii Politik Teolojisi ve İran’da Meşruiyet Krizi” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Le Soudan à la croisée des chemins

12.11.2021 

08.11.2021           

Fas   

İngilizce                 

Fransızca               

Suudi Arabistan           

Görüş Yazısı

Rapor

Yeni Güney Politika merkezinin yayınladığı görüş yazısında Beşir’in iktidardan 
indirilmesinden ve sivillerden ve askerlerden oluşan bir geçiş hükümetinin 
kurulmasından neredeyse üç yıl sonra, Sudan’daki siyasi ve ekonomik 
durumun istikrarlı olmaktan çok uzak olmasından bahsedildi. Aralık 2018’den 
bu yana ilerleme kaydedilmesine rağmen, General al-Burhan’ın iktidarı ele 
geçirmesinin ve sivil hükümeti feshetme kararının ardından demokratik 
geçiş aniden kesintiye uğradı. Ülkede hüküm süren istikrarsızlık ve belirsizlik 
ortamına rağmen birkaç unsurun gelecek için bazı yollar belirlemeye izin 
verdiği belirtildi. al-Burhan iktidara gelmesinin hemen ardından Başbakan 
Abdullah Hamdok ve eşini, kabine üyelerini ve birkaç sivil bakanı tutukladı. 
Daha sonra kabineyi feshetti, olağanüstü hal ilan etti ve Anayasa Bildirgesi’nin 
birkaç maddesini askıya aldı. Uluslararası toplum, geçiş hükümetinin askeri 
yönetimi ele geçirmesini kınayarak ve siviller ile askerler arasında diyaloğun 
yeniden başlatılması çağrısında bulunarak hızlı bir şekilde sesini yükseltti.

RASANAH Uluslararası İran Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan 
rapor, Şii siyasi fıkhının dayandığı fıkhi ve felsefi temellere ve yorumlara 
ışık tutmak için Şii siyasi tarihindeki kritik dönüm noktalarını ve teorilerini 
gözden geçirmektedir. Bu çalışma, On İki İmam Şiiliğinin siyasi hukuk 
teorisinin özünü neredeyse yeniden tanımlamaya katkıda bulunan, entelektüel 
dönüşümler geçirmesine neden olan sekülerleşme, modernleşme ve Batı 
kolonizasyonundan kaynaklanan temel gerçekleri, siyasi ve sosyal kısıtlamaları 
analiz etmektedir. Çalışmada, 1979 İran devriminden sonra Velayet-i Fakih’in 
siyasi hukuk teorisi ile On İki İmamcı Şii siyasi mirası arasındaki ilişkiye ışık 
tutulmuştur.

Shiite Political Theology and the Crisis of Legitimacy in Iran

https://www.policycenter.ma/opinion/le-soudan-%C3%A0-la-crois%C3%A9e-des-chemins#.YZU1bZBBzUo
https://rasanah-iiis.org/english/centre-for-researches-and-studies/shiite-political-theology-and-the-crisis-of-legitimacy-in-iran/
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“Çağdaş Dünyada İslam Birliğinin Gerekleri” Başlıklı Seminer Gerçekleşti

“Afganistan’ın Çöküşünden Bir Gün Önce; Ulusal Gençlik Konferansı 2021” Başlıklı Analiz 
Yazısı Yayımlandı

One Day Before the Collapse of Afghanistan; the National Youth Conference 2021 was 
Successfully Organized

20.11.2021   

16.11.2021       

Arapça       

İngilizce         

İran      

Afganistan       

Çevrimiçi Seminer 

Analiz

İslami Kültür ve İlişkiler Organizasyonları Lübnan’da “Çağdaş Dünyada İslam 
Birliğinin Gerekleri” başlıklı çevrimiçi seminere katılım sağladı. Beyrut’ta 
İran kültürel elçisi Abbas Khameyar’ın katılım sağladığı programda hukuki 
uygulamalardaki farklılıkların doğal bir şey olduğu; birlik meselesinin bir 
entegrasyon meselesi değil, ortak noktalara dikkat etmek ve bunlara bağlı 
kalmak olduğu söylendi. 1916 yılından sonra Sykes-Picot anlaşmasıyla bölünen 
İslam dünyasının şimdiki gündemine odaklanılması, gelişmelerin takip edilmesi 
gerektiği belirtildi. Kültür elçisi, yakınlaşmanın dinlerin bütünleşmesi anlamına 
gelmediğini, birbirimizin görüş ve uygulamalarına inanmak anlamına geldiğini 
söyledi. İslam dünyasında görülen tekfir, cehalet, düşmanlık kavramlarının bu 
birliği zayıflattığının üzerinde duruldu. 

Afganistan Ekonomik ve Hukuki Araştırmalar Kurumu (AELSO) Beyaz Meclis 
tarafından her yıl düzenlenen bu konferansta ülkenin dört bir yanından çok 
sayıda genç, öğrenci, üniversite öğretim görevlisi, din alimleri, insan hakları 
aktivistleri, sosyal ve kültürel aktivistler bir araya geldi ve programın ana 
temaları, ulus inşası sürecinin ihtiyaçları ve zorlukları hakkında tartıştı. Beyaz 
Mecliste, Ulusal Gençlik Konferansı 2021’in hedefleri ve “Ulus İnşası ve Adalet” 
konferansının temaları katılımcılara sunuldu. Metin, “Barışı, insan haklarını, 
özgürlüğü, refahı, adaleti ve demokrasiyi teşvik etmekle ilgilenenler, Beyaz 
Meclis’e katılabilir ve demokratik ve barışçıl bir Afganistan’ın yaratılmasına 
gururla katkıda bulunabilirler.” şeklinde demokrasiye atıf içeren bir cümleyle 
son buldu. 

Requirements of Islamic Unity in the Contemporary World” in Lebanon

http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=11747&newsview=776880
https://aelso.org/nyc-report-2021/ 


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

49

“Enerji Sübvansiyonları: İklim Politikası veya Siyasi Bomba İçin Kolay Seçimler mi?”  
Başlıklı Makale Yayımlandı

“5. KAS-CSIS Almanya-Endonezya Stratejik Diyaloğu: Endonezya’nın 
G20 Başkanlığına Giden Yol” Adlı Webinar Düzenlendi

Energy subsidies: easy pickings for climate policy or political bombshell?

2.11.2021

2-4.11.2021

İngilizce         

İngilizce               

Mısır

Endonezya

Makale

Webinar

Ekonomik Araştırma Forumu tarafından yayımlanan makale Rabah Arezki, 
Rachel Yuting Hayranı ve Ha Nguyen ortaklığında yazıldı. Makale birçok MENA 
ülkesinde siyasi ve ekonomik seçkinler ile sıradan vatandaşlar arasında onlarca 
yıldır hüküm süren zayıf sosyal sözleşmeyi hesaba katacak yeni, bütünsel bir 
reform yaklaşımını savundu. Bu bağlamda bir yandan vatandaşların güvenini 
yeniden sağlarken diğer yandan sera gazı emisyonlarında gereken azalmayı 
sürdürmek için MENA’daki yetkililerin, enerji sistemlerinin dönüşümünü 
hızlandırmak ve ulaşımı karbondan arındırmak için bölgenin geniş yenilenebilir 
kaynak havuzunu kullanması gerektiği dile getirildi. Ek olarak yetkililerin, enerji 
sektörünün ekonomik yönetişimiyle ilgili uzun süredir devam eden sorunları 
ve aynı zamanda enerji sistemlerinin dönüşümünü ve emisyonları sistematik 
olarak azaltma yeteneklerini engelleyen finans ve ulaşım gibi enerji sektörü ile 
diğer sektörler arasındaki tamamlayıcılıkları ele alması gerektiği uyarısı yapıldı.

Strateji ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nin düzenlediği “Endonezya’nın 
G20 Başkanlığına Giden Yol” adlı üç günlük seminer düzenlendi. “G20 
Yoluyla Eşit, Dayanıklı ve Üretken bir Küresel Ekonomik İyileşme Sağlıyor”, 
“G20 ile Sürdürülebilirlik İçin İvme Yakalamak” ve “G20 Kapsamında Dijital 
Dönüşümün Hazırlanması ve Teşvik Edilmesi Beklentisi” adlı programlar 
gerçekleştirildi. Pandemi sırasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik toparlanması arasında yaşanan farklılıklar eleştirildi ve bu duruma 
yönelik sorular soruldu. Merkez bu konferanstan hareketle G20 üyesi 
ülkeler, Endonezya ve Almanya’nın küresel ekonomik sorunların çözümünde 
kapsayıcılığı, dayanışmayı ve çok taraflılığı ortaklaşa geliştirebilmesini ve 
G20’nin ele alması gereken önemli konuları paylaşması gerektiğini tavsiye etti.

The 5th KAS-CSIS Germany-Indonesia Strategic Dialogue

https://theforum.erf.org.eg/2021/10/31/energy-subsidies-easy-pickings-climate-policy-political-bombshell/
 https://www.youtube.com/watch?v=A3UEKaK3hiU
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“Türk Hükümeti Bosna’daki Siyasi Kriz Hakkında Konuşmaya Çağırdı” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Kazakistan ve BAE Nükleersiz Bir Gelecek İçin Ortaklık” Başlıklı bir Analiz Yayımlandı

Казахстан И Оаэ – Партнерство Во Имя Безъядерного Будущего

04.11.2021      

02.11.2021       

İngilizce      

Rusça       

Balkanlar      

Kazakistan     

Görüş Yazısı

Analiz

Balkan Insight, Türkiye’deki Boşnak örgütleri ve diğer Balkan STK’ları, Ankara 
hükümetini Bosnalı Sırp liderlerin devlet kurumlarını terk etmekle tehdit 
ettiği Bosna-Hersek’te büyüyen krizin ortasında Boşnakları desteklemek 
için daha fazlasını yapmaya çağırdığını duyurdu. STK’ların ortak mektubu, 
uluslararası toplumun hareketsizliğini de eleştirdi ve 1990’larda Bosna’daki 
savaşın sonuçlarını hatırlattı. “Uluslararası toplumun bu topraklarda bıraktığı 
acı tecrübeler dikkate alındığında Bosna Hersek’in Türkiye’den başka bir 
destekçisi, dostu ve sırdaşı yoktur. Bosna ve Sancak’taki [Güney Sırbistan 
ve Kuzey Karadağ’daki Müslüman çoğunluk bölgesi] Boşnakların en büyük 
gücü vatanımızın desteğidir.” denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve hükümetini Bosna’daki kriz hakkında seslerini yükseltmeye çağırdı. 
Mektupta, “Bosna-Hersek ve Boşnakların yalnız olmadığı, savaş davullarını çalan 
ve perde arkasından destekleyenlerin dikkatine net bir şekilde getirilmelidir” 
denildi..

Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü tarafından yayımlanan analizde, 
Kazakistan ve BAE arasında gerçekleştirilen ziyaretteki konu başlıkları 
değerlendirildi. Nur-Sultan ve Abu Dabi’nin, nükleer silahların yayılmasının 
önlenmesi ve silahsızlanma sorunu da dahil olmak üzere dış politika 
gündeminin birçok alanında benzer pozisyonları paylaştığı belirtildi. Nükleersiz 
bir gelecek isteyen Kazakistan, BAE’ye kitle imha silahlarıyla ilgili sorunları 
çözmek için politika önerilerinde bulundu. BAE’nin bölgedeki bazı komşularıyla 
birlikte Ortadoğu’da nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir 
bölge oluşturmakla ilgilendiği belirtildi. Bu bağlamda Kazakistan’ın, BAE’nin 
bölgesel istikrar ve güvenlik bağışçısı olma arzusunu tam olarak desteklediği 
ifade edildi.

Turkish Govt Urged to Speak Out about Bosnia’s Political Crisis

https://balkaninsight.com/2021/11/04/turkish-govt-urged-to-speak-out-about-bosnias-political-crisis/
https://iwep.kz/#/posts/618107255fb3932faa0f56de/#header 
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Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (IIT) Beşinci Yıllık Sempozyumunu “Müslüman 
Toplumlarda İlerleyen Eğitim (AEMS): Politika, Pedagoji ve Kalkınma” Temasıyla Düzenledi

“Ortaklığın Sonu: Sudan Çöküş ve Yenilenen Anlaşma Arasında Bocalıyor” Adlı Politika 
Özeti Yayımlandı

10-12.11.2021

08.10.2021    

İngilizce           

Arapça             

ABD             

Katar         

Çevrimiçi Sempozyum

Politika Özeti

Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIT) beşinci yıllık AEMS 
Sempozyumu’nda Indiana Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliği yaptı. 
Sempozyumda Eğitim Liderliği, Öğretmen Deneyimleri, Mülteci Entegrasyonu, 
Irk ve Azınlık Sorunları, Müslüman Gençliğin Karşılaştığı Söylemsel Pratikler 
ve Psiko-Duygusal Zorluklar, Cinsiyet ve Sosyo-Kültürel Faktörler başlıkları 
tartışıldı. Sempozyumda geniş kapsamlı eğitim kapsamı ve bunun sivil 
toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra Müslüman ülkelerdeki ve Müslüman 
diasporasındaki eğitim sistemleri ve uygulamalarının incelenmesine 
odaklanıldı. Sempozyum, Müslüman toplumlardaki dinamik eğitim teorisinin 
uygulaması ve anlayışına; küresel göç ve mülteci eğitimi de dahil olmak üzere 
sivil toplum üzerindeki etkilerine ışık tutmayı amaçladı.

Al-Jazeera Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan politika özetinde 
Sudan’daki askeri darbe ele alındı. General Abdel Fattah al-Burhan 
liderliğindeki Sudan’daki askeri ordu, hükümetin kontrolünü ele geçirdi ve sivil 
güçlerle ortaklık anlaşmasını sona erdirdi; Egemenlik Konseyi’ni feshetti, sivil 
hükümeti görevden aldı ve geniş kapsamlı bir tutuklama operasyonu başlattı. 
Politika özetinde, Sudan rejimindeki askeri-sivil ilişkilerin analizi yapılırken; Eylül 
ayında Al-Burhan tarafından atılan darbe adımının Türkiye ve Katar’dan sert bir 
kınama aldığı ifade edildi. Ancak Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan ve İsrail’in bu duruma sessiz kaldığı belirtildi. 30 Ekim’de ortaya 
çıkan devasa muhalefet gösterilerinin, FFC ve diğer sivil güçlerin hâlâ halkı 
harekete geçirebileceğini gösterdiği ve bunun da askeri liderlerin muhalefetin 
zayıflığına ilişkin değerlendirmesinin aşırı iyimser olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Advancing Education in Muslim Societies (AEMS): Implications for Policy, Pedagogy, and 
Development

End of the partnership: Sudan teeters between collapse and renewed agreement

https://iiit.org/en/fifth-annual-iiit-iu-symposium/
https://studies.aljazeera.net/en/policy-briefs/end-partnership-sudan-teeters-between-collapse-and-renewed-agreement 
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“Körfez Ülkelerinde Ekonomik Çeşitlendirme: Fırsatlar ve Zorluklar” Başlıklı Konferans 
Düzenlendi

13-14.11.2021 Arapça       Katar     Konferans

Arap Araştırma ve Politikalar Merkezi, Konra Adenauer Stiftung ve Doha 
Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans 
on altı araştırmacı ve ekonomi uzmanın katkılarıyla gerçekleşti. Dört oturum 
ve iki halka açık konuşmadan oluşan konferans, “Körfez ülkelerinde mali 
politikalarla ilgili sorunlar nelerdir ve ekonomilerini çeşitlendirmek için bunların 
üstesinden nasıl gelinebilir?”; “Körfez ülkeleri sanayiye mi hizmet sektörüne mi 
yoksa her ikisine birden mi daha fazla yatırım yapmalı?”; “Ekonomik çeşitliliği 
sağlamak için Körfez ülkelerinin izlemesi gereken bir model var mı?”; “Körfez 
ülkelerinde ekonomik çeşitliliğin sağlanmasında özel sektörün rolü nedir?”; 
“Körfez ülkeleri doğrudan yabancı yatırımı nasıl çekebilir?”; “Kamu sektörü, 
verimlilik artışı sağlarken Körfez vatandaşları için nasıl çekici tutulabilir?”; 
“Kadınların ekonomiye katılımını artırmak için ek yasalara ihtiyaç var mı?” gibi 
bir dizi araştırma sorusunu ele aldı.

Economic Diversification in the Gulf States: Opportunities and Challanges

“Katar, Türkiye ve Pakistan: Oluşan Üç Topluluk” Adlı Analiz Yayımlandı

Qatar, Turkey and Pakistan: A Strategic Triad in the Making

30.11.2021 İngilizce                                             Katar           Analiz

Al Jazeera Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan analizde son zamanlarda 
gelişmekte olan Katar, Türkiye ve Pakistan üçlü ittifakı değerlendirildi. Analizde, 
son on yılda geleneksel ittifak modellerini değiştiren çok sayıdaki jeopolitik 
kaymaların bölgesel paydaşlar arasında yeni ortaklar doğurduğu ifade edildi. 
Bu ortaklıklar arasında, Türkiye, Katar ve Pakistan arasında siyasi, diplomatik 
ve güvenlik iş birlikleri dolayısıyla güçlü bağların oluştuğuna dikkat çekildi. 
Körfez bölgesinde 2017 yılında yaşanan kırılmadan sonra, Türkiye’nin Körfez 
Emirliği’ne yönelik olası bir saldırıyı önlemek için Türk birliklerini Katar’a 
göndermesi iki devlet arasındaki askerî ittifakı ve diğer yönleriyle de ikili 
ilişkileri güçlendirdi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin gücünü geçmişten 
beri gelen güçlü bağlardan aldığı belirtildi.

https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Economic-Diversification-in-the-Gulf-Opportunities-and-Challenges-Conference-First-Day.aspx 
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/qatar-turkey-and-pakistan-strategic-triad-making
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“BAE’nin ‘2050’ye Kadar Net Sıfır’ Stratejik Girişiminin Altında Neler Yatıyor?” Başlıklı 
Analiz Yayımlandı

07.11.2021          İngilizce           BAE         Analiz

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan analizde, BAE’nin karbon 
nötrlüğüne ulaşma hedefinin bağlamı ve amaçları değerlendirildi. Analizde, 
BAE’nin 2050 yılına kadar karbon ayak izini nötralize etmek için başlattığı 
girişimin 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile aynı zamana 
denk geldiği vurgulanarak, BAE’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da karbon 
nötrlüğüne ulaşma hedefini açıklayan ilk ülke olduğu belirtildi. BAE’nin iklim 
değişikliğinin zararlarını önlemek için somut adımlar attığı ve son yıllarda İklim 
Değişikliği ve Çevre Bakanlığı’nı kurduğu ifade edildi. Yazının devamında 
BAE’nin karbon nötrlüğü konusunda attığı adımlardan ayrıntılı olarak 
bahsedildi.

What Lies Beneath the UAE’s ‘Net-Zero by 2050’ Strategic Initiative

“Demokrasi ve Silahlar: Sivil Askeri İlişkiler ve Silahlı Kuvvetlerin Reformu” Başlıklı Kitap 
Yayımlandı

23.11.2021      İngilizce Katar           Kitap 

Arap Araştırma ve Politika Araştırmaları Merkezi, Abdel-Fattah Mady’nin 
yazdığı Demokrasi ve Silahlar: Sivil Askeri İlişkiler ve Silahlı Kuvvetlerin 
Reformu yayımlandı. Kitap, siyasi ve askeri liderlerin, yapısal bağlamların 
dayattığı engellerin üstesinden gelmekte büyük ölçüde başarılı olan yedi 
ülkenin analitik bir sunumunu yapmaktadır. Yazar, demokrasiyi yerleştirmek, 
askeri kurumları modernize etmek ve güvenlik sektöründe reform yapmak 
isteyen Arap politikacılara ve askeri kişiliklere yol gösterici pratik bir kılavuzda 
vardığı sonuçları sunmaktadır. Yedi farklı ülke deneyiminin sivil-asker ilişkilerini 
inceleyen kitap, askeri yönetimden sivil demokratik yönetime geçişin 
gerekliliklerini anlamak için ordu-iktidar ilişkisini tahlil etmektedir.

Democracy and Guns: Civil Military Relations and Reforming the Armed Forces

https://epc.ae/brief/what-lies-beneath-the-uaes-net-zero-by-2050-strategic-initiative 
https://www.dohainstitute.org/en/BooksAndJournals/Pages/Democracy-and-Guns-Civil-Military-Relations--Reforming-the-Armed-Forces.aspx
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“İklim Değişikliği Sorunu, MLH PP Muhammadiyah: Söylemden Daha İyi Hareket” Adlı 
Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Isu Perubahan Iklim, MLH PP Muhammadiyah: Lebih Baik Pergerakan 
Ketimbang Wacana

4.11.2021 Endonezce Endonezya Çevrimiçi Seminer

MLH PP Muhammadiyah tarafından iklim değişikliği konusu ve dini grupların 
bu konudaki katkısı ve düşünceleri üzerine bir web semineri gerçekleştirildi. 
Seminere konuşmacı olarak Muhammediye PP Başkanı Prof. Syafiq 
Mughni ve NU Afet ve İklim Değişikliği Yönetimi Enstitüsü Başkanı M. Ali 
Yusuf da katıldı. Konuşmacı Nurcholis, MLH PP Muhammadiyah’ın iklim 
değişikliği konusunda endişelendiğini belirtti. Muhammediye hareketinin 
iklim değişikliği meselesindeki tavrını yorumladı. Muhammediye’nin iklim 
değişikliği probleminde düşüncede kalmak istemediğini, eyleme önem 
verdiğini vurguladı. Ayrıca Endonezya’nın karbon emisyonlarını azaltma 
konusunda diğer ülkelere göre daha fazla şanslı olduğunu ve bunun nedeninin 
ise Endonezya’nın tropikal bir bölge olmasıyla ilgili olup ve sahip olduğu 
biyoçeşitlilikten kaynaklandığını ifade etti.

“Web semineri Myanmar Krizi ve ASEAN’ın Geleceği” Adlı Webinar Gerçekleştirildi

9.11.2021 İngilizce Endonezya Webinar

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan 
web seminerinde üç başlık üzerine konuşuldu. İlk olarak bir sonraki ASEAN 
Başkanı’nın Kamboçya’nın gündeminde ve stratejilerinde nasıl bir yol izlemesi 
gerektiği tartışıldı. İkinci olarak Myanmar kriziyle başa çıkmada ASEAN’ın 
tutarlılığını ve kapasitelerini nasıl geliştirebileceğine dair fikirler ve görüşler 
üretildi. Son tartışmada Myanmar’daki krizin çözümünde bölgesel aktörlerin 
rolüne halkın ilgisini çekmek hedeflendi.

Webinar Myanmar Crisis and the Future of ASEAN

https://muhammadiyah.or.id/isu-perubahan-iklim-mlh-pp-muhammadiyah-lebih-baik-pergerakan-ketimbang-wacana/
https://www.csis.or.id/events/webinar-myanmar-crisis-and-the-future-of-asean
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“İki Dünya Arasında: Hızla Değişen Uluslararası Alüminyum Pazarı’’ 
Başlıklı Rapor Yayımlandı

“COP 26’da Fas” Başlıklı Rapor Yayımlandı

10.11.2021 

09.11.2021 

Fransızca  

İngilizce 

Fas  

Fas  

Rapor

Rapor

Yeni Güney Politika Merkezi, çok sayıda stok ve aşırı kapasite ile işaretlenmiş 
birkaç zor yıl geçirdikten sonra alüminyumun, son zamanlardaki düşüşe 
rağmen 2021’in ilk on ayında fiyatlarının yükseldiğini gördüğünü belirtti. 
Covid-19 sonrası bağlamda küresel talepteki toparlanmanın ötesinde, bu 
yukarı dinamiği açıklayan dünyanın en büyük üreticisi Çin’den gelen arzın 
daralması olurken, birçok ana metalin yazdan bu yana fiyatlarının düşme 
eğiliminde olduğu ifade edildi. Eylül ve Ekim aylarında arz ancak daralabilir 
ve fiyatlar orantılı olarak artabilir. Bununla birlikte raporda, düşük karbonlu 
alüminyum, yani yenilenebilir enerjilere ve özellikle hidroelektriğe dayalı bir 
ürün olması nedeniyle güçlü- ancak döngüsel- arz kısıtlamalarının arkasında 
derin bir değişikliğin ve yeni bir rekabetin yeniden onaylanmasının gizlendiği 
söylendi.  Avrupalı, Rus ve Kuzey Amerikalı üreticiler hareket halindeler, ancak 
ulusal bir stratejiyle çerçevelenen Çinli meslektaşların da tepki vermekten 
geri kalmayacağı belirtildi.

Yeni Güney için Politika Merkezi yayınladığı raporda, COP 26 ortaya çıktıkça 
iklim değişikliğinin sonuçlarına daha fazla maruz kalsalar da Çin ve ABD gibi 
büyük yayıcılara küçük gelişmekte olan ülkelerin durumundan daha fazla 
dikkat edilmesinin muhtemel olduğuna değindi. Fas araştırmalara göre bu 
kategoriye giriyor. Bu politika özeti, Fas’ın Ulusal Katkı Beyanı (Nationally 
Determined Contribution-NDC) kapsamındaki azaltma hedeflerini ve 2030 
orta vadeli hedefine ulaşmak için gerekli önlemleri araştırmadan önce 
bugüne kadarki performansını inceledi. Bu nedenle, NDC hedeflerine 
ulaşmak için enerji geçişinin finansal ve sosyal etkileri göz önüne alındığında 
önemli bir zorluk teşkil edebilecek olan Fas’ın emisyonlarının önemli ölçüde 
yavaşlamasının gerektiği belirtildi. Bu, uygun politikalarla karşılanabilecek bir 
zorluk olarak görüldü. Bu arada, AB ve ABD’nin ticaret politikalarını karbon 
emisyonlarıyla ilişkilendirmeye yönelik son girişimleri, dünyanın geri kalanına, 
kaybedilen iş fırsatları açısından iklim politikasındaki eylemsizliğin maliyetinin 
beklenenden daha erken gelebileceği konusunda önemli bir mesaj gönderdi.

Entre deux mondes : un marché international de l’aluminium en pleine mutation

Morocco at COP 26

https://www.policycenter.ma/publications/le-prix-nobel-d-economie-2021-entre-deux-mondes-un-marche-international-de-l-aluminium
https://www.policycenter.ma/publications/morocco-cop-26
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“Körfez Ülkeleri ve Afrika Boynuzu Çıkarları, Etkileri ve İstikrarsızlığı” 
Adlı Kitap Yayımlandı

11.2021 İngilizce             Suudi Arabistan Kitap

Robert Mason ve Simon Babon editörlüğünde hazırlanan kitapta Körfez ülkeleri 
ve Kızıldeniz bölgesindeki siyasi rekabete ve çatışmalara odaklanıldı. Her 
iki bölgeyi kapsayan çalışmada Suudi Arabistan-İran, BAE-Türkiye ve BAE-
Katar arasındaki stratejik rekabet incelendi. Ayrıca ortak korsanlıkla mücadele 
operasyonları, terörle mücadele iş birliği, güvenlik yardımı, temel anlaşmalar 
ve ekonomik kalkınma gibi diğer uluslararası angajmanlara yer verildi. Vaka 
inceleme metodu ve saha araştırmasından yararlanan yazarlar Afrika Boynuzu 
ve Kızıldeniz’in bölgesel ve uluslararası siyaseti hakkındaki kısıtlı literatüre 
katkıda bulunmayı hedefledi. Kitabın Afrika Boynuzu ve Körfez’in gelişen 
bölgesel jeopolitiği ile ilgilenen öğrenciler ve araştırmacılar için olduğu 
belirtildi.

The Gulf States and the Horn of Africa Interests, influences and instability

“2021 Mena Düşünce Zirvesi (sanal)” Düzenlendi

2021 MENA Think Thank Summit

23.11.2021 İngilizce                 Bahreyn Zirve-Konferans

Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Araştırmaları Merkezi (Derasat), 
Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Lauder Enstitüsü’nün Düşünce Kuruluşu 
ve Sivil Toplumlar Programı (TTCSP) ile ortaklaşa, MENA Düşünce Kuruluşu 
Zirvesi’nin 2021 baskısına ev sahipliği yaptı. Çevrimiçi zirvenin ana teması, 
“Çatışma ve COVID Çağında Yeni Ortaklar ve Paradigmalar” başlığı altında 
ele alındı. Zirve, bölgelerdeki ülkelerin temsili bir örneğinde COVID-19’un 
ekonomi, halk sağlığı, siyaset ve sosyal konular üzerindeki etkisini, düşünce 
kuruluşlarındaki küresel trendleri ve geçişleri, politika kesintileri çağında 
politika ve politika tavsiyelerini vurguladı. Zirvede James G. McGann, PhD. 
Lauder Enstitüsü’nde Uluslararası Çalışmalar Kıdemli Öğretim Üyesi, Düşünce 
Kuruluşları ve Sivil Toplumlar Programı Direktörü de yer aldı.

https://www.grc.net/publication/530 
https://www.derasat.org.bh/2021-mena-think-tank-summit-virtual/
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“Mısır’daki İklim Değişiklikleri: Etkileri ve Uyum Mekanizmaları” Adlı Makale Yayımlandı

“ASEAN-Artı veya Artı-ASEAN: Myanmar Kriziyle Başa Çıkmada Bölgesel Büyük Güçlerin 
Rolleri” Adlı Politika Özeti Yayımlandı

15.11.2021 

22.11.2021

Arapça

İngilizce 

Mısır

Endonezya         

Makale

Politika Özeti

Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale 
Mısır’ın iklim değişikliğine uyum sürecini değerlendirdi. Ağustos 2021’de Mısır 
Meteoroloji Kurumu, 2021 yazının, sıcaklığın normal oranlarının 3-4 santigrat 
derece üzerinde ortalama bir artış kaydettiği için, 5 yıl içinde sıcaklıklarda 
benzeri görülmemiş bir artışa tanık olduğunu belirten bir rapor yayınladı. Bu, 
Mısır hükümetini, ortaya çıkan iklim değişikliklerine uyum sağlamak ve çeşitli 
ekonomik sektörler üzerindeki olumsuz yansımalarıyla yüzleşmek için daha 
ciddi ve etkili önlemler, programlar ve politikalar almaya sevk etti. Makale 
Mısır’daki iklim değişikliği krizinden en çok etkilenen sektörlerden birinin 
tarım sektörü olduğuna dikkat çekti. Özellikle zayıf altyapı nedeniyle iklim 
değişikliklerinden en çok etkilenenler arasında sayılan kırsal topluluklar için 
iklim değişikliğinin baskılarını aşma kabiliyetinin zayıf olduğu vurgulandı.

Dr. Lina Alexandra ve M. Waffaa Kharisma kaleme aldıkları politika özetinde 
Endonezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Japonya Ulusal 
Politika Çalışmaları Enstitüsü (GRIPS) ve Singapur S. Rajaratnam Uluslararası 
Çalışmalar Okulu’nun (RSIS)ortak olarak düzenlediği çalıştayda tartışılan 
meseleleri ve sonuçlarını ele aldı. Çalıştay, Myanmar krizi ve bölgedeki 
aktörler üzerine idi. Politika özetinde kilit bölgesel büyük güçlerin Myanmar 
krizi üzerindeki konumunun ve aralarındaki iş birliğinin önemine dikkat 
çektiler. Özette Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın Myanmar krizi 
üzerine politikalarından, endişelerinden, diğer aktörlerle kurduğu ilişkilerden 
bahsettiler ve olası durumlarda gösterebilecekleri eylemleri karşılaştırmalı bir 
şekilde ele aldılar. 

باحث مساعد - مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية

ASEAN-Plus or Plus-ASEAN: The Roles of Regional Major Powers in Dealing with the 
Myanmar Crisis

https://acpss.ahram.org.eg/News/17315.aspx
https://www.csis.or.id/publications/asean-plus-or-plus-asean-the-roles-of-regional-major-powers-in-dealing-with-the-myanmar-crisis
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“Afrika: Gelişen Alternatif İsrail Diplomasisi” Adlı Analiz Metni Yayımlandı

01.11.2021                   İngilizce Lübnan                           Analiz

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Maher Sharif tarafından kaleme alınan “Afrika: 
Gelişen Alternatif İsrail Diplomasisi” başlıklı bir makale yayımladı. Analiz “John 
Afrique” dergisi odağında Israil Mossad ile şirketler arasında gizli iş birliği 
olduğuna dikkat çekti.  Batı Afrika bölgesinde İsrail’in ne denli etkili olduğunun 
altı çizildi. Metinde 2002 sonbaharında, karşılaştığı askeri isyana yanıt olarak, 
yeni devlet başkanı Laurent Gbagbo’nun, İsrail’den askeri yardım istemesi 
örnek olarak verildi. Fildişi Sahili, Togo ile birlikte Batı Afrika’ya yatırım yapmak 
isteyen İsrailli iş adamları için bir faaliyet merkezi haline geldi. 

Afrika: A Flourishing Alternate Israeli Diplomacy

“AUKUS: Asya-Pasifik’te Yükselen Dinamikler” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

AUKUS: Emerging Dynamics in Asia-Pacific

4.11.2021 İngilizce Pakistan Görüş yazısı

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayımlanan görüş 
yazısında Eylül 2021’in ortalarında kurulan Avustralya, Birleşik Krallık (İngiltere) 
ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin’in artan gücünü dengelemek 
için Asya-Pasifik bölgesine odaklanan AUKUS adı verilen yeni bir ‘üç 
taraflı güvenlik düzenlemesi’ tartışıldı. Çin ile rekabet arttıkça, ABD’nin ve 
müttefiklerinin Hint-Pasifik bölgesindeki niteliksel bir teknolojik avantaj 
sağlamayı amaçladığı belirtildi. AUKUS kapsamındaki ilk projenin, Avustralya’ya 
sekiz nükleer enerjili denizaltı teslim etmeye odaklanacağı dile getirildi. Bu 
şekilde, deniz güç dengesinin, büyük güçler ve bölge ülkeleri arasındaki 
işlemsel düzenlemelerden sürekli olarak etkilenen dinamik bir özellik olarak 
kalacağı sonucuna varıldı.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651816 
https://issi.org.pk/issue-brief-on-aukus-emerging-dynamics-in-asia-pacific/
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“COP26, Temiz Enerji Karışımında Nükleer Enerjinin Rolünü Tanıyacak mı?” 
Adlı Makale Yayımlandı

“Döngüsel Karbon Ekonomisi Endeksi Politika Yapımına Nasıl Hizmet Edebilir: Suudi 
Arabistan” Adlı Rapor Yayımlandı

4.11.2021

2.11.2021 

İngilizce

İngilizce

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

Makale

Rapor

Kral Abdullah Petrol Etütleri ve Araştırma Merkezi (KAPSARC) bünyesinde 
yayımlanan makale Adnan Shihab-Eldin and Noura Mansouri tarafından 
yazıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) dünya 
hükümetlerinin karşı karşıya olduğu büyük zorluğu tartışan makalede 
‘müdahale önlemleri’nin etkilerini dikkate alan, kanıtlara dayalı, eşitlikçi, ‘ortak 
ama farklılaştırılmış sorumluluk’ içeren politikalara acilen ihtiyaç duyulduğu 
dile getirildi. 2050 yılına kadar veya hemen sonrasında sıfır karbon dioksit 
(CO2) emisyonu için yapılması gerekenler söylendi. Nükleer enerjinin gelişmiş 
bir rolü olmadan, küresel iklimde kabul edilemez değişikliklerden kaçınma 
hedefine ulaşmak çok zor olacaktır. Son 50 yılda nükleer enerji, yaklaşık 76 
gigaton (Gt) CO2 emisyonundan kaçındı. Bu, yaklaşık iki yıllık mevcut küresel 
emisyonlara eşittir. Nükleer enerjinin yerini modern kömür yakıtlı elektrik 
santralleri (CO2 yakalama ve depolama olmadan) alırsa, 2050 yılına kadar 
yılda 5,5 Gt CO2 emisyonu veya doğal gazla değiştirilirse yılda 2,9 Gt ek 
emisyon üretileceği dile getirildi.

Kral Abdullah Petrol Etütleri ve Araştırma Merkezi (KAPSARC) tarafından 
yayımlanan raporda Karbon Ekonomisi Endeksi (CCE) kavramsal netliği artıran 
ve CCE’yi ölçülebilir hale getiren bir dizi ortak gösterge ortaya koyarak CCE 
çerçevesinin dünya çapındaki ülkeler tarafından kullanımını desteklemeyi 
amaçladı. CCE 30 büyük ekonomiyi ve petrol üreticisi ülkeyi iki zamansal 
boyutta ölçtü ve kıyasladı: (1) şu anda çeşitli CCE faaliyetleriyle (enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji, yakıt değiştirme veya karbon yakalama ve depolama) nasıl 
performans gösteriyorlar ve bunlarla ilgileniyorlar ve (2) CCE’lere ve ileriye 
dönük karbon döngüselliğine doğru ilerlemeyi hızlandırmak için ne kadar iyi 
konumlanmış oldukları. Politikalar ve performanslarındaki göreli güçlü ve zayıf 
yönlerini karşılaştırmak ve dünya çapındaki ülkeleri kıyaslamak için kullanılması 
öngörüldü. Endeks ve bileşen göstergelerinin, bir ülkenin politika hedeflerine 
ulaşmasına izin vermek için güçlendirilmesi gereken performans alanlarını ve 
olanak sağlayan ortamları belirlemek için veri sağlayacağı söylendi.

Will COP26 Recognize a Role for Nuclear Energy in the Clean Energy Mix?

How the Circular Carbon Economy Index Can Serve Policymaking: 
Case Study of Saudi Arabia

https://www.kapsarc.org/research/publications/will-cop26-recognize-a-role-for-nuclear-energy-in-the-clean-energy-mix/
https://www.kapsarc.org/research/publications/how-the-circular-carbon-economy-index-can-serve-policymaking-case-study-of-saudi-arabia/
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“16. Yıllık İslami Bankacılık ve Finans Konferansı” Adlı Konferans Düzenlendi

1-2.11.2021 İngilizce          Bahreyn Konferans

IsDB Enstitüsü (IsDBI) tarafından temsil edilen İslami Finansal Kurumlar İçin 
Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) ve İslami Kalkınma Bankası ve 
İslami Finans Kurumu himayesinde “16. Yıllık İslami Bankacılık ve Finans 
Konferansı”na ev sahipliği yaptı. İki günlük “AAOIFI – IsDB Konferansı”, 
“Güçlü Standartlar ve Düzenleyici Çerçevelerin Geliştirilmesi Yoluyla COVID 
Sonrası Dünya için İslami Finansın Temellerinin Sağlamlaştırılması” temasıyla 
Bahreyn’de yüz yüze gerçekleştirildi. Şeriat alimleri, politika yapıcılar ve karar 
vericiler, küresel olarak İslami finans endüstrisindeki acil konuları tartışmak için 
konferans sırasında bir araya geldi. Etkinlik, İslami bankalar ve finans kurumları, 
akademik kurumlar, teknoloji ve diğer destek hizmeti sağlayıcıları ve bilgi 
paylaşım platformları dahil olmak üzere çeşitli ortaklar ve sponsorlar tarafından 
desteklendi. Konferansta, COVID-19 salgınının etkilerinden kurtulma stratejileri, 
Şeriat yönetişimi alanındaki gelişmiş standardizasyonun temel özellikleri ve 
bu bağlamda AAOIFI ve IFSB’nin ortak çalışması, alternatif kıyaslama oranının 
geliştirilmesi tartışıldı.

16th of the annual Islamic banking and finance conference

Sekizinci Körfez Araştırmaları Forumu Doha’da Gerçekleşti

The Eighth Gulf Studies Forum

27-28.11.2021       İngilizce Katar          Konferans

Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Sekizinci 
Körfez Araştırmaları Forumu”nda Körfez ülkelerinin COVID-19 salgını 
sürecindeki politikaları ve bunların yansımaları ele alındı. 12 oturumdan oluşan 
foruma yurtdışından 30 araştırmacı katıldı ve 28 bildiri sunuldu. Forumda, 
“Umman’ın COVID-19 Politikaları”; “Körfez Uzlaşması: Mısır ile İlişkiler ve 
Afrika Boynuzundaki Rekabet”; “Irak ve Yemen’in COVID-19 ve Etkilerine 
Yönelik Politikaları”; “Körfez Uzlaşmasının Irak ve Yemen ile İlişkiler Üzerindeki 
Etkisi”; “Eğitim Sektörünün COVID-19 Salgınına Müdahalesi ve Etkileri” başlıklı 
oturumlar düzenlendi.

http://aaoifi.com/announcement/16th-aaoifi-isdb-conference-set-to-be-held-in-bahrain-on-1-2-december-2021/?lang=en 
https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Eighth-Gulf-Studies-Forum-Concludes.aspx
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“Orta Doğu: On Yıllık Bir Çatışmadan Uzlaşı Çağına” Adlı Politika Özeti Yayımlandı

04.11.2021      Arapça      Katar       Politika Özeti

Al-Jazeera Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan politika özetinde 
Arap ayaklanmalarının patlamasından bu yana son on yılda Orta Doğu’da 
gerçekleşen çatışmalar ve sonrasında değişen güç dengeleri ve uzlaşmalar 
ele alındı. Çalışmada, bölgede yaşanan anlaşmazlıkların Libya, Suriye ve 
Yemen’deki iç savaşları körüklediği ve Arap dünyasını kutuplaşmaya 
sürüklediği belirtildi. Bölgede Mısır ve Suudi Arabistan gibi konvansiyonel 
lider güçlerinin etkisinin aşındığı; Türkiye ve İran gibi güçlerin etkin olmaya 
başladığı ifade edilerek Arap ve Körfez düzenindeki istikrarsızlığa değinildi. 
Suudi Arabistan ve Mısır’ın Katar’la ilişkilerini düzeltmesi; Mısır ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Türkiye ile uzlaşarak diplomatik ve ticari ilişkilerini geliştirmesi 
örnekleriyle bölgedeki yeni uzlaşıların sebepleri incelendi.

The Middle East: From a decade of conflict to an age of reconciliation

https://studies.aljazeera.net/en/policy-briefs/middle-east-decade-conflict-age-reconciliation 
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Arab Center for Research and Policy 
Studies

Arab Center for Resarch and Policy Studies, Arap 
ülkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına ekonomik, 
sosyal ve siyasi alanlarda akademik çalışmalar yapan 
eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus, Washington 
ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarını 
Hamas, Gazze, Siyonist düşünce gibi konular oluşturur. 
https://www.dohainstitute.org/en/Pages/index.aspx 

Arab Thought Forum

1981 yılında Prens El Hassan bin Talal ve önde gelen 
yirmi beş Arap düşünür tarafından kurulan bağımsız, 
entelektüel, pan-Arap bir sivil toplum örgütüdür. ATF’nin 
misyonu, Arap dünyasındaki mevcut durumu ve sorunları 
incelemektir. Arap ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasi ilişkileri incelemek ve Arap ve İslami 
örgütlerle diyalog başlatmak ve sürdürmek forumun 
başlıca hedefleri arasındandır.

https://www.atf.org.jo/?q=en 

Al- Bayan Center for Planning and Studies

 Irak’ta ve Orta Doğu’da meydana gelen dönüşümler 
hakkında araştırmalar yapmak ve akademik tartışmalar 
yürütmek için kurulmuştur. Ekonomi ve kalkınma, enerji, 
dış politika, hukuk ve demokrasi, kamu politikası, toplum 
ve kamuoyu üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

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

 Aljezeera Center for Studies

El Cezire medya organizasyonunun Jeopolitik ve stratejik 
gelişmeler odaklı araştırma kurumudur. Yoğunlaştığı bölge 
Orta Doğu olmakla birlikte burayı çevreleyen faktörleri 
de mercek altına almaktadır. Bölgenin siyasi karışıklığını 
aydınlatmak ve anlaşılır kılmak adına analizler, webinarlar 
düzenlemektedir. Kurumun yayınlarından biri Gannuşi 
tarafından yazılan İslam’da Demokrasi ve İnsan Hakları 
adlı kitap. Araştırma birimlerinden istifade edilebilir. 
Sitenin “contact” kısmında birimlerin özel iletişim şekilleri 
yazıyor.

https://studies.aljazeera.net 

Center for Strategic and International 
Relations (CSIS)

Jakarta’da 1971 yılında kurulmuştur. Bağımsız, kâr amacı 
gütmeyen kuruluş yerel ve uluslararası konularda 
politika odaklı çalışmalara odaklanmaktadır. Kurumun 
misyonu politika odaklı araştırmalar, diyalog ve kamuoyu 
tartışmaları yoluyla politika üretimine katkı sağlamaktır. 
Kurum Endonezya ve bölge için üretilecek uzun vadeli 
planlama ve vizyonun bölgesel ve uluslararası gelişmeler 
de dahil olmak üzere ekonomik, politik ve sosyal 
konuların derinlemesine anlaşılması gerektiğini öne 
sürmektedir. 

https://www.csis.or.id 

Emirates Center for Strategic Studies and 
Research 

Mart 1994’te kurulan Emirates Stratejik Araştırmalar ve 
Araştırma Merkezi, karar alma sürecini desteklemekte, 
topluma hizmet etmekte ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni 
ilgilendiren konular ile bölgesel ve uluslararası 
düzeylerdeki diğer hayati konular hakkında derinlemesine 
araştırma ve çalışmalar yürütmektedir. Merkez aynı 
zamanda birçok seçkin araştırma merkeziyle ortak iş 
birliği anlaşmaları ve bazı kardeş Arap ülkelerinde ve 
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/

Institute for Palestine Studies 

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

 https://www.palestine-studies.org/
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Institute of World Economics and Politics

Nursultan Nazarbayev Vakfı’nın bünyesinde bir kurum 
olan Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü (IWEP) dünya 
ekonomisi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik sorunlarına 
dair bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir.

 https://iwep.kz/#/ 

Institute for Political and International 
Studies 

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

https://ipis.ir/en 

Institute of Strategic Studies Islamabad 

1973 yılında kurulan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
İslamabad, uluslararası barış ve güvenliği etkileyen 
bölgesel ve küresel meselelerin analizini gerçekleştiren 
bir enstitüdür. Çalışmalarını bölge bölge tasnif ederek 
gerçekleştiren enstitü; nükleer faaliyetler, terörizm ve 
silahlı yapılanmalar, ekonomik ve sosyal alanlar olmak 
üzere üç ana başlık altında basılı ve çevrimiçi yayınlar 
gerçekleştirmektedir.

https://issi.org.pk/ 

Institute of Strategic and International 
Studies (ISIS) Malaysia

ISIS Malezya; ekonomi, dış politika, güvenlik çalışmaları, 
ulus kurma, sosyal politika, teknoloji, inovasyon ve çevre 
çalışmalarını içeren çeşitli araştırma odaklarına sahiptir. 
Ayrıca, ulusal kalkınma ve uluslararası ilişkiler gibi önemli 
alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma 
iş birliğini üstlenir. Dış politika ve güvenlik çalışmaları, 
Güneydoğu Asya siyaseti ve askeri konular, ekonomi, 
ticaret ve bölgesel entegrasyon, bankacılık ve finans, 
teknoloji ve sürdürülebilirlik konularına odaklanır.

www.isis.org.my 

International Islamic University Malaysia 

Üniversite bünyesinde birçok İslami araştırma merkezi 
faaliyet göstermektedir. Bunlar Uluslararası İslami 
Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü (ISTAC-IIUM), 
Uluslararası Müslüman Birliği Enstitüsü, Uluslararası 
İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü, Uluslararası Helal 
Araştırma ve Eğitim Enstitüsüdür. 

www.iium.edu.my

International Institute of Islamic Thought 
(IIIT)

1981 yılında İsmail al Faruki ve Enver İbrahim tarafından 
kurulan Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü, Müslüman 
dünyadaki ilim insanı, araştırmacı ve akademisyenlerin 
katkılarıyla her bir akademik disiplinde “bilginin 
İslamileştirmesi” terminolojisini uygulamaya çalışmaktadır. 
Enstitü İngilizce, Arapça, Fransızca ve diğer birçok dillerde 
yayınlar yapmaktadır. Öyle ki 35 dilde 400’ü aşkın eser 
verilmiştir.

https://iiit.org/en/home/ 

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 

 King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center (KAPSARC)

Küresel enerji ekonomisi alanında bağımsız araştırmalar 
yürütmek üzere kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak 
kuruldu. On beşten fazla milletten oluşan uluslararası bir 
uzman araştırmacılar grubuna sahiptir. Yüksek oranda 
enerji ihraç edilen bölgelerde araştırmalar yürüterek enerji 
politikalarının geliştirilmesi üzere yayınlar yapmaktadır. 

https://www.kapsarc.org/ 
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The Lebanese Center for Policy Studies 

1989’da kurulan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi, 
misyonu Lübnan ve Arap bölgesinde yönetişimi iyileştiren 
politikalar üretmek ve savunmak olan ve bağımsız olarak 
yönetilen, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce 
kuruluşudur. 

https://www.lcps-lebanon.org/about.php 

Muhammediyah Movement

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

 https://muhammadiyah.or.id

OSCE Academy 

2002 yılında kurulmuş olan araştırma merkezi; Orta Asya 
devletleri arasında bölgesel iş birliğini, çatışmayı önleme 
ve iyi yönetişimi teşvik etmek amaçlarıyla akademik 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

http://www.osce-academy.net

PALThink for Strategic Studies

Pal-Think Stratejik Çalışmalar Merkezi, Filistin toplumunun 
kamusal tartışmaları için zemin oluşturmak amacıyla 
kurulmuş bir araştırma merkezidir. Pal-Think sivil 
toplumun güçlendirilmesi adına projeler oluştururken 
bunun yanında Ortadoğu ve Filistin meselesi hakkında 
araştırmalar yapmaktadır. Genç Filistinlilerin kamusal 
meselelere müdahiliyetini artırmak ve Gazze’deki sivil 
toplumun güçlendirilmesine katkı sağlamak kurumun 
temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 
kurum, raporlar ve makaleler yayınlamakla birlikte ara 
buluculuk görevlerini de yerine getirmektedir.

http://palthink.org/ 

Policy Center for the New South

Yeni Güney Politika Merkezi (PCNS), küresel Güney’in 
ayrılmaz bir parçası olarak Fas’a ve Afrika’nın geri 
kalanı için ekonomik ve sosyal kamu politikalarının 
geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Faslı bir 
düşünce kuruluşudur. “Küreselleşmede Yeni Güney”, 
“Karşılıklı Bağımlık Ülkesinde Otonom Bir Afrika İnşa 
etmek”, “Fas Ekonomisini Yeniden Düşünmek”, “Yeni 
Küreselleşmede Afrika’nın Varlığını Yeniden Düşünmek” 
adlı araştırma programları bulunmaktadır. Bu doğrultuda 
kitap, makale, politika notu, yıllık raporlar, görüş yazıları 
yayınlamaktadır.

https://www.policycenter.ma/ 

Tamkeen

İnsan hakları ilkelerini teşvik etmek, insan ticaretiyle 
mücadele etmek için çalışan bir sivil toplum örgütüdür; 
toplumdaki en savunmasız grupların, özellikle Göçmen 
İşçiler ve Mültecilerin haklarının korunması için 
çalışmaktadır. İş Yasaları, işçilerin hakları ve görevleri 
ve İnsan Ticaretiyle Mücadele yasası ile ilgili konulara 
odaklanarak Ürdün toplumu içinde yasal farkındalığı 
artırmak ve insan hakları aktivistlerinin, avukatların, 
yargıçların etkin katılımını sağlayarak hukukun 
üstünlüğünü teşvik etmek örgütün başlıca hedefleri 
arasındadır.

https://tamkeen-jo.org/ 

The Academic Research Institute in Iraq 
(TARII)

 1989 yılında Irak’ta ve Irak hakkında bilimsel araştırmaları 
teşvik etmek amacıyla Amerikalı ve Iraklı akademisyenler 
arasında değişim sağlamak için Amerikan üniversiteleri ve 
çeşitli akademik kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum 
tarafından kuruldu. Kurum, Irak coğrafyasının hem tarihi 
hem de toplumsal sorunlarına ışık tutmaya çalışan 
çalışmalara ön ayak olmuştur. 

https://www.tarii.org/ 
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The Sana’a Center for Strategic Studies

 Yemen ve çevresindeki bölgeye odaklanarak bilgi 
üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeye çalışan bağımsız 
bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapça hem de 
İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları, politikayı 
yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi 
amaçlayan politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili 
gelişmeleri kapsamaktadır.

 https://sanaacenter.org/ 

The West Asia-North Africa Institute 

Prens El Hassan bin Talal’ın başkanlığında faaliyet 
gösteren Enstitü, Batı Asya ve Kuzey Afrika’nın karşı 
karşıya olduğu kalkınma ve insani zorluklarla mücadele 
etmek amacıyla kanıta dayalı politika ve programlamaya 
geçişi teşvik etmek için çalışmaktadır. 

http://wanainstitute.org/en 
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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.


