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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 Aralık sayısında Müslü-
man nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı 43 ülkede yakla-
şık 200 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri araştırıldı. Bu 
araştırmalar neticesinde Kültürel Çalışmalar kategorisi 
altında birlikte yaşama, kültürel ve demokratik değerlerin 
konu edildiği görülürken, Toplumsal Refah kategorisinde 
COVID-19 salgınının getirdiği ekonomik kriz ve istihdam 
ilişkisine odaklanan çalışmalar kaydedildï. Bültenin Ocak 
sayısında her bölgeden her alana ilişkin çalışmalar yapıl-
dığı için bölgesel tasnif yapmanın pek mümkün olmadığı 
gözlendi. Bununla beraber 2021 senesinin ekonomik ve 
toplumsal olarak nasıl geçtiğinin özetlendiği raporlar ve 
programlar ön plana çıktı. Bültenin Aralık sayısına kıyasla 
Ocak sayısında; enerji politikaları, İslami Finans raporla-
rı ve ifade özgürlüğü gibi temalarla ilgilenen çalışmaların 
arttığı gözlemlendi. 

Müslüman Dünyada Fikri Birikimler Bülteni Ocak sayı-
sında Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman araştırma 
kuruluşlarının İslomofobi ve kimlik konusuna yoğunlaş-
tığı görüldü. Mısır’da yayımlanan “Mısır Hafıza Dergisi” ve 
Katar’da gerçekleştirilen “Arap Dilinin Tarihsel Doha Söz-
lüğü ve Bilimsel ve Kültürel Boyutları” başlıklı faaliyetler 
kimlik ve hafıza çalışmalarının bir yansımasını oluşturdu. 
Bununla beraber kadın ve çocuk konularının öne çıktığı 
görüldü. Bu bağlamda Endonezya’da ve Yemen’de kadın-
ların toplum içerisinde tarihten beri süre gelen rolleri ve 
konumları üzerine tartışmalar yapıldı. Son olarak “küresel 
güney” ve “küresel kuzey” olarak ayrılan bölgelerde özel-
likle göç etmiş akademisyenlerin deneyimleri üzerine 
söyleşi gerçekleştirildi. Kültür temas altında ele alınan bir 
diğer konu kentlerin planlaması ve kültürel alandaki gö-
rünümü hakkında oldu. Bu bağlamda Sırbistan’da “İslam 
Dünyası Kültürün Başkenti Kahire 2022” başlıklı bir sergi 
düzenlendi ve kültürel çeşitliliğin kültürel bir zenginlik ol-
duğu vurgusu ön plana çıktı.

Temel Hak ve Özgürlükler teması altında incelediğimiz 
faaliyetleri genel olarak siyasi katılım, mülteci politikaları, 
ifade özgürlüğü, özel alanın gizliliği, siber politika kate-
gorilerinde sınıflandırabiliriz. Kuzey Makedonya’da ger-
çekleştirilen “Mülteci Politikaları İnsan Haklarına Saygı ile 
Başlamalı” başlıklı röportajda mültecilerin maruz kaldığı 
hukuksuz hal ve durumlara değinilirken, İslamofobi gibi 
reflekslerin artışı üzerinde duruldu. Özellikle göçlerin 
şiddetle yönetilmemesi vurgulandı. Diğer yandan Birle-
şik Arap Emirlikleri “BAE’nin Söylentiler ve Siber Suçlar-
la Mücadeleye İlişkin 2021 tarihli 34 Sayılı Federal Kanun 
Hükmünde Kararnameyi Kabul Etmesine İlişkin Ortak 
Açıklama” yayımlayarak “ulusal güvenlik” alanında muğ-
lak kalan terminoloji terimlerine değindi ve bu terimlerin 

endişe uyandırıcı yanlarının bulunduğu dile getirildi. Bu 
ay içerisinde yayımlanan ve 2021’in raporu niteliğinde 
olan “Engellenen bir şerit…. Mısır’da Demokratik Yol 2021” 
ve “Umman’daki İnsan Hakları Durumuna İlişkin Yıllık Ra-
por (2021)” raporları bölgeler için 2021’in ifade özgürlüğü 
ve demokrasi konularındaki muhasebelerini özetledi.

Toplumsal Refah Çalışmalarında COVID-19 salgınının 
getirdiği ekonomik kriz ve bunun istihdama yansıması 
konu edilirken; yeşil ekonomi, ekonomik özgürlük, İslami 
finans raporları görüldü. Bangladeş’te “Geçim Kaynakla-
rında Geçişler ve Şoklarla Başa Çıkma: Hazır Giyim (RMG) 
Sektöründe COVID-19 ile Başa Çıkan Kadınlar” başlıklı ra-
porla hazır giyim sektörünün COVID-19 sürecinden nasıl 
etkilendiği tartışıldı ve kadın çalışanların durumuna dik-
kat çekildi. Bu bölümde COVID-19 dönemi hakkında aşı 
ve gıda tüketimi, güvenlik konularına değinen program-
lar yer aldı. Bunun yanında iklim krizinin ön plana çıktığı 
kategori içerisinde “COP26 ve Ötesi: Malezya ve Küresel 
Güney’de İklim Tutkusu” başlıklı panelde “küresel güney” 
ve “küresel kuzey”in iklim krizine yaklaşımları mukayeseli 
bir şekilde ele alındı. 

Strateji ve Enerji Çalışmaları kategorisinde siber güvenlik, 
sosyal politika, biyoetik, enerji politikalarının ele alındığı 
görüldü. Endonezya’da gerçekleşen “Menparekraf, San-
diaga Uno Muhammadiyah’ı Siber Güvenlikle Uğraşmaya 
Teşvik Ediyor” başlıklı seminerle gençlerin siber güvenlik 
alanına teşvik edilmesi amaçlandı ve çevresel sürdürü-
lebilirliğe değinildi. Bununla beraber Bangladeş’te ka-
dınların siyasi katılımı hakkında “Siyasette Kadın: Gele-
ceği Şekillendirmek” başlıklı program düzenlendi. Bu ay 
içerisinde Asya bölgesiyle beraber enerji iş birliklerinin 
konuşulduğu programlar ve raporlar dikkat çekti. “Hay-
di Fas’taki enerjiyi konuşalım!”, “Orta Asya’daki Enerji 
Geçişi”, “2022’nin başında Fas’ta doğal gaz keşifleri: ne 
düşünmeliyiz?” başlıklı programlar ve daha fazlası farklı 
enerji ve ortaklık arayışlarını ortaya koydu. 

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

Kuruluş Tarihi: 1993            Ülke: Bangladeş          Faaliyet Alanı: Siyaset ve Ekonomi   Görüş: İslamcı

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD) Bangladeş merkezli olarak 1993 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşun amacı bölgede 
kapsayıcı politikalar oluşturmanın yolunu açmak ve gerek bölgesel gerek küresel bazda başta ekonomik olmak üzere toplum-
sal entegrasyonu sağlamaktır. Adalet ve iyi yönetişimin toplumu kapsadığı bir vizyon geliştiren CPD, Bangladeş toplumunun 
ihtiyaçlarına en kısa yoldan cevap vermenin yollarını aramaktadır. Bunun için uluslararası da olmak üzere anlaşmalar ve iş 
birlikleri geliştiren CPD günümüzde uluslararası düşünce kuruluşu olarak anılmaktadır. Kurulduğu günden bu yana toplumla 
kurduğu iletişim becerilerini geliştirmenin yollarını arayan merkez, yapmış olduğu faaliyetlerde yapıcı bir kitlenin oluşmasını 
istemekte ve bu kitle arasında bilinçli görüş alışverişinin oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Topluma erişmenin yollarını arayan CPD çeşitli proje ve girişimleri yönetmeye devam etmektedir. Bu girişimler arasında 
“SDG’ler için Vatandaş Platformu, Bangladeş”, “BKH Sonrası Uluslararası Kalkınma Hedeflerinde Güney Sesi” olmak üzere iki 
girişim bulunmaktadır. Bunların ilki olan “SKH’ler için Vatandaş Platformu, Bangladeş” 2016 senesinde faaliyete başladı. Bu 
girişimin temel amacı Bangladeş’in 2030 hedeflerinin daha şeffaf bir ortamda ilerlemesi, çalışanlar arasında bilgi alışverişi-
nin sağlıklı bir şekilde sağlanması ve uygulama süreçlerinden, zorluklardan hükümet ve vatandaşların haberdar edilmesidir. 
Bir diğer girişim olan “BKH Sonrası Uluslararası Kalkınma Hedeflerinde Güney Sesi” sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dair 
herkese açık bir platformdur. CPD bünyesine dahil olan bu platform kalkınma diyaloğundaki eksik katılımı ortaya çıkarmayı 
hedeflemiş, özellikle Küresel Güney’de (Global South) yer alan düşünce kuruluşlarının arasında güçlü bir iletişimin sağlanma-
sını vizyon edinmiştir.

Politika Diyaloğu Merkezi sürdürülebilir enerji, yeşil ekonomi, iklim başta olmak üzere çeşitli konularda politika yapmayı 
amaçlamaktadır. Bu yolda analizler, raporlar yayımlayan merkez düzenli olarak diyaloglar düzenlemektedir. Yapmış olduğu 
bu faaliyet çıktılarıyla yönetimde iyileşme, toplum ve hükümet arasındaki diyaloğu sağlama, ekonomide bütünlük ve enteg-
rasyon, marjinal grupların toplum ve siyasete katılımı gibi meseleler için politika değişikliklerine ve çeşitli girişimlere katkıda 
bulunmaktadır. “Bangladeş Kalkınmasının Bağımsız İncelemesi (IRBD)” dizisiyle Bangladeş’te ekonominin makroekonomik 
boyutlarıyla incelenmesi üzerine analizler yayımlamakta, ulusal bütçe için öneriler geliştirilmektedir. Bunun yanında Küresel 
Güney’in birbirine sorunsuz bir şekilde entegrasyonunun sağlanması için “Asya-Pasifik Ticaret Araştırma ve Eğitim Ağı (ART-
Net)”, “BCIM Bölgesel İş Birliği Forumu” ve “Güney Asya Ekonomik Zirvesi (SAES)” başta olmak üzere bir dizi ikili ve çok taraflı 
bölgesel girişimle ilgilenmeye devam etmektedir. Son olarak merkez gelişmemiş ülke kategorisinden yeni mezun olan Bang-
ladeş’in gelişmiş ülkelerle beraber küresel ekonomi ve politikaya entegrasyonu için özellikle çalışmalar yapmakta ve politika 
notları üretmeye devam etmektedir.

Politika Diyaloğu Merkezi (Center for Policy Dialogue – CPD)
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İslami Mevzuat ve Etik Araştırma Merkezi (CILE) tarafından 
gerçekleştirilen kurs, Harvard Üniversitesi Massachusetts 
Enstitüsü tarafından yönetilen yaklaşık 140 kurumun 2000 
civarında çevrimiçi kurstan oluşan EdX ‘in ev sahipliği yap-
tığı ilk İslami Biyoetik Kursu olma özelliğine sahiptir. CILE, 
uygulamalı etik odaklı İslami mevzuat ve etik düşünce ko-
nusunda uzmanlaşma yolunda olan bir merkez olarak 2012 
yılında faaliyete başladı. Kurumun amacı önemli gördüğü 
meseleleri tartışmak üzere metin aracılarını ve uzmanları 
bir araya getirerek soru ve önerileri paylaşan farklı küresel 
uzmanlar, aktivistler, uygulayıcılar, öğrenciler ve sıradan 
insanlara hizmet etmektir. Bu bağlamda İslami Biyoetik’in 
gelişmekte olan ve gelecek vaat eden alanına giriş niteliğin-
de olan yukarıda zikredilen kurs gerçekleştirildi.

Biyoetik kursu erişilebilir ama aynı zamanda derinleme-
sine bir genel bakış sağlamak amacıyla başladı. İslam Etiği 
alanında dünyanın önde gelen bilginlerinden biri olan Dr. 
Mohammed Ghaly (İslam ve Biyomedikal Etik Profesörü) 
tarafından geliştirilen metodun topluma ulaştırılarak bilin-
cin arttırılması amaçlandı. Kurs, zengin İslami ahlak gelene-
ğinin, son teknoloji biyomedikal gelişmelerin tetiklediği kar-
maşık sorularla nasıl ilişki kurduğunu araştırmayı teşvik etti. 
“İslam gibi bir dünya dini, modern biyomedikal ilerlemele-

rin ortaya çıkardığı ahlaki sorular ve zorluklarla nasıl ilişki 
kurar?” başlığından hareketle İnsan yaşamının başlangıcı 
ve bitişi, kürtaj, insan sütü bankaları, Yardımcı Üreme Tek-
nolojisi (ART), beyin ölümü, ötenazi, yakın tarihli COVID-19 
gibi pandemiler vb. biyoetik konularda İslami söyleme nasıl 
bir katkı sağlanacağı araştırıldı.

Biyoetik kursunun alıcı kitlesi sağlık mesleklerinde çalışan-
lar ve etik, biyoetik, dini çalışmalar, kültürlerarası çalışma-
lar, İslami çalışmalar ve sosyal bilimler dahil olmak üzere 
çok çeşitli alanlara ilgi duyan akademik araştırmacıları dahil 
etmektedir. Biyoetik kursu 9 modülü içermektedir. Bu mo-
düller şu şekildedir: “Klasik İslam Biyoetiği”, “Çağdaş İslami 
Biyoetik”, “İnsan Hayatının Başlangıcı”, “İnsan Yaşamının 
Başlangıcı - Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART)”, “İnsan Ha-
yatının Başlangıcı - Anne Sütü Bankaları”, “Yaşamın Sonu 
ve Beyin Ölümü Kavramı - İnsan Hayatı Ne Zaman Biter?”, 
“Organ Bağışı”, “Yaşam Sonu Bakımı (EoLC): Yaşamı Sür-
dürme Tedavileri (LST’ler) ve Ötenazi”, “Pandemi Etiği ve 
Covid-19”. Eğitim, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi (HBKU) 
CILE İslami Araştırmalar Koleji’nde İslam ve Biyomedikal 
Etik Profesörü Dr. Mohammed Ghaly tarafından geliştiril-
miş ve yönetilmiştir.

ÖNE ÇIKANLAR

CILE Profesöründen İslami Biyoetik Üzerine İlk EdX Kursu (The 
First EdX Course on Islamic Bioethics by CILE Professor)

02.01.2022 İngilizce Katar Eğitim

https://www.cilecenter.org/resources/news/first-edx-course-islamic-bioethics-cile-professor
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Advokasi Kebijakan Untuk Penguatan Toleransi

“Hoşgörüyü Güçlendirmek için Politika Savunuculuğu” Adlı Çevrim İçi 
Seminer Gerçekleştirildi

17-18.01.2022 Endonezce Endonezya Çevrim İçi Seminer

25.01.2022 Endonezce Endonezya Çevrim İçi Seminer

Muhammadiyah Yogyakarta Üniversitesi (UMY) Muhammadiyah Etüt 
Merkezi “Bir Devlet ve Muhammediyah’ın Kadın ve Çocukları Koruma 
Çabalarındaki Rolü” adlı webinarı düzenledi. Muhammadiyah Etüt Merkezi 
Müdürü Bachtiar Dwi Kurniawan, Muhammediyye hareketinin cinsel şiddet 
konusunda çok ciddi bir endişesi olduğunu söyledi. “Hem Muhammediyye 
hem de Aisyiyah hareketinin kadınları ve çocukları korumak için birçok 
program düzenlediklerini belirtti. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan 
Kadının Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Bakanı (PPPA), UMY Rektörü 
Gunawan Budiyanto ve PP ‘Aisyiyah Atiyatul Ulya Hukuk ve İnsan Hakları 
Konseyi Başkanı ve KPA Komiseri Jasra Putra yer aldı. Gunawan Budiyanto, 
Muhammediye ve  Aisyiyah hareketinin kadın ve çocukların şiddetten 
korunması için önlemler aldığını vurguladı. Cinsel Şiddetin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın (PKS) maddelerinin iyileştirilmesiyle 
hükümetin bu konuyla daha fazla ilgileneceğini umduğunu söyledi.

MAARIF Enstitüsü ve P3M “Düşünce Kuruluşu Kapasite Güçlendirme 
Eğitimi” adlı programı gerçekleştirdi. Tema olarak “Şiddet İçeren Aşırıcılığın 
Hoşgörü ve Önlenmesinin Güçlendirilmesine Yönelik Politika Savunuculuğu” 
seçildi. Rumadi, Suyoto, Cahyo Nuryanto ve Rubby Khalifah konuşmacı 
olarak katıldı. P3M’den Agus Muhammed konuşmasında bu savunuculuk 
eğitiminin Muhammadiyah ve NU aktivist ortamlarında anlama kapasitesini 
güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Muhammed toplumsal çatışma 
potansiyelinin ilkel ve dini duygular, ekonomik eşitsizlikler, siyasi görüş 
farklılıkları, topluma haksız muamele ve dine hoşgörüsüzlük gibi birçok 
durumdan kaynaklandığını belirtti. Muhammed “Toplum katılımcı güvenlik 
açıklarını, tehditleri, riskleri, kapasiteleri ve potansiyelleri fark etmişse, toplum 
dayanıklılığı gerçekleşir” dedi.

“Muhammediyah’ın Kadın ve Çocukları Koruma Çabalarındaki Durumu ve Rolü” 
Adlı Çevrim İçi Seminer Düzenlendi

Negara dan Peran Muhammadiyah dalam Upaya Perlindungan 
Terhadap Perempuan dan Anak

https://muhammadiyah.or.id/advokasi-kebijakan-untuk-penguatan-toleransi/
https://muhammadiyah.or.id/negara-dan-peran-muhammadiyah-dalam-upaya-perlindungan-terhadap-perempuan-dan-anak/
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“Şehir Planlaması ve Toplumsal Etkileri” Başlıklı Çevrim İçi Seminer 
Düzenlendi

“Batı Akademisi’ndeki Küresel Güney Akademisyenleri: Üçüncü Alanda Benzersiz Deneyimler, 
Bilgiler ve Konumsallıktan Yararlanma” Başlıklı Yazı Yayımlandı

17.01.2022   

24.01.2022    

Türkçe

İngilizce   

Almanya    

Almanya    

Çevrim İçi Seminer

Görüş Yazısı

İslam Toplumu Millî Görüş Üniversiteliler Birimi tarafından hazırlanan 
“Üniversiteliler Şehir Planlaması ile Toplumsal Etkileri Üzerine Konuştu” adlı 
yazıda yapılan çevrimiçi oturuma yönelik detaylara yer verildi. Kasım Atölyesi 
kapsamında hazırlanan programda üniversiteliler mimar ve müzisyen olan 
Celâleddin Çelik ile çevrimiçi oturumda buluştu. İlk oturumda mimarlık ve 
sanatın düşünsel arka planı konusu ele alınırken, ikinci oturumda ise “Ev ve 
Şehir Meselemize Bakışlar” konusu ele alındı. Mimarlık gibi teknik bir mesleğin 
toplumsal ve kültürel ilkelere dayandığını belirten Çelik, Ataşehir gibi sonradan 
kurulan semtler, Cumhuriyet Dönemi’nden sonra inşa edilen camiler ve bir 
rekabet içinde genişleyen gökdelen ve apartman kültürü hakkında tahlillerde 
bulundu. Çelik daha sonra öğrencilere ideal bir şehir planlaması konusunda 
fikirler sundu.

Modern Doğu Leibniz Merkezi tarafından hazırlanan “Batı Akademisi’ndeki 
Küresel Güney Akademisyenleri: Üçüncü Alanda Benzersiz Deneyimler, 
Bilgiler ve Konumsallıktan Yararlanma” adlı yazıda yapılan kitap incelemesine 
dair detaylara yer verildi. Küresel Güney’den gelen ve Küresel Kuzey’deki 
kurumlara göç etmiş akademisyenlerin seslerini ve deneyimlerini ön plana 
çıkaran bu kitabın “üçüncü alanı” Batı Akademisinde benzersiz, zengin 
ve üretken bir konum olarak teorileştirildiği belirtildi. Aynı zamanda kitap, 
akademisyenlerin Kuzey ve Güney arasında “arada” benimsemeye başladıkları 
konumu tanımlamakta ve bu konumsallığı, kişisel, mesleki ve kültürel aidiyeti 
müzakere eden akademisyenler tarafından oyulmuş bir “üçüncü alan” kavramı 
ile teori haline getirmektedir.

Global South Scholars in the Western Academy: Harnessing Unique 
Experiences, Knowledges, and Positionality in the Third Space

https://www.igmg.org/tr/ueniversiteliler-sehir-planlamasi-ile-toplumsal-etkileri-uezerine-konustu/
https://www.zmo.de/en/events/global-south-scholars-in-the-western-academy?tx_events_events%5BcourseUid%5D=26&cHash=ae8992261c75d50d25d227e9b4e2f166
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“İslam Dünyası Kültürün Başkenti Kahire 2022” Sergisi Gerçekleştirildi

“Eylemlerimizdeki Sabır ve Bilgelik Bizim Erdemlerimizdir” Başlıklı Fetva Yayımlandı

11.01.2022   

16.01.2022    

Sırpça    

İngilizce, Arnavutça, Makedonca   

Sırbistan   

Kuzey Makedonya 

Sergi

Fetva

Rijaset tarafından hazırlanan “İslam Dünyası Kültürün Başkenti Kahire 2022” 
Sergisi Gerçekleştirildi” adlı yazıda Belgrad’da gerçekleştirilen sergiye dair 
detaylara yer verildi. 2022’de İslam dünyasının kültür başkenti Kahire’ye 
adanan ve yaklaşık 70 fotoğrafın yer aldığı sergi, Belgrad’daki Sırbistan İslam 
Cemaati binasında gerçekleştirildi. Sergi, Belgrad Müftüsü Mustafa Jusufspahić 
tarafından açıldı. Sırbistan İslam Cemaati’ne böyle bir sergiye ev sahipliği 
yapma şansı verdiği için Mısır Büyükelçiliği’ne teşekkür eden Jusufspahic, 
bunun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Müftü, Belgrad’daki görevine 
son vermekte olan Mısır Büyükelçisi Amr Aljovajli’ye de bir plaket takdim etti. 
Büyükelçi Amr Aljovajli, İslam dünyasının kültürünü oluşturan anıt, mimari ve 
diğer objelere ilişkin 70’e yakın fotoğrafın sergilendiğini söyledi. Büyükelçi 
Aldjovali kısa bir konuşmada, “Çeşitlilik insanları birleştirir.” dedi. Serginin yanı 
sıra büyükelçilik temsilcileri ve diğer konuklara mimarlık, Arap hat sanatı ve 
İslam dünyasının eserleri hakkında kısa bir belgesel gösterildi.

İslam Dini Cemaati tarafından yayınlan “Eylemlerimizdeki Sabır ve Bilgelik 
Bizim Erdemlerimizdir” adlı yazıda Reisul Ulema’nın Yeni Ay Dergisi için 
verdiği röportajın detayları paylaşıldı. Reisul Ulema İslam Dini Cemaati’nin 
birçok ülke ile iş birliği yaptığını ve en önemli amaçlarından birinin kardeş 
Müslüman toplulukları ile iş birliğini geliştirmek olduğuna değindi. Bu kuruluşun 
amacının kitleleri eğitmek ve hoşgörü ve barış ortamı oluşturmak olduğu ve 
terörizm ve aşırıcılık gibi fenomenlerden uzak durulduğunu ifade etti. İslam 
Dini Cemaati hakkında yapılan röportajda Reisul Ulema olarak dini hayatın 
düzenlenmesinde büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, önümüzdeki 
yıl da en üst organlardan başlayıp camilerin meclislerine kadar yüksek bir 
bilinçle işlerine devam edeceklerini belirtti.

Wisdom And Patience In Action Are Our Virtues Urtësıa Dhe Durımı Në Veprım Janë Vırtytësıtë 
Tona Мудроста И Трпението На Дело Се Наши Доблести

Održana Izložba “Kaıro- Prestonıca Kulture Islamskog Sveta 2022

https://www.rijaset.rs/index.php/vesti/1108-odrzana-izlozba-kairo-prestonica-kulture-islamskog-sveta-2022 
https://bfi.mk/exclusive-interview-with-reisul-ulema-h-hfz-shaqir-ef-fetai/
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“Kabile Toplumlarında Kadınların Geleneksel Olmayan Rolleri” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Women’s Non-Traditional Roles in Tribal Societies

25.01.2022           İngilizce   Yemen                 Rapor

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda Yemen’de 
yedi yıldır süren savaş boyunca kadınların savunmasız durumlarına ve 
kendilerine uygun olmayan görevlere maruz bırakılışı geniş çaplı bir şekilde 
incelendi. Yemen’deki mevcut çatışmaların kadınları korumaya yönelik 
geleneksel değerleri hezimete uğrattığının altı çizildi. Kadınların keskin 
nişancılar tarafından hedef alındığı, gözaltına alındığı ve zorla kaybedildiği, 
cinsel şiddete ve yerinden edilmeye maruz kaldığı ifade edildi. Kadınlara karşı 
işlenen 16.667 suistimalin belgelenmesinden bahsedildi. Raporun odaklandığı 
bir başka husus ise, kadınların geleneksel toplumsal rollerin dışında işleri 
yapmaya mecbur edilişi oldu. 

“Arap Dilinin Tarihsel Doha Sözlüğü ve Bilimsel ve Kültürel Boyutları” 
Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

20.01.2022            İngilizce   Katar                 Konferans

Doha Enstitüsü, Arap Dili Sözlüğü projesine odaklanan bir konferans 
gerçekleştirdi. Arap Dilinin Doha Tarihsel Sözlüğü, tamamlanan ilk tarihi 
sözlüktür. Proje, araştırmacıya Arap dilinin tarihsel seyrini anlaması için zengin 
sözlüksel veriler sağlamayı amaçlamaktadır. Konferansta, Doha Tarihsel Arap 
Dili Sözlüğü’nün bilimsel boyutları ve sağladığı fırsatlar ile beşeri bilimlere, 
sosyal ve doğa bilimlerine katkı sağlamak için araştırma yapılması ve kültürel 
düşünce üzerindeki rolünün anlaşılması hedeflendi.

The Doha Historical Dictionary of the Arabic Language and Its Scientific and Cultural 
Dimensions

https://sanaacenter.org/publications/analysis/16331
https://www.dohainstitute.edu.qa/EN/News/Pages/The-Doha-Historical-Dictionary-of-the-Arabic-Language.aspx
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“Özbekistan Devlet Başkanı, ‘Entelektüel İpek Yolu’ Platformunun 
Oluşturulmasını Önerdi” Başlıklı Haber Yazısı Yayımlandı

“Üniversitelerde Aktif Siyasal Eğilim Tipolojisi” Başlıklı Çevrim İçi Seminer 
Düzenlendi

28.01.2022             

16.01.2022         

İngilizce                      

İngilizce         

Özbekistan                  

Afganistan         

Haber Yazısı

Çevrim İçi Seminer

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Orta Asya ve Çin devlet 
başkanlarının çevrimiçi zirvesine katıldı. Mirziyoyev yaptığı konuşmada, Orta 
Asya ülkeleri ve Çin’in bilişim parklarını temel alan ortak bir “Entelektüel İpek 
Yolu” platformu oluşturma girişimini ortaya koydu. Dijital teknolojilerin yaygın 
kullanımı bağlamında Çin’in deneyiminin dikkate alınarak dijital ekonomi ve 
ticaret alanında karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık geliştirmekle; e-devlet, blok 
zincir teknolojileri ve yapay zeka gibi uygulamalarla ilgili olduklarını kaydetti. 
2020 yılında “Dijital Özbekistan-2030” Stratejisinin onaylandığı ve uygulamaya 
konduğu belirtilerek Özbekistan’ın GSYİH payında dijital ekonominin iki katına 
çıkarılması hedeflendiği vurgulandı.

Afganistan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, “Üniversitelerde Aktif Siyasal 
Eğilim Tipolojisi” başlığında başlatılan araştırma hakkında çevrimiçi bir 
toplantı düzenledi. Program, araştırmacılar Ramin Kamangar ve Shahir Sirat 
ve araştırmanın eleştirmenleri Dr. Malik Sitez ve Profesör Nazif Shahrani’nin 
katılımıyla ve Sabera Aitabar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Tartışma, 
Şahir Sırat’ın araştırmaya giriş yapması ve bulgular hakkında bilgi vermesiyle 
başladı. Shahir, 2001 yılı öncesi ve sonrasında oluşan siyasi parti ve 
grupların Afganistan üniversitelerine nasıl sızdığını, akademik platformları 
propaganda ve istihdam için nasıl kullandığını tartıştı.  Araştırma bulgularına 
göre, bu gruplardaki demokratik kavramlara karşı çıkan bazı öğrencilerin 
Afganistan’daki üniversite kampüslerinde diğerlerini şiddet ve tekfir ile tehdit 
ettiği görüldü.

 Typology of Active Political Trend at the Universities

The President of Uzbekistan proposed to create a platform “Intellectual Silk Road”

https://isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/2356 
https://www.aiss.af/aiss/news_details/news/61e54aa02b95b
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“Üniversitelerde İslam Kültürü Dersi Forumu” Gerçekleşti

ملتقى مقرر الثقافة اإلسالمية يف الجامعات

26.1.2022 Arapça Mısır Forum

Forum, İslam Üniversiteleri Birliği’nin ve çeşitli üniversitelerin de içinde 
bulunduğu bir organizasyon olarak gerçekleşti. Üniversitelerde İslam 
kültürünün insan kimliğinin inşasına katkıda bulunma ve dengeli bir İslami 
kişiliği teşvik etmedeki önemi göz önüne alındığında; sürekli stratejik gelişim 
hareketinin bir parçası olarak, Katar Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komitesi 
ile iş birliği içinde, Şeriat ve İslam Araştırmaları Koleji bir forum başlatmayı 
planladığını duyurdu. Bu forumun amaçları arasında şunlar yer almaktadır: İslam 
kültürü kursuyla ilgilenenleri ve sorumluları, çağın zorluklarına cevap vermek 
için gelişiminin umutlarını yansıtmak ve danışmak için bir araya getirmek, Katar 
Üniversitesi ve diğer üniversiteler arasında İslam kültürü dersinin geliştirilmesi 
konusunda pratik deneyim alışverişini sağlamak, üniversitelerde İslam kültürü 
dersini geliştirmeye yönelik kurumsal ve bireysel çabaları teşvik etmek.

“Siber Uzayda Kültürel Miras: Eğitim, Koruma ve Erişimin Kolaylaştırılması” Başlıklı Toplantı 
Gerçekleştirildi 

27.1.2022 Arapça Mısır Toplantı

İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu, Almanya’da Marburg Üniversitesi 
ile beraber “Siber Uzayda Kültürel Miras: Eğitim, Koruma ve Erişimin 
Kolaylaştırılması” projesi hakkında ikinci bir toplantı yaptı. Toplantıya, ISESCO 
İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu Genel Direktörü Danışmanı ve 
Federasyonun çalışma ekibi Dr. Omar Helli ve Marburg Üniversitesi İslami 
Araştırmalar Bölüm Başkanı Profesör Albrecht Weiss katıldı. Toplantıya 
katılanlar, projenin ayrıntılarını ve İslami ve Arapça el yazmalarının 
dijitalleştirilmesinin önemini, bunlara erişimin kolaylaştırılması ve bu alanda 
üniversite eğitim ve öğretim öğrencileriyle bağlantılandırılmasının önemi ile 
ilgili başarı aşamalarını ortaya koydu. Sonuç olarak taraflar, Şubat 2022’nin 
sonunda yapılacak bir sonraki toplantıda görüşmek üzere bir çalışma planı 
formüle etme ve proje için mali kaynakları belirleme konusunda anlaşıldı.

الرتاث الثقايف يف الفضاء السيرباين: التعليم واملحافظة وتسهيل االطالع

http://www.fumi-fuiw.org/ar/article/427
http://www.fumi-fuiw.org/ar/article/428
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“Kıpti Ortodoks Kilisesinin Tarihsel Rolü” Başlıklı Konferans Yapıldı

“Mısır Hafıza Dergisi” Yayımlandı 

23.1.2022

4.1.2022

İngilizce        

İngilizce

Mısır

Mısır

Konferans

Dergi

Bibliotheca Alexandrina (BA) Kıpti Araştırmaları Merkezi, Kıpti Araştırmaları 
Enstitüsü Afrika Çalışmaları Profesörü Dr. Joseph Ramez tarafından verilen 
“Afrika’daki Kıpti Ortodoks Kilisesinin Tarihsel Rolü” başlıklı 12. kültür 
sezonunun ikinci dersini gerçekleştirdi. Konferans, Kıpti Ortodoks Kilisesi’nin 
Afrika’da oynadığı tarihi rolü vurgulamayı amaçladı. Kuzey Afrika ve Sudan’ın 
yanı sıra Etiyopya ve Eritre Kiliseleri ile olan ilişkisini ele aldı. Ayrıca, özellikle 
2019’da Güney Afrika’da yeni Kıpti Piskoposluğu’nun kurulmasından sonra, 
Zaire (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) ve Güney Afrika ile ilişkisi ile birlikte 
Kilise’nin Kenya, Tanzanya ve Uganda’daki rolünü inceledi. Kıpti Kilisesi’nin 
Güney Afrika’daki Zambiya, Zimbabve, Namibya ve Svaziland gibi çeşitli 
ülkelerle ve Nijerya, Gana, Kamerun, Fildişi Sahili ve Togo dahil olmak üzere 
Batı Afrika ülkeleri ile ilişkisini tartışmaya açtı.

Bibliotheca Alexandrina, Mısır toplumunda çeşitlilik ve kültürel zenginlik 
ile karakterize edilen mirasın bazı özelliklerini ele alan Mısır Hafıza Dergisi 
46. sayısını yayımlandı. Konu aynı zamanda önde gelen şahsiyetlerin ve 
olayların yüzüncü yıllarına da dikkat çekti. Alexandrina Bibliotheca Direktörü 
Dr. Moustafa Elfeki, makalesinde geçen yıl aramızdan ayrılan iki önemli 
şahsiyeti tartıştı: Eğitimin öncüsü Dr. Hamed Ammar ve İslam Felsefesinin 
seçkin profesörü Dr. Mahmoud Hamdy Zakzouk. Dergi her iki figürün de 
kendi alanlarında yaratıcılığın canlı bir örneği olduğunu kaydetti. Ayrıca dergi 
2021 yılında Mısır’da ve yurtdışında düzenlenen kitap fuarlarında BA’nın en 
çok satan yayınlarından biri oldu. Derginin Mısır’daki sivil işlerin tarihini konu 
alan özel bir sayısının yakında çıkması planlandı.

Memory of Egypt

The Historical Role of the Coptic Orthodox Church

https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41376&
https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=41371&
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“Ana Turath Çevrimiçi Uygulamasının Lansmanı” Gerçekleşti

“İbn Haldun: Bir Entelektüel Biyografi” Başlıklı Kitap Yayımlandı

23.1.2022 

31. 01.2022    

İngilizce

Arapça         

Irak

Lübnan            

Lansman

Kitap

Birleşmiş Milletler Irak’ın da yapım sürecine dahil olduğu Ana Turath, halka 
açık dijital miras arşivleri için çevrimiçi bir platform olarak işlev görmek 
üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir uygulamadır. 20 Ocak’ta İstasyon 

kurumu UNAMI, UNESCO ve Musul Eye ile iş birliği içinde Ana Turath (أنا 

 Uygulamasını başlattı. Ana Turath, halka açık dijital miras arşivleri için (تراث
çevrimiçi bir platform olarak işlev görmek üzere tasarlanmış kullanıcı dostu 
bir uygulamadır. Bu bağlamda, İstasyon-Musul başkanı, İstasyon ile Birleş-
miş Milletler (UNAMI ve UNESCO) arasındaki verimli ortaklığın altını çizerek, 
Ana Turath’ı gerçeğe dönüştürdü. Ninewa vilayetinde yerel mirası tanıtmak 
için düzenlenen etkinliğe çok sayıda genç fotoğrafçı ve gazeteci katıldı. 
Etkinlik, fotoğraf sergisi ile sona erdi.

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi, Robert Irwin’ın yazarlığını yaptığı “İbn Haldun: 
Bir Entelektüel Biyografi” kitabını yayımladı. İslam dünyasında yazılmış en 
önemli tarih çalışması olan Mukaddime’nin yazarı, olması gerektiği kadar 
tanınmamaktadır ve fikirleri geniş çapta yanlış anlaşılmıştır. Bu seçkin 
çalışmada, Robert Irwin, İbn Haldun’un hayatı, zamanı, yazıları ve olağanüstü 
fikirleri hakkında ilgi çekici ve güvenilir açıklamalar sundu. Irwin, İbn Haldun’un 
hayatının ve düşüncesinin, Orta Çağ İslam teolojisi, felsefesi, siyaseti, edebiyatı, 
ekonomisi, hukuku ve kabile hayatı dahil olmak üzere tarihsel ve entelektüel 
bağlama nasıl uyduğunu, Mukaddime’yi ayrıntılı inceleyerek analiz etti. İbn 
Haldun’un fikirleri çeşitli alanlardaki gelişmeleri öngördüğü için, bir Orta Çağ 
adamı yerine modern bir insan olarak kabul edildi. Irwin’in böyle bir “yanlış 
okuma”ya ilişkin açıklaması oryantalizm tarihine yeni bir bakış açısı kazandırdı. 
Irwin, İbn Haldun’un bilinen imajının aksine dindar bir mistik olduğunu, gizli 
ve fütürist bilimlere tutkun olduğunu vurguladı.

Launch of Ana Turath online application                             

Ibn Khaldun: An Intellectual Bioghraphy

https://iraq.un.org/en/169137-launch-ana-turath-online-application
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“Dünya Edebiyatında Afganistan (V): İki Fransız Portresi” Başlıklı Analiz Yayımlandı

03.01.2022         İngilizce             Afganistan         Analiz

Afganistan Analiz Ağı (AAN), Fabrizio Foschini tarafından kaleme alınan 
“Dünya Edebiyatında Afganistan (V): İki Fransız Portresi” başlıklı analiz 
metnini yayımladı. AAN, Afganistan’ın diğer ülkelerin literatüründe nasıl tasvir 
edildiği hakkında yazdı. Dünya literatüründe yer alan tasvirler, bugüne kadar 
ülkenin görüş ve izlenimlerini şekillendirmede etkili olmuştur ve yabancıların 
Afganistan üzerindeki devam eden etkisi göz önüne alındığında, bu literatürü 
haritalamak önemli görünmektedir. Bu metinde  AAN’dan Fabrizio Foschini, 
Afganistan’a Fransız kurgu merceğinden baktı ve Fransız yazarlar tarafından 
bir asırdan kısa bir süre sonra kaleme alınan iki hikayeyi keşfetti. Arthur de 
Gobineau’nun 19. yüzyıl kısa öyküsü “Les amants de Kandahar”da (Kandahar 
Aşıkları) Afganlarda anlatmak istediği şövalye hikayesi için mükemmel kaplar 
bulurken, Joseph Kessel’in çarpıcı romanı “Les cavaliers” (Atlılar) harika bir 
roman analizinin konusunu oluşturdu. 

Afghanistan in World Literature (V): Two French portraits

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/afghanistan-in-world-literature-v-two-french-portraits/
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“Menparekraf, Sandiaga Uno Muhammadiyah’ı Siber Güvenlikle Uğraşmaya Teşvik 
Ediyor” Adlı Çevrim İçi Seminer Düzenlendi

Menparekraf, Sandiaga Uno Dorong Muhammadiyah Geluti Bidang Cyber Security

Webinar “The Role of ASEAN in Dealing with Myanmar Crisis: 
Are We Putting the Wrong Hope?”

31.01.2022 Endonezce Endonezya Çevrim İçi Seminer

Muhammediye Hareketinin düzenlediği “Muhammadiyah Turizm Ağı” web 
seminerine Endonezya Cumhuriyeti Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga 
Salahuddin Uno konuşmacı olarak katıldı. Seminerde gençlere siber güvenlik 
alanı ile ilgilenmelerini tavsiye etti. Muhammadiyah ve kadrolarının siber güvenlik 
alanına ilgisinin kısıtlı kaldığını vurguladı.  Bakan, Muhammadiyah’ın siber güvenlik 
alanında hareket odağına sahip olmasının önemli ve acil olduğuna işaret etti. 
Muhammediye gençlerinin bu alana yönelmesinin faydalı olacağını söyledi. 
Turizm alanında Endonezya’nın dünyanın en hızlı büyüyen dokuz, Asya’nın 
üç ve Güneydoğu Asya’nın bir numaralı ülkesi olduğunu söyledi. Çevresel 
sürdürülebilirliğe sahip, temiz ve sağlıklı bir konseptte helal turizmi hedeflediklerini 
belirtti.

27.01.2022 İngilizce Endonezya            Çevrim İçi Seminer

Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen bu çevrim içi 
seminerde, ASEAN’ın Myanmar kriziyle başa çıkmada bir arabulucu rolünü 
üstlenip üstlenemeyeceği sorusuna odaklanıldı. ASEAN girişimlerinin Myanmar’ın 
siyasi ve toplumsal durumunu değiştirmediği vurgulandı. Myanmar’da yaşayan 
etnik azınlıklara yönelik baskıya dair birçok bilgi edinildiği belirtildi. Jusuf 
Wanandi ve Myanmar Birliği Cumhuriyeti Ulusal Birlik Hükümeti’nin (NUG) 
ASEAN Büyükelçisi U Bo Hla Tint açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. ASEAN 
Hükümetlerarası İnsan Hakları Komisyonu (AICHR) (2022-2024) Endonezya 
Temsilcisi H.E. Yuyun Wahyuningrum konuşmacı olarak katıldı. Soru-cevap 
oturumu yapıldı ve kapanış konuşmalarıyla program sonlandırıldı.

“Myanmar Kriziyle Başa Çıkmada ASEAN’ın Rolü: Yanlış Umut mu Veriyoruz?” Adlı Çevrim 
İçi Seminer Düzenlendi

https://muhammadiyah.or.id/menparekraf-sandiaga-uno-dorong-muhammadiyah-geluti-bidang-cyber-security/
https://www.csis.or.id/events/webinar-the-role-of-asean-in-dealing-with-myanmar-crisis-are-we-putting-the-wrong-hope
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“Siyasette Kadın: Geleceği Şekillendirmek” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi

“Sosyal Politika ve Ulusal Entegrasyon Yerel Yönetim Seçimleri Demokrasi İçin Hayati 
Önem Taşıyor” Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı

Local government elections vital for democracy

21.01.2022

03.01.2022 

İngilizce

İngilizce                 

Bangladeş

Malezya

Seminer

Görüş Yazısı

Bangladeş Barış ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Westin Dakka’da kadınların 
siyasi katılımı üzerine bir seminer düzenledi. Etkinliğin moderatörlüğünü BIPSS 
Başkanı Tümgeneral ANM Müniruzzaman üstlendi. Politika diyaloğundaki 
panelde TARA Vakfı Başkanı Dr. Nadia Binte Amin ve Bangladeş Açlık Projesi 
Direktörü Nasima Akhter Joly yer aldı. Etkinliğe büyükelçiler, diplomat, editör, 
akademisyen, savunma personeli ve akademisyenler katıldı. Tartışma, kadınların 
siyasi alana katılımıyla ilgili koşulları ve gelecekteki beklentileri ve zorlukları 
üzerine idi. Konuşmacılar ekonomik ve sosyal faktörlerden dolayı kadınların 
siyasete katılım yüzdesinin düşük olduğunu vurguladı. Küreselleşme çağında 
kadınların siyasetteki rolünün daha fazla kabul edilmesini ve kadınların siyasete 
dahil edilmesini sağlayacak önerilerde bulundular.

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından yayımlanan 
görüş yazısını Yohendran  Nadar  Arulthevan  kaleme aldı. Yazısının ilk kısmında 
Malezya yerel seçimlerinin tarihinden bahsetti.  Bu noktada özellikle yerel 
seçimlerin kısıtlanması ile ilgili örnekler verdi. Örneğin 1964’te Konfrontasi 
(Endonezya-Malezya Yüzleşmeleri) sırasında “olağanüstü hal” ilan edilmesiyle 
1965 ve 1966’da bugüne kadar yürürlükte kalan yerel yönetim seçimleri 
fiilen askıya alındı. Perikatan Nasional 2020-21 siyasi krizinin ardından bazı 
milletvekillerinin itirazları üzerine yerel seçimleri yeniden başlatmama kararı 
aldı. Yazısının ikinci kısmında yerel yönetimlerin işlevine ve önemine değindi. 
Malezya’da yerel düzeyde oy kullanma hakkının demokrasiyi güçlendireceğini 
vurguladı. Bununla birlikte halkın demokrasiyi ve haklarını anlayabilmesine 
katkı sağlayacağını; eyalet ve federal seçimlere katılımının yükselebileceğine 
işaret etti.

Women in Politics: Shaping the Future

https://bipss.org.bd/women-in-politics-shaping-the-future/ 
https://www.isis.org.my/2022/01/03/local-government-elections-vital-for-democracy/
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“Rusya, Orta Asya’daki Tutumunu Güçlendirmek İçin Kazakistan’ın Protestolarına Nasıl 
Yatırım Yaptı?” Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Afrika’da Türkiye’nin Yükselişi” Başlıklı Analiz Yayımlandı

How Has Russia Invested in Kazakhstan’s Protests to Strengthen its Grip in Central Asia?

17.01.2022              

06.01.2022          

İngilizce   

İngilizce                  

Katar                  

Katar                     

Analiz

Analiz

Doha Enstitüsü tarafından yayımlanan analizde Kazakistan protestolarının arka 
planında Rusya’nın tutumuna değinildi. Yazıda, Rusya’nın protesto hareketlerini 
bastırmak için Kazakistan’a hızlı askeri müdahalede bulunarak bölgede kendi 
çıkarlarına aykırı herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceği belirtildi. Rusya’nın 
Kazakistan’daki bu acil müdahalesinin amacının, Orta Asya ve Kafkasya başta 
olmak üzere bölgesel komşuluğa verdiği büyük önemi göstermek olduğu 
kaydedildi. Zengin enerji kaynaklarına sahip olan Kazakistan’ın küresel ve 
bölgesel güçler için öneminin vurgulandığı yazıda Moskova’nın Tokayev’le 
sıcak ilişkiler kurma çabasında olduğu belirtildi.

Al Jazeera Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan analizde son on yılda 
giderek güçlenen Türkiye’nin Afrika politikası ele alındı. Analizde, Afrika 
üzerinde Çin, Japonya, Hindistan ve Rusya gibi dünya güçlerinin yanı sıra 
Katar, BAE, Suudi Arabistan, İran ve İsrail gibi bölgesel güçlerin de etkisi 
bulunduğu kaydedildi. Afrika üzerindeki bu yeni karmaşıklığın “yeni soğuk 
savaş” kavramı içinde yer alabileceği ifade edildi. 2005 yılından itibaren belirli 
bir Afrika politikası izleyen Türkiye’nin ise Afrika ziyaretleri, zirveleri ve forumları 
aracılığıyla göz ardı edilemeyecek bir etkiye sahip olduğunun altı çizildi. 

The Rise of Turkey

https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/How-Has-Russia-Invested-in-the-Kazakhstan-Protests-to-Tighten-its-Grip-on-Central-Asia.aspx
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/rise-turkey-africa
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“Taliban’ın Geri Dönüşünün KİK Üzerindeki Etkisini Değerlendirmek” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Enerji Geçişi ve Orta Asya” Başlıklı Çalıştay Gerçekleşti

Experts talk about Energy Transit in Central Asia

20.01.2022            

17.01.2022           

İngilizce                   

İngilizce             

BAE                    

Kırgızistan                   

Analiz

Çalıştay

Emirlik Politika Merkezi tarafından yayımlanan analizde Taliban’ın Körfez 
bölgesindeki ülkeler ve aktörlerle olan ilişkisi ele alındı. Analizde, Taliban’ın 
yeniden ele geçirdiği Afganistan’ın ulus ötesi cihatçı örgütlerin güvenli sığınağı 
olma riski karşısında Körfez İş Birliği Konseyi ülkelerinin endişe içinde olduğu 
belirtildi. KİK ülkelerinin Taliban’dan bir güven beklentisinde olduğunun üzerinde 
duruldu. Afganistan’ın istikrara kavuşması ve Taliban’ı normatif bir ulus-devletin 
özelliklerini benimsemesi durumunda KİK ülkelerinin bu durumdan istifade 
edebileceği ifade edildi. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru gibi girişimler yoluyla 
Afganistan ötesi bağlantı stratejilerinin proaktif olarak değerlendirilebileceği 
belirtildi.

OSCE Akademi, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Avrupa-Orta Asya 
İzleme ile iş birliği içinde “Enerji Geçişi ve Orta Asya” başlıklı bir çalıştay 
düzenledi. Etkinliğin moderatörü Dr. Roman Vakulchuk “Orta Asya Veri 
Toplama ve Analiz Ekibi Araştırma Projesi”nden bahsederek bu proje 
bağlamında hazırlanan “Orta Asya’da Enerji Dönüşümü: Trendler ve Riskler” 
başlıklı raporu sundu. Raporda, 2010’dan 2020’ye kadar Orta Asya’daki fosil 
yakıt eğilimlerine ve enerji geçişinde dış ortaların rolüne değinildi. Çalıştayda 
ayrıca “Orta Asya, Küresel Enerji Geçişi için Kritik Materyallerin Eksikliği” 
başlığında bir analiz metni tartışıldı.

Evaluating the Impact of Taliban’s Return on the GCC

https://www.epc.ae/en/details/brief/evaluating-the-impact-of-taliban-s-return-on-the-gcc
https://osce-academy.net/en/news/full/1012.html 
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“Haydi Fas’taki enerjiyi konuşalım!” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

31.01.2022 Fransızca Fas             Görüş Yazısı

Heinrich Böll Stiftung, Fas’ın enerji ihtiyacının yaklaşık %90’ını karşılayan 
ithalata büyük bir bağımlılıkla karşı karşıya olduğuna değindi. Son birkaç yıldır 
istikrarlı bir şekilde düşmesine rağmen, bu enerji bağımlılığının hala çok yüksek 
olduğu düşünülüyor. Gerçekten de 2008 yılına kadar yaklaşık %96, özellikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artış nedeniyle, eğilimin şu anda 
düşüşte olduğundan bahsedildi. Ülkenin enerji karışımı 2009’da %94,6’ya 
yükselerek 2019’da %89’a ulaştı. Fas’ın, topraklarında tanımlanmış fosil enerji 
kaynaklarının (hidrokarbonlar, kömür) fiilen yokluğuyla karşı karşıya olan bir 
ülke olmasına dikkat çekildi. Gelişmekte olan ve gelişen bir ülke olan Fas, 20. 
yüzyılın başından beri, özellikle ülkede ortaya çıkan yeni endüstriler, demografik 
büyüme ve ekonominin genel gelişimi ile bağlantılı olarak enerji talebinde 
sürekli bir büyüme yaşadı. IEA’nın (Uluslararası Enerji Ajansı) verilerine göre, 
Fas’ın birincil enerji tüketimi 2007-2017 yılları arasında %32 arttı ve rakamların 
artmaya devam ettiği belirtildi. 

Viens, on discute d’énergie au Maroc!

“Dicarlo: İstikrarlı Ve Birleşik Libya’nın Yolu Silahtan Değil Oy Sandığından 
Geçer” Başlıklı Bildiri Yayımlandı

24.01.2022 İngilizce               Libya            Bildiri 

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, yayımladığı bildiride 24 Kasım 
2021’de bu Konsey’e yapılan son brifingden bu yana, siyasi aktörler arasında 
artan kutuplaşma ve seçim sürecinin kilit yönleri üzerindeki anlaşmazlıkların 
artışına değindi. Bu bağlamda, Yüksek Ulusal Komisyonun teknik hazırlıklarının 
ileri aşamasına rağmen nihayetinde 24 Aralık seçimlerinin ertelenmesiyle 
sonuçlandığı gündeme getirildi. Erteleme duyurusunda HNEC’nin, seçimlere 
ilişkin yasal çerçevedeki eksiklikleri, adaylıklarla ilgili çelişkili mahkeme 
kararlarını ve siyasi ve güvenlikle ilgili endişeleri dile getirdiğinden bahsedildi. 
Buna karşılık, 28 Aralık’ta Temsilciler Meclisi, ulusal seçimlere yönelik yeni 
bir siyasi yol hazırlamak için bir Yol Haritası Komitesi kurdu. 17 ve 18 Ocak’ta 
Temsilciler Meclisi Başkanı Meclis’i topladı ve yeni yol haritasının ilgili 
kurumlarla koordineli olarak seçimlerin yapılmasına ilişkin takvim ve süreci 
belirleyeceğini duyurdu.

Dicarlo: Way Towards A Stable And Unıted Lıbya Is Through The Ballot Box, Not The Gun

https://ma.boell.org/fr/2022/01/31/viens-discute-denergie-au-maroc
https://unsmil.unmissions.org/dicarlo-way-towards-stable-and-united-libya-through-ballot-box-not-gun
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“AB’nin Karbon Sınırı Düzenleme Mekanizması Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Tehdit 
mi?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı 

Is the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism a Threat for Developing Countries?

13.01.2022 İngilizce          Fas Görüş Yazısı

Yeni Güney Politika Merkezi’nin yayımladığı görüş yazısına göre iklim 
değişikliğine karşı uzun süreli mücadelenin bir parçası olarak, Avrupa Birliği 
(AB), AB’nin sera gazını azaltma (GHG) ara hedefini gerçekleştirmeyi amaçlayan 
“55’e Uygun” paketi arasında bir Sınır Karbon Ayarlama Mekanizması (CBAM) 
başlattı. Bu öneri “cesur, karmaşık, hatta tartışmalı” olarak kabul edildi. 
Uygulanması halinde, şüphesiz AB ile ana ortakları arasındaki ticari ilişkileri 
bozacak ve Atlantik havzasındaki enerji dinamiklerini değiştirecektir. CBAM, 
AB içindeki ithal ürünlere AB Emisyon Ticareti Planı (ETS) kapsamında AB 
üreticileri tarafından üretilen ürünlere uygulanan karbon fiyatına eşdeğer bir 
karbon fiyatı getirmeyi amaçlamaktadır. CBAM’ın ardındaki duyarlılık övgüye 
değer olsa da -bazı ülkeler teklifi gerçekten memnuniyetle karşıladı- diğerleri, 
uygulamayla ilgili endişelerini dile getirerek, bundan doğabilecek çeşitli 
sorunları not ettiler.

“Gelişmekte Olan Ekonomiler Sert Bir İnişle Karşı Karşıya Kalacak Mı?” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

26.01.2022 İngilizce           Fas Görüş Yazısı

Yeni Güney Politika Merkezi, yayımladığı görüş yazısında; Dünya Bankası’nın 
11 Ocak’ta yayınladığı Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda, geçen yıl 
şaşırtıcı bir şekilde %5,5’lik bir küresel büyümenin ardından, bu yıl %4,1 
ve %3,2 civarında olması gerektiğini belirtti. Omicron’un yılın başındaki 
etkilerine ek olarak, daha az mali destek sağlanması ve devam eden tedarik 
zinciri kesintileri böyle bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, aralık ayındaki iş ve tüketici güven anketlerinin, yılın başında 
kaydedilen hareketlilik seviyelerindeki düşüşün yanı sıra, bir inişin devam 
ettiğini de gösterdiğine değinildi. Gelişmiş ekonomiler ve Çin genişleme 
hızlarını düşürürken, Çin örneğinin dışında merkez bankalarının da tasarruf 
yolunda olduğundan bahsedildi. %4’ün altındaki işsizlik oranlarına ek olarak, 
tüketici fiyatları enflasyonu, 1980’lerin başından beri görülmeyen bir seviye 
olan %7 ile yılı kapattı. 

Will emerging economies face a hard landing?

https://www.policycenter.ma/opinion/eus-carbon-border-adjustment-mechanism-threat-developing-countries#.YfkHR_VBzUo
https://www.policycenter.ma/opinion/will-emerging-economies-face-hard-landing#.YfkHHfVBzUo
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“Çin’in Genişlemesi 2022’de Balkanlar’daki Zorlukları Karşılayabilir” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

12.01.2022 İngilizce            Balkanlar Görüş Yazısı

Balkan Insight, yayımladığı görüş yazısında, Çin için “yükselen süper güç, bu 
yıl Batı Balkanlar’daki rakiplerinden yana bazı çekincelerle karşılaşabilir ancak 
bu, muhtemelen, bölgesel emellerini önemli ölçüde frenlemeye yetmeyebilir” 
ifadelerini kullandı. COVID pandemisinin ikinci yılı, küresel ilişkileri derinden 
değiştirdi. Büyük dünya güçleri, yeni normale uyum sağlamayı öğrenirken 
önemli siyasi ve ekonomik değişiklikler geçirdi. Çin bir istisna değil: 2021’de 
ekonomisi, 2020’de yüzde 6,8’lik uçuk bir düşüşün ardından ilk çeyrekte 
yıllık yüzde 18,3’lük bir büyüme ile 2020’de engellenen büyümeden büyük 
ölçüde kurtuldu. Devam eden pandemi, elektrik kesintileri, emlak piyasasındaki 
belirsizlikler ve tedarik zincirindeki gerilemeler nedeniyle yıl sonundaki başka 
bir beklemeye rağmen, Dünya Bankası ve JP’ye göre 2021’deki toplam yerli 
ürün büyümesi yüzde 8 civarındaydı.

China’s Expansion Could Meet Challenges in Balkans in 2022

“Rusya, Ukrayna’yı Zaten ‘Kazandı’ mı?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

31.01.2022 İngilizce             Balkanlar Görüş Yazısı 

Balkan Insight, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine bunun çok uzun 
zaman almasına değindi. Yayımlanan görüş yazısında, Başkan Joe Biden’ın, 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’ye perşembe günü yaptığı bir telefon 
görüşmesinde, Şubat ayında bir ara Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ya 
kaçınılmaz ya da “farklı bir olasılık” olduğunu düşünüyor gibi göründüğünü 
belirtti. Görüş yazısına göre; Rus birlikleri, en az Ekim 2021’den bu yana, 
aylardır Ukrayna sınırlarında dolaşıyorlar ve 19. yüzyılda bile işgaller bundan 
daha hızlı gerçekleşmişti. Yazıya göre; Fransa, Temmuz 1870’de Prusya’ya 
savaş ilan etmiş, Prusyalılar Paris’teydi ve altı ay sonra her şey bitmişti ve 
Rusya’nın bitmek bilmeyen yalanları, Ukrayna’nın tamamını/bir kısmını işgal 
etmenin aslında nihai hedefi olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. 
Sınırda 100.000’den fazla asker bulunurken  yazara göre kimse tehdidin 
gerçekliğini sorgulamamaktadır. Yazıya göre amaç, Ukrayna’nın askeri 
savunması yerine Ukrayna’da NATO’nun birliğini test etmekse, Kremlin zaten 
tek kurşun atmadan kazanmıştır.

Has Russia Already ‘Won’ Over Ukraine?

https://balkaninsight.com/2022/01/12/chinas-expansion-could-meet-challenges-in-balkans-in-2022/
https://balkaninsight.com/2022/01/31/has-russia-already-won-over-ukraine/
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“Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya Dergisinin 129. (Kış 2022) Sayısı” Yayınlandı

Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya, Winter 2022

04.01.2022    Arapça         Lübnan            Dergi  

Filistin Çalışmaları Enstitüsü’nün, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 
Filistinlilerle Uluslararası Dayanışma Günü’ne denk gelen derginin yayınlanma 
sürecinde sorduğu soru “Nakba’dan 72 yıl sonra Filistin içinde bulunduğu 
duruma ilişkin bir başlık arıyor mu?” oldu. Elias Khoury, Arap kültürünün 
1948’den beri süregelen felaketi, konuşma içeriklerinin çöküşünü ve bu 
içeriklerin onarılmasında kültürün ve aydının rolüyle ilgili Arap kültürünün 
trajedisini “Kültür Tüneli” başlığı altında ele aldı. Lübnan, Irak ve Sudan’da 
olup bitenlerin Filistin’de olanlarla ilişkili olabileceğinden hareketle Ziyad 
Majed “Modern tarihlerinin bazı eklemlerinde Lübnan ve Irak” başlığı altında 
bir makale kaleme aldı. Gilbert Ashkar, “Sudan, devrimin tamamlanması ile 
zaferin zaferi arasında karşı devrim.” başlıklı metinle dergiye katkıda bulundu. 
129. Sayı, Nassim Zuhdi Shaheen’in “mahkumlar ve aileleri için bir işkence 
aracı olarak ziyareti reddetme” konusunu ele aldığı bir soruşturmayı ve Maher 
Al-Sharif’in “Filistin Entelektüel ve Bahisleri” adlı kitabının özel bir okumasını 
içerdi.

“Kudüs Quarterly, Kış 2021” Yayımlandı       

05. 01.2022    İngilizce         Lübnan                            Dergi

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, “Filistin’in Sahibi Kim?” başlığını taşıyan Kudüs 
dergisinin özel sayısını yayımladı. Bu sayıyla birlikte derginin editörlerinin 
değiştiği duyuruldu. Sosyolog ve tarih profesörü olan Lisa Taraki ve Alex 
Winder yeni editörler olarak takdim edildi. Elizabeth Bentley “Yok Olma ve 
Mülksüzleşme Arasında: Son Filistin Timsahının Retorik Tarih Yazımı (1870–
1935)” başlıklı makale ile dergiye katkıda bulunurken kolonyal zoolojik bir yazın 
incelemesi yaptı. Kjersti G. Berg ise “Mu’askar ve Şu’fat: Kudüs’teki İki Filistinli 
Mülteci Kampının Tarihinin İzini Sürmek” başlıklı makalesi ile dergide yer aldı. 
Yazarın amacı kapsayıcı tarihsel bir izleniminin olmadığı Filistin kamplarının 
tarihsel izini sürmekti. Makale, bir aidiyet ve mülkiyet alanı olarak kampın 
evriminin izini sürerken tarihin bu alana katkılarını da araştırdı. Dergide kitap 
değerlendirmeleri ve çeşitli makaleler yer aldı.

Jerusalem Quarterly, Winter 2021

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652308
https://www.palestine-studies.org/en/node/1652278
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“Atlantik-Rus Diyaloğu: Askeri Çatışma mı, Kaçınma mı?” Başlıklı Analiz Yayımlandı

17.1.2022 Arapça-İngilizce Bahreyn Analiz

Derasat tarafından yayımlanan analiz, Derasat Kıdemli Araştırma Görevlisi 
Dr. Ashraf Keshk tarafından kaleme alındı. Makale, 12 Ocak 2022 tarihinde 
düzenlenen ilk NATO-Rusya diyaloğunu, gelecekteki diyaloğun başlangıcını 
ve diplomatik ilişkilerin potansiyel olarak yeniden başlamasını inceledi. NATO-
Rusya-ABD arasındaki siyasetin ve ikili ilişkilerin geçmişte nasıl şekillenerek 
bugüne geldiğinin bir analizi sunulmaya çalışıldı. Diyalog içerisinde Ukrayna 
meselesinin nerede durduğuna yer veren analiz, NATO’nun Doğu’da 
ilerlemesinin boyutlarını tartışmaya açtı. Tartışılanların en öne çıkanlarını içeren 
resmi bir açıklama olmamasına veya bu konuda fikir birliğine varılmamasına 
rağmen, iki tarafın talepleri arasındaki uçurumun derin olduğu vurgulandı. 

The Atlantic-Russian Dialogue: Military Confrontation or Avoidance?    

“Hegemonyayı Komşular Arasındaki Ticaretle Değiştirin ve Barışın Kök Salmasını İzleyin” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı 

26.1.2022 İngilizce           Bahreyn Analiz

Derasat tarafından yayımlanan makale Ömer El Ubeydli tarafından kaleme 
alındı. Geleneksel olarak çatışan birkaç Orta Doğu gücünün, iddialı enerji 
ortaklıkları başlatmaya hazır olduğunu dile getiren yazar, tüm taraflara 
zamanında bir ekonomik destek vaadinde bulunurken, bölgesel barışa katkısı 
olabileceğini söyledi. Ayrıca günümüz Orta Doğu’sunda, uzun süredir şiddetli 
çatışmalar yaşayan ülkeler arasında daha da hızlı bir yakınlaşma olasılığı olduğu 
vurgulandı. Ekonomik bağların kurulmasının – özellikle mal ve hizmet ticareti – 
siyasi ve sosyal olarak gergin ilişkilerin onarılmasında genellikle merkezi bir rol 
oynadığı dile getirildi. Odak noktalarının hegemonya hayallerinden komşularla 
ticarete ne kadar hızlı kayarsa, barışın o kadar hızlı kök salacağı vurgulandı.

Replace Hegemony with Trade Between Neighbors and Watch Peace Take Root

https://www.derasat.org.bh/the-atlantic-russian-dialogue-a-military-confrontation-or-avoiding-it/   
https://www.derasat.org.bh/replace-hegemony-with-trade-between-neighbors-and-watch-peace-take-root/
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“Afrika Boynuzu’na ABD Elçisi Atamanın Önemi” Başlıklı Analiz Yayımlandı    

باحث مساعد - مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية

18.1.2022 Arapça Mısır Analiz

Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan 
Analiz, ABD’nin yeni büyük elçi olarak “Yüzyılın Elçisi” sıfatıyla Afrika Boynuzu 
bölgesine atadığı elçi üzerinden ABD’nin Afrika siyasetini değerlendirdi. 
Ayrıca bölgede Çin-ABD arasındaki ilişki ve çekişmeyi analiz etmeye çalıştı. 
Yazar Basma Saad, Çin’in Afrika Boynuzu’ndaki varlığının, Pekin’in genel 
olarak kıtaya ve özel olarak Afrika Boynuzu’na, 2017’den beri Cibuti’de bir 
askeri üsse sahip olmaktan ekonomik ve ticari kalkınmayı uygulamaya ve 
sahiplenmeye kadar uzanan nüfuzunun kapsamını ortaya koyan birçok 
yüze sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Pekin-Washington arasındaki 
rekabetin arttığı vurgulanırken bölgeye gelen yeni elçinin istenilen diplomatik 
anlaşmaları sağlayamadığı iddia edildi.

“Güney Kore Orta Doğu’da Yeni Bir Oyuncu Mu Oluyor?” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı 

23.1.2022 Arapça Mısır Analiz

Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale 
Güney Kore Devlet Başkanı’nın 15-21 Ocak tarihleri arasında Mısır, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiği Orta Doğu bölgesi turuyla 
canlanan Güney Kore-Ortadoğu ilişkilerini ele aldı. Bu geziler neticesinde Kore 
Devlet Başkanı, üç ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, ülkesinin petrol 
ve gaz ithalatına dayalı dar ekonomik çıkarlar çerçevesini ve Koreli şirketlerin 
ileri teknoloji alanlarına girmeleri için açık pazarları aşmaya çalıştığını vurguladı. 
Ayrıca, Kore Devlet Başkanı’nın 16 yıl aradan sonra türünün ilk örneği olan 
Mısır ziyareti, özellikle Yeni Kore’nin bölgede daha büyük bir bölgesel rol 
oynama çabalarının da bir göstergesi olarak değerlendirildi. Güney Kore 
Cumhurbaşkanı’nın üç Arap ülkesine yaptığı geziyle birçok önemli anlaşmaya 
varmayı başardığı vurgulandı. 

كوريا الجنوبية .. هل تصبح العباً جديداً يف منطقة الرشق األوسط؟

https://acpss.ahram.org.eg/News/17378.aspx#
https://acpss.ahram.org.eg/News/17382.aspx
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“Küresel Enerji Piyasasındaki Dinamik Değişimler ve Bunların Petrol Kirası Olan 
Ülkeler Üzerindeki Etkisi (Irak)” Başlıklı Analiz Yayımlandı  

29.1.2022 İngilizce Irak Analiz

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale 
Mohannad Ahmed Faraj tarafından kaleme alındı. Fosil yakıtlarının aşırı 
kullanımıyla beraber bunlara yenilerinin eklenmesinin yenilenebilir enerji 
kaynaklarına sağlanan desteği ve finansman miktarını arttırdığını dile getiren 
yazar, özellikle büyük sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinde, tükenmiş 
enerjinin geleceğinin giderek daha belirsiz hale geldiğini yineledi. Makale 
yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımın artık bir lüks değil, aksine 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu bağlamda öngörülebilir gelecekte 
Irak’ın yenilenebilir enerji politikaları içerisinde nerede durduğu makalenin 
önemli bir kısmını oluştururken, küresel enerji piyasalarındaki rolünün 
değişmesi gerektiğini de dile getirildi.

Dynamic shifts in the global energy market and their impact on oil-rent countries (Iraq)

“Ortadoğu’daki Selefi-cihatçı Grupların Gelecek Senaryoları” Başlıklı Analiz Yayımlandı

22.1.2022 İngilizce Irak Analiz

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan makale Ali 
Najat tarafından kaleme alındı. Yazar, Arap Baharı olaylarından sonra güvenlik 
boşluğu nedeniyle,  Cihatçı-İslamcı grupların faaliyetleri için uygun bir alan 
ve ortam sağlandığını iddia etti. Ayrıca IŞİD’in ortaya çıkışı ve yükselişinin 
ve 2014 yılında halifeliğin ilan edilmesinin, aşırılık yanlısı İslami grupların 
oluşumunda ve gelişmesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Makale, 
üç ana ve temel soruya yanıt aramaktadır: “Orta Doğu’da aktif olan en önemli 
Selefi-cihatçı gruplar nelerdir?”, “Orta Doğu’da bu grupların büyümesinin ve 
yayılmasının sebepleri nelerdir?”, “Bu bölgedeki Selefi-cihatçı gruplar için 
gelecek senaryoları nelerdir?”. Bu soruları cevaplamak için makalenin yapısı üç 
bölüme ayrıldı: İlk bölümde bölgede faaliyet gösteren en önemli Selefi-cihatçı 
gruplara atıfta bulunuldu. İkinci bölüm Selefi-cihatçı grupların Orta Doğu’da 
ortaya çıkış nedenlerini ele aldı. Üçüncü bölümde ise Orta Doğu’da faaliyet 
gösteren Selefi-cihatçı grupların gelecek analizi ve gelecek senaryoları analiz 
edilmeye çalışıldı.

Future scenarios of Salafi-jihadi groups in the Middle East          

https://www.bayancenter.org/en/2022/01/3103/
https://www.bayancenter.org/en/2022/01/3086/
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“Irak’ta Elektronik Siyasi Propagandanın Geleceği” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı

The future of electronic political propaganda in Iraq     

30.1.2022 İngilizce Irak Analiz 

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan analiz Ali 
Adnan Mohammad tarafından yazıldı. Yazar siyasal propagandanın, bir yanda 
siyasi parti ve hareketler, diğer yanda halk arasında siyasi iletişim köprüleri 
kurmanın araçlarından biri olduğunu dile getirdi. Buradan hareketle siyasi parti 
ve hareketlerin, propaganda yoluyla mümkün olan en geniş kitleye ulaşmaya 
çalıştığını söyledi. Irak’ın bu propaganda gerçeğiyle yüzleşmeye hazır 
olmadığını iddia eden makale, Irak devletinin politik doğasının bu gerçekliğe 
uyum sağlamasını ve medyanın hızını ayarlamak için gerekli araçları bulmasını 
gerektirdiğini öne sürdü. Bunun yanında siyasi propagandanın teknolojik 
gerçekliğine acilen uyum sağlanması gerektiğini gösteren en belirgin olayın, 
siyasi partilerin ve hareketlerin sosyal medyayı adayları tanıtmak için kullandığı 
son Irak seçimleri olduğunu iddia etti. 

“Tunus’ta Sürdürülebilir Kalkınmanın Mavi Bileşeni: Mevcut Durum ve Beklentiler” Başlıklı 
Rapor Yayımlandı     

18.1.2022 Fransızca Tunus Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan raporda; 
bir Akdeniz ülkesi olan Tunus’un, deniz çevresinin ve kıyı bölgelerinin 
saldırganlıkları, özellikle kirlilik, biyolojik çeşitliliğin azalması ve egzotik türlerin 
ortaya çıkmasıyla ilgili olarak, Akdeniz’e kıyısı olan diğer tüm ülkelerle paylaştığı 
endişeler dile getirildi. Bunun yanında aynı şekilde, kıtalararası bir deniz olan 
Akdeniz’in, iklimin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan ve dolayısıyla tüm 
dünya ülkelerinin sosyal, ekonomik ve çevresel dengesini sağlayan dünya 
okyanusuyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Bu gibi çeşitli nedenlerle, 
rapor içerisinde başlangıçta Tunus’un deniz çevresi ve kıyı bölgelerinin 
demirbaşlarının envanterinin çıkarılması amaçlandı. İkinci adımda, Akdeniz 
ve Tunus’un uluslararası ölçekte deniz saldırılarına karşı mücadele etmek için 
mavi ekonomi ilkelerine dayanan eylemleri sunuldu. Eylemlerin sürdürülebilir 
kalkınma açısından elde edilen kazanımları ışığında kurumun bakış açısıyla 
sonuçlandırıldı.

La composante bleue du développement durable en Tunisie : Etat des lieux et perspectives

https://www.bayancenter.org/en/2022/01/3106/
https://ftdes.net/etude-la-composante-bleue-du-developpement-durable-en-tunisie-etat-des-lieux-et-perspectives/
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“Filistin Suyu: Kontrolden İlhaka” Başlıklı Kitap Yayımlandı 

10.01.2022    Arapça         Lübnan            Kitap

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, uluslararası hukukta su sorununa, uluslararası 
hukuka göre Filistin su haklarına ve Filistin halkının meşru haklarına ilişkin 
Birleşmiş Milletler kararlarına odaklanan bir kitap yayımladı. Aynı zamanda 
eser, İsrail’in Filistin su haklarını ihlal ettiğini de vurguladı. Beşinci bölüm, İsrail 
politikasına ve ikili müzakerelerin deneyimine ışık tuttu. Altıncı bölümde, en 
önemli bölgesel su projelerinin bir sunumu ve iş birliği için mekanizmalar bulma 
girişimlerine yer verilirken bu projelerin siyasi özlerine dikkat etmeden siyasi 
normalleşme ve sivil konularda iş birliği de dahil olmak üzere beyan edilenlerin 
dışında hedefleri olduğuna dikkat çekildi. Yedinci bölüm, apartheid duvarının 
Filistin suları ve hakları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini gösterdi. Son 
bölümde ise gelecek nasıl görünüyor sorusu yanıtlanmaya çalışıldı.

Palestinian Water: From Control to Annexation           

“Ukrayna ve Putin’in Büyük Oyunu; Zorlama veya Seçenek” Başlıklı Analiz Yayımlandı

01.2022    İngilizce İran             Analiz 

Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü, Mohammad Nik-Khah tarafından 
kaleme alınan “Ukrayna ve Putin’in Büyük Oyunu; Zorlama veya Seçenek” 
başlıklı analiz metnini yayımladı. Rusya, Ukrayna ve NATO üçgeninde 
Ukrayna krizinin yeni bir uluslararası krizi tetiklediğini konu alan metinde; 
Ukrayna’nın Rusya için ne anlam ifade ettiği, Rusya medeniyetinin doğum 
yeri olduğu algısına değinildi. Rusya’nın bu yayılmacı politikasına karşı Çin 
gibi ülkelerin nasıl tepki verdiği incelenerek Ukrayna krizine dair küresel 
nabzın ne durumda olduğu üzerinde duruldu. Afganistan’daki gelişmeler 
ve güçlenen Çin, Rusya’nın elini dara sokan birtakım uluslararası gelişmeler 
olarak sunuldu. ABD ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna için yapacağı tüm hamlelere 
rağmen Rusya’nın, Ukrayna krizinde gözü pek olduğu metinde vurgulanan 
önemli meselelerden biri oldu. 

Ukraine and Putin’s Big Game; compulsion or option    

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652321
https://ipis.ir/en/subjectview/668313 
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“İşgal Altındaki Arap Topraklarında İsrail Yerleşimi” Başlıklı Kitap Yayımlandı

Israeli Settlement in the Occupied Arab Lands     

14.01.2022    Arapça         Lübnan               Kitap 

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi, Issa Fadel Al-Nazzal’ın yazarlığını yaptığı 
“İşgal Altındaki Arap Topraklarında İsrail Yerleşimi” başlıklı kitabı yayımladı. 
Kitap, 1948’de kurulan İsrail devletinin Filistin topraklarında nasıl yayıldığını, 
yerleşim politikalarını tarihsel açıdan ele aldı. İsrail’in, 1967 yılında Arap İsrail 
savaşlarında Filistin’deki topraklarını dört katına çıkardığı kitapta tarihsel 
gerçekliklerle ortaya konan meseleler arasında yer aldı. Bu topraklara, İsrail, 
“kurtarılmış topraklar” olduğunu iddia ederek yerleşimler kurmaya başladı. 
Donald Trump ve yüzyılın anlaşması ile birlikte Golan Tepelerinin de İsrail’e ait 
olduğu ifade edildi ve İsrail’in yerleşim politikaları sonucu Filistin’de değişen 
demografik yapı üzerinde duruldu. 

“Suriye Bir Fikrin Gücü: Siyasi Rejimlerinin Anayasal Mimarileri” Başlıklı 
Kitap Yayımlandı

18.01.2022    Arapça         Lübnan            Kitap

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi, Karim Atassi’nin yazarlığını yaptığı “Suriye Bir 
Fikrin Gücü: Siyasi Rejimlerinin Anayasal Mimarileri” başlıklı kitabı yayımladı. 
Kitap, Suriye anayasalarının siyasi tarihine dair bir okuma olup Suriye’nin 
modernleştirilmesi projesindeki mücadeleler ve siyasi gelişimlere ilişkin tarihi 
bir okuma sundu. Kitap, Suriye’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışından 
bugüne kadar Suriye ulusal projesinin bileşenlerinin gelişimini ve bu projenin 
Suriye’yi yöneten ardışık siyasi sistemlerde ve bu sistemlerin egemenliği için 
belirlediği anayasalarda nasıl yer bulduğunun izini sürdü.  Kitap, Suriye milli 
projesinin temel bileşenlerini içeren bir metin olarak 1919 Şam Programına, 
Suriye Arap Krallığı için hazırlanan ilk anayasaya, 1928 yılından itibaren Suriye 
devleti için oluşturulan cumhuriyetçi anayasalara ve 2012 anayasasına ışık 
tuttu. 

Syria the Strength of an Idea: The Constitutional Architectures of its Political Regimes  

https://caus.org.lb/product/israeli-settlement-in-the-occupied-arab-lands-2/v 
https://caus.org.lb/product/syria-the-strength-of-an-idea-the-constitutional-architectures-of-its-political-regimes/
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“Saldırı Altındaki Bir Topluluk: Birbirini İzleyen Hükümetler Batı Kabil’de (Hazaralar) Nasıl 
Başarısız Oldu?” Başlıklı Analiz Metni Yayımlandı  

17.01.2022         İngilizce          Afganistan                     Analiz

Afganistan Analiz Ağı (AAN), Ali Yawar Adili tarafından kaleme alınan analiz 
metnini yayımladı. Bu analizde Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de iktidara 
gelmesinden bu yana Batı Kabil’de etnik Hazara ve Şii sakinlerini hedef alan 
saldırılara dair ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca 2016’dan itibaren 
topluluğa yönelik saldırılara genel bir bakış da sunuldu. Batı Kabil kentindeki 
Hazara-Şii topluluğu, özellikle genişleyen mahallesi Dasht-e Barchi,  2016’dan 
bu yana şehrin en ölümcül saldırılarından bazılarının hedefi oldu. Topluluk, 
özellikle batı Kabil’de ağır darbe aldı, ancak Hazaralar ve Şiiler Afganistan’ın 
başka yerlerinde de ısrarla hedef alındı. Eski hükümet, Batı Kabil için bir 
güvenlik planı da dahil olmak üzere toplumu korumak için önlemleri artırma 
sözü verirken, vaatlerini yerine getirmedi. Taliban Ağustos 2021’de ilk kez 
iktidarı ele geçirdikten sonra, mahalle saldırılara karşı kısa süreli bir soluklanma 
yaşadı, ancak o zamandan beri etnik Hazara ve Şii Müslüman sakinlerini 
amansız bir terör kampanyasına karşı savunmasız bırakarak yeni bir suikast 
ve bombalama döngüsüne sahne oldu. 

A Community Under Attack: How successive governments failed 
west Kabul and the Hazaras who live there

“Savaş, Savaş, Savaş: Afganistan Analiz Ağı’nın AAN 2021’de Okuduğunuz Raporlarına 
Bir Bakış” Başlıklı Analiz Yayımlandı

07.01.2022                İngilizce Afganistan         Analiz

Afganistan Analiz Ağı (AAN) tarafından yayımlanıp Kate Clark tarafından 
kaleme alınan “Savaş, Savaş, Savaş: Afganistan Analiz Ağı’nın AAN 2021’de 
okuduğunuz raporlarına bir bakış” başlıklı analiz yazısında, 2021 yılında 
Afganistan ile ilgili yazılan raporların içeriği ve okuyucu kitlesi değerlendirildi. 
2021 yılındaki raporların yüzde 40’ından fazlası savaş ve barışla ilgiliydi. En çok 
okunan raporların yüzde 70’ten fazlası çatışmaya odaklandı. Cumhuriyet’in 
ani ve tamamen çöküşü ve Taliban’ın yeniden iktidarı ele geçirmesi ile dünya 
sarsılırken, yaz boyunca ve sonbaharın başlarına doğru okuyucu sayısında bir 
artış görüldü. Kate Clark, 2021’de İngilizce, Dari ve Peştuca okuduklarınıza 
daha yakından bakıp 2022 için bazı önerilerde bulundu.

War, War, War: A look at which AAN reports you were reading in 2021 

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-community-under-attack-how-successive-governments-failed-west-kabul-and-the-hazaras-who-live-there/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/war-war-war-a-look-at-which-aan-reports-you-were-reading-in-2021/
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“Mülteci Politikaları İnsan Haklarına Saygı ile Başlamalı” 
Adlı Röportaj Yayınlandı

“Kazakistan’daki Gelişmeler: Geçmiş, Yansımalar ve Senaryoları” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı

Refugee policies must begin with respect for human rights

20.01.2022   

23.01.2022             

İngilizce   

İngilizce   

Kuzey Makedonya   

Katar                        

Röportaj

Analiz

Legis tarafından yayınlanan “Mülteci Politikaları İnsan Haklarına Saygı ile 
Başlamalı” adlı röportajda mültecilere yönelik dışlayıcı politikalar eleştirildi. 
Dünyada da meydana gelen ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobi gibi uygulamaların 
yanlış politikalarla kızıştırıldığı belirtildi. Özellikle Balkanlara gelen mülteciler 
mercek altına alınarak açıklandı. Mülteci politikaları insan haklarına saygı ile 
başlamalı ve sınır yönetimi ve göçün kendisi insan onurunun korunmasına 
dayanmalı denildi. Diğer yandan göçün şiddetle “yönetildiği” belirtildi. 
Uluslararası Af Örgütü, mülteci ve göçmenlerin  sınırı geçmeye yönelik 
düzensiz girişimlerinde Hırvat polisinin korkunç taciz iddialarına ilişkin bir 
rapor yayınladı. Mültecilerin zorlandığı tehlikeli yolculuğun mağdurlarını en 
aza indirmek için bu duruma yasal bir çözüm bulunmasına yönelik çaba 
gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.

Al Jazeera Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan analizde Kazakistan’daki 
ocak ayı protestolarından hareketle bir durum değerlendirilmesi yapıldı. 
Analizde, COVID-19 salgını etkisinin kötüleştirdiği ekonomik şartlar, LPG 
fiyatındaki keskin artış ve ön görülemeyen koşulların sivil bir kargaşaya 
neden olduğu kaydedildi. Ancak bu kargaşaya neden olan iki ana etkenin 
Nazarbayev döneminden geçiş ve CSTO’nun devreye girmesi olduğu belirtildi. 
Yazıda, Rusya ve Çin başta olmak üzere Kazakistan’a çok fazla yatırım yapan 
bölge devletlerinin hiçbiri Kazakistan’ın bir Kırgızistan veya Ukrayna vakasına 
dönüşmesini istemediği kaydedildi.

Developments in Kazakhstan: Backgrounds, repercussions and future scenarios

http://www.legis.mk/news/2904/refugee-policies-must-begin-with-respect-for-human-rights
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/developments-kazakhstan-backgrounds-repercussions-and-future-scenarios
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“BAE’nin Söylentiler ve Siber Suçlarla Mücadeleye İlişkin 2021 tarihli 34 Sayılı Federal 
Kanun Hükmünde Kararname’yi Kabul Etmesine İlişkin Ortak Açıklama” Yayımlandı

24.01.2022                   

05.01.2022        

İngilizce         

İngilizce           

BAE                     

Kazakistan              

Bildiri

Görüş Yazısı

Birleşik Arap Emirlikleri Özgürlük Kampanyası ve bölgesel ve uluslararası 
pek çok paydaş Birleşik Arap Emirlikleri’nde kabul edilen “Söylentiler ve 
Siber Suçlarla Mücadele Yasası”nın kabul edilmesine ilişkin bir açıklama 
imzaladı. 2 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni Siber Suç Yasasının 
ifade özgürlüğünü ciddi bir şekilde tehdit ettiği ve gereksiz yere kısıtladığı 
ifade edildi.  Yeni yasanın, selefinin sorumlu hükümlerini düzeltmenin 
aksine BAE içindeki sivil alanı ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtladığı ve 
uluslararası hukuk tarafından korunan eylemlerin suç sayılmasını sürdürdüğü 
vurgulandı. Özellikle “ulusal güvenlik” ile ilgili konularda kullanılan aşırı geniş 
ve muğlak terminolojinin, yetkililere ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma 
haklarını kullanan bireyleri kriminalize etme ve uzun hapis cezaları verme 
konusunda aşırı takdir yetkisi tanıdığından endişe duyulduğu belirtildi.

Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Uzmanı Yerlan Madiyev, Kazakistan’da 
gerçekleştirilen protestolar hakkında bir yazı kaleme aldı. Madiyev, eşi 
görülmemiş enflasyonist baskılar ve diğer faktörlerin nüfusun refahını 
etkileyerek protestolara yol açtığını belirtti. Son aşamada benzin fiyatlarının 
60 tengeden 120 tengeye çıkarılmasının bardağı taşıran son damla 
olduğunu ifade etti ve hükümetin bir “şok” senaryosu seçerek hata yaptığını 
belirtti. Protestoların hızla büyümesinin yerel makamlar ve halk arasındaki 
iletişimsizlik sebebiyle olduğunu belirten yazar, protestoların haklı sebeplere 
dayansa da bir çözüm yolu olmadığını ve radikal popülizmi tatmin etmekten 
başka bir şeye yaramayacağını vurguladı.

“Medeni Bir Diyalog ve Açık “Kırmızı Çizgilere’ İhtiyaç Var” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Joint statement on the UAE’s adoption of Federal Decree Law No. 34 of 2021 on Combatting 
Rumours and Cybercrime 

What is Needed is a Civilized Dialogue and Explicit “Red Lines”

http://www.icfuae.org.uk/press-releases/joint-statement-uae%E2%80%99s-adoption-federal-decree-law-no-34-2021-combatting-rumours-and
https://iwep.kz/#/posts/61dbbf195fb3932faa0f5718/#header
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“Umman’ın Neden Aile İçi Şiddet Yardım Hattına İhtiyacı Var?” Başlıklı Analiz Yayımlandı 

“Umman’daki İnsan Hakları Durumuna İlişkin Yıllık Rapor (2021)” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Why Oman Needs A Domestic Violence Hotline

Annual Report On The Human Rights Situation In Oman (2021)

26.01.2022

01.01.2022

İngilizce

İngilizce       

Umman 

Umman    

Analiz 

Rapor 

1993 yılında BM Genel Kurulu, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin bir bildiri yayınladı. Bunu “kadına fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar 
veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü 
eylem” olarak tanımladı. 2018 yılında Sosyal Kalkınma Bakanlığı, aile içi şiddet 
mağdurlarının %74’ünün şiddeti bildirmeyi veya yardım için devlet kurumlarına 
başvurmayı mümkün görmediğini ve sadece %25’inin failler aleyhine dava 
açmayı başardığını gösteren bir çalışma yayınladı. Sadece %12’den azı polise 
gitmişti. Çalışma ayrıca aile içi şiddet vakalarının %36’sının evlilikten sonra 
meydana geldiğini gösterdi. Dayak (%15), aşağılama (%13), sözlü taciz (%10) 
evlilik ve eve hapsolma (%5) ve zorlama gibi farklı şiddet biçimlerinin ele 
alındığı araştırmaya katılanlara göre, aile içi şiddet en çok kocalar tarafından, 
ardından erkek kardeşler tarafından gerçekleştirilmektedir. Aile içi şiddetin yan 
etkileri arasında depresyon ve anksiyete (%16), izolasyon (%11) ve erkeklerden 
tiksinme (%10) vardı.  Sorunun Umman’da yaygın olmasına rağmen, hükümet 
kurumlarının hala aile içi şiddet mağdurlarına gerçek yardım veya destek 
sağlamadığına ve birçok kadının istismara uğrayan evlerde şiddet uygulayan 
partnerlerle birlikte kaldığına veya yardım arayamadığına değinildi. 

Umman İnsan Hakları Merkezi (OCHR), 2021 yılı için Umman’daki insan 
haklarını inceleyen dokuzuncu yıllık raporunu sundu. Bu, Sultan Haitham bin 
Tarık’ın Ocak 2020’de iktidara gelmesinden bu yana ikinci yıl oldu, ancak 
hükümet yetkilerini halen yasal kısıtlamalar, insanları sorguya çağırma, 
haksız tutuklamalar yoluyla insan haklarını ihlal etmek ve düşünce ve inanç 
özgürlüğüne saldırılar düzenlemek için kullanıyor. Cinsiyete dayalı ayrımcılık 
ve Umman’da kadın hakları ihlalleri siyaset, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam 
alanlarında  devam etmektedir. Rapora göre bazı konuların sansürlenmesi 
ve bloke edilmesi durumu hala sürmektedir . Raporda, çevrimiçi sansür ve 
engellemeden başlayıp, işkenceler, sınır dışı edilmeler, mültecilerin durumları, 
protesto hakları ve genel olarak ifade özgürlüğü kısıtlamalarına varana kadar 
çeşitli alanlarda yıllık olaylar konu edildi. 

https://ochroman.org/eng/2022/01/domestic-violence-hotline/
https://ochroman.org/eng/2022/01/annualreport-2021/
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“Engellenen bir şerit…. Mısır’da Demokratik Yol 2021” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Endeksin Bilimsel Otoritesi, Yıllık Ölçeği Oluşturmak” Başlıklı Sempozyum Gerçekleştirildi

A blocked lane…. The Democratic Path in Egypt 2021    

الهيئة العلمية للمؤرش تعقد ندوة لبناء املقياس السنوي

3.1.2022

8.1.2022

İngilizce

Arapça

Mısır   

Irak

Rapor

Sempozyum 

Arap İnsan Hakları Ağı tarafından yayımlanan rapor, 2021 senesi boyunca 
Mısır’da gerçekleşen önemli olayların Mısır demokrasi tarihi içerisindeki yerini 
ve demokratik ilerleyişine artı ve eksisini konu aldı. 2021 yılı boyunca Mısır’da 
demokratik ilerlemenin pek bir yol kat edemediğini yineleyen rapor, bu sürecin 
daha fazla sansür, kısıtlama ve kamusal alan ihlali ile geçtiğini söyledi. Rapor, 
2021’in, Mısır’daki insan haklarını çevreleyen fiili durum ile resmi açıklamalar 
arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliklerin yılı olduğu iddia etti. Çeşitli siyasi 
güçlerin düzenlediği 211 protesto eyleminin yaşandığı yıl boyunca protestoların 
durmadığı eklendi. Son olarak Sosyal ve işçi protestoları 151 olayla protesto 
listesinin başında gelirken, Müslüman Kardeşler destekçilerinin faaliyetlerinin 
raporlama döneminde kaydedilen sadece 30 protesto ile düşmeye devam 
ettiği söylendi. Öte yandan, yıl içinde öğrenciler tarafından 19, sivil iktidar 
tarafından 5, yetkilileri ve mevcut rejimin aldığı kararları destekleyen 6 protesto 
eylemi yaşandı.

Hawkamah Kamu Politikaları Merkezi, Demokratik Geçiş için Ulusal Gösterge 
projesi kapsamında ikinci sempozyumunu gerçekleştirdi. İçkin bir vizyon 
oluşturmak amacıyla siyasi ortam düzeyindeki güncel gelişmeler ve genel 
durum tartışıldı. Cari yıl için gösterge aşamasını kapsayan anket değişkenlerinin 
mevcut veriler ve gelecek vizyonları ile tutarlı olup olmadığı görüşüldü. 
Göstergelerin tanımı, ağırlıkları ve seçimine ilişkin hususlar ve yıllık ölçeğin 
ana eksenlerini hazırlamak amacıyla ölçümde kullanılan verileri elde etmek 
için güvenilebilecek bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi, bir demokrasinin 
seviyesini yansıtan ve ilerleme, gerileme veya durgunluk derecesini belirleyen 
çok boyutlu ve sınıflandırılmış veri seti sunuldu. Uzmanlar, gözlemlenmesi zor 
kavramların geçerli ve güvenilir tahminlerini üretecek şekilde uzman yargılarını 
sentezlemek için yenilikçi yollar geliştirmek amacıyla demokrasinin farklı 
yönlerini birbirine bağlayan nedensel mekanizmaları keşfetmenin yollarına 
değindi. 

https://www.anhri.info/?p=28522&lang=en
https://www.iqgcpp.org/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1/
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“ ‘Vekaleten Geri Gönderme’: AB Sınır Dışsallaştırma Politikalarının Tunus’ta İnsan Ticareti 
Yapan Göçmen Kadınlar Üzerindeki Etkisi” Başlıklı Rapor Yayımlandı   

“Demokrasi ve İnsan Hakları Konularında Farkındalık 
Artırma Oturumları” Gerçekleştirildi 

« Refoulement par procuration »: L’impact des politiques d’externalisation des frontières 
de l’UE sur les migrantes victimes de traite en Tunisie

Raising Awareness Sessions on Democracy and Human Rights Issues

2.1.2022

17.01.2022                

Fransızca

Arapça           

Tunus   

Filistin            

Rapor 

Eğitim 

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan rapor 
Akdeniz’de Sicilya Kanalı üzerinden Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya düzensiz 
göçün seyrini ve sonuçlarını değerlendirdi. Son yıllarda, düzensiz göçe 
karşı koymak amacıyla Avrupa Birliği’nin, İtalyan topraklarına ayak basan 
insan sayısını azaltmak için sınırların dışsallaştırılması politikasını geliştirdiği 
üzerinde duruldu. Bu “sınır güvenliği” politikasının, özellikle İtalya, Tunus ve 
Fildişi Sahili’ndeki suç şebekelerinin neden olduğu insan ticareti sorununu 
yalnızca ağırlaştırdığı iddia edildi. AB ile Tunus arasında mevcut hiçbir anlaşma 
bir çözüm sağlamadığı yinelenen raporda yeterli bir Tunus yasal çerçevesinin 
olmaması nedeniyle, İtalya’nın Tunus’u güvenli bir üçüncü ülke olarak 
nitelendiremeyeceği öngörüldü. Bu bağlamda rapor, ilk olarak, Tunus’taki 
göç ve göçmen kaçakçılığı sorununu ele alacak çözümler üzerinde durdu. 
Ardından ulus ötesi düzeyde Fildişi Sahili, Tunus ve İtalya arasında üçlü bir 
göç stratejisi geliştirmenin yollarını araştırdı. 

PAL-Think Stratejik Çalışmalar Kurumu, başta gençler olmak üzere toplumun 
farklı gruplarını hedef alan demokrasi ve insan hakları konularında farkındalık 
artırma oturumları uygulamaya devam etti. Eğitimler, Kanada Hükümeti 
tarafından finanse edilen Pal-Think tarafından uygulanan “Filistin Seçimlerinde 
Sivil Toplumun Rolünün Güçlendirilmesi” projesinin bir parçası olarak 
gündeme geldi. Oturumlar, Gazze Şeridi’nin tüm illerinde çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleşti. Bu oturumlardan biri Spark Innovation 
and Creativity’de bir grup üniversite mezununa yönelik “toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetle mücadele” başlığı altında gerçekleştirildi. Şiddet kavramları, 
birey ve toplum üzerindeki etkisi ve üstesinden nasıl gelineceği ve şiddete 
maruz kalındığında gidilmesi gereken yerler eğitimin konuları arasında yer aldı. 

https://ftdes.net/refoulement-par-procuration-limpact-des-politiques-dexternalisation-des-frontieres-de-lue-sur-les-migrantes-victimes-de-traite-en-tunisie/
http://palthink.org/en/2022/01/11403/ 
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“Sivil Eğitim Projesi 2 Kapsamında Farkındalık Artırma Çalışmaları” Başlıklı Eğitim Gerçekleştirildi

“Afganistan’da Kız Çocukların Eğitimine Taliban Yasağı; Kadınlar Yoksunluğa Boyun Eğecek Mi?” 
Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi 

Five Awareness-Raising Sessions within the Project Civic Education 
Corps “2”

Taliban Ban on Girls’ Education in Afghanistan; Will the women 
submit to deprivation?

24.01.2022                

20.01.2022         

Arapça            

İngilizce         

Filistin            

Afganistan                     

Eğitim 

Çevrim İçi Seminer

PAL-Think Stratejik Çalışmalar Kurumu, Pal-Think for Strategic Studies 
tarafından uygulanan ve National Endowment for Democracy (NED) tarafından 
finanse edilen ve Gazze’deki gençler arasında demokratik değerleri ve 
insan hakları kavramlarını teşvik etmeyi amaçlayan “Civic Education Corps” 
projesinin ikinci aşaması hayata geçirildi. Pal-Think, bir dizi sivil toplum kuruluşu 
ile iş birliği içinde Gazze Şeridi’nin çeşitli vilayetlerinde beş bilinçlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi. İlk oturum, Refah’ta Birleşik Kültür ve Sosyal Toplum 
Derneği ile iş birliği içinde, çok sayıda genç ve sendika üyesinin katılımıyla 
“Dernek İçindeki Siyasi Katılımın Gerçekliği” başlığı altında gerçekleştirildi. 
Diğer oturumlarda “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, 
“Üniversite Öğrencileri İçin Ders Dışı Etkinliklerin Önemi” konularına ilişkin 
eğitim düzenlendi.

Afganistan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü; Marjan Wafa, University Student ve 
Razia Barekzai’nin konuşmacı olarak katıldığı “Afganistan’da Kız Çocukların 
Eğitimine Taliban Yasağı; Kadınlar yoksunluğa boyun eğecek mi?” başlıklı 
çevrimiçi bir seminer düzenledi. Eski eğitim bakanı Noria Nazhat ve kadın 
hakları aktivistleri programa katılım sağlarken, program Ziagul Azimi tarafından 
modere edildi. Konuşmacılar, Taliban kuralları altında kadınların karşılaştığı 
zorlukları tartıştı ve Taliban’ın 90 yıllık nesilden çok farklı bir nesille karşı karşıya 
olduğunu söyledi. Kadın hakları aktivistleri eğitim ve özgürlük hakları için 
mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. 

http://palthink.org/en/2022/01/11418/
https://www.aiss.af/aiss/news_details/news/61f818ff4ec8a
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“Pra Muswil VII, LDII Kaltim, Şeriat Bankası Aracılığıyla İnsanların Ekonomik 
Olarak Güçlendirilmesi” Adlı Çevrim İçi Seminer Düzenlendi

“Geçim Kaynaklarında Geçişler ve Şoklarla Başa Çıkma: Hazır Giyim (RMG) Sektöründe 
COVID-19 ile Başa Çıkan Kadınlar” Adlı Rapor Yayımlandı

29.01.2021 

03.01.2022  

Endonezce

İngilizce           

Endonezya

Bangladeş

Çevrim İçi Seminer

Rapor

Endonezya İslami Dava Enstitüsü (LDII) “Ümmetin Kalkınması ve Ekonomik 
Güçlenmesinde Şeriat Bankalarının Rolü” adlı bir çevrim içi seminer düzenledi. 
Programa Kaltim’deki şehir ilçelerinin girişimcileri ve DPD temsilcileri katıldı. 
DPW LDII Kaltim Başkanı Prof. DR. Khrisna P. Candra ve DPW LDII Yönetim 
Kurulu Kaltim Başkan Yardımcısı H. Abdul Rachman Zein seminere katıldı. H. 
Abdul Rachman Zein, Endonezya’da Şeriat ekonomisinin hızla geliştiğini ve bu 
sebeple takibinin önemli olduğunu belirtti. Şeriat ekonomisi temasının din, eğitim, 
sağlık, gıda güvenliği ve çevre, dijital teknoloji ve yenilebilir enerji alanları ile 
ilişkili olduğunu belirtti. Etkinliğe bankacılık alanında ilgili kişiler ve girişimciler 
de katıldı. Katılımcılar girişimcilik deneyimlerinden bahsetti ve İslamcı bankalarla 
iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

BRAC Yönetişim ve Kalkınma Enstitüsü tarafından yayımlanan bu yazıda 
Bangladeş’teki ihracata yönelik hazır giyim (RMG) endüstrisinden küçük bir 
grup işçinin deneyimleri ve COVID-19 ile ilişkili şoklar ve aksamalarla nasıl 
başa çıktıkları incelendi. Yazarlar araştırmada erkek (10) ve kadın (30) RMG 
işçileriyle yapılan nitel görüşmeler ve Bangladeş’teki RMG endüstrisinde 
çalışan STK personeli ve sendika liderleriyle yapılan birkaç önemli bilgi kaynağı 
görüşmesine (KII) dayanan bir metodoloji benimsediler. Araştırma Ocak-Şubat 
2021 döneminde gerçekleşti ve COVID-19’dan dolayı görüşmeler telefon 
üzerinden ilerledi. Araştırmanın sonucunda, kayıtlı fabrikalarda çalışan hazır 
giyim iş gücünün kayıt dışı ve küçük fabrikalarda çalışanlara göre hükümetin 
teşvik paketinden daha fazla yararlanabildiğini tespit ettiler.

Pra Muswil VII, LDII Kaltim Gelar Webinar Pemberdayaan Ekonomi Umat Lewat Bank Syariah

Livelihood Transitions and Coping With Shocks: Women in the Ready-Made Garment (RMG) 
Sector Coping With COVID-19

https://ldii.or.id/pra-muswil-vii-ldii-kaltim-gelar-webinar-pemberdayaan-ekonomi-umat-lewat-bank-syariah/
https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2022/01/Working-Paper_Livelihood-Transitions-and-Coping-With-Shocks_Women-in-the-Ready-Made-Garment-RMG-Sector-Coping-With-COVID-19.pdf
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“Bangladeş’teki İslami Bankaların Şeriat Sekreterliği İçin Bir Organizasyon Çerçevesi 
Önermek” Adlı Makale Yayımlandı

“COP26 Ve Ötesi: Malezya Ve Küresel Güney’de İklim Tutkusu” 
Adlı Çevrimiçi Panel Düzenlendi

04.01.2022 İngilizce

İngilizce            

Malezya

Malezya

Makale

Çevrim İçi Panel20.01.2022

Uluslararası İslami Finans Dergisi tarafından yayımlanan bu makaleyi Md. Kausar 
Alam, Abu Umar Faruq Ahmad, Aishath Muneeza, Mosab I. Tabash ve Md 
Adnan Rahman kaleme aldı. Yazarlar bu makalenin amacını Bangladeş’teki 
İslami Bankalar için Şeriat Sekreterliği’nin organizasyon çerçevesini geliştirmek 
olarak belirtti. Metodoloji olarak nitel vaka çalışması araştırmasını tercih ettiler. 
Veriler, Bangladeş’teki IB’lerden ve profesyonel uzmanlardan yarı yapılandırılmış 
görüşmeler yoluyla 17 katılımcıdan toplanmıştır. Çalışmada Şeriat Sekreterliği’nin 
niteliği ve işlevlerine dair öneriler sundular. Bu araştırmanın sonuçları sayesinde 
Bangladeş’teki İslami bankaların ve şeriat yönetiminin daha da güçlenmesini 
hedeflediler. Çalışmadan ulusal ve küresel düzeyde çalışan birçok yetkilinin 
faydalanabileceğini belirttiler.

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 
panelde katılımcılar COP26 sonrası ortaya çıkan tartışmalara ve problemlere 
odaklandılar. Katılımcılar Yin Shao Loong, Datin Seri Sunita Rajakumar, 
Lavanya Rama Iyer ve Ili Nadiah Dzulfakar idi. Bu panelde etik sorular 
üzerinde tartışma yürütüldü. Küresel güney ve kuzeyin iklim değişikliğine 
yaklaşımı ve sorumlulukları ve bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan adalet 
problemi tartışıldı. İkinci olarak gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına 
ihtiyacı olduğu vurgulandı. İklim değişikliği probleminin çözülmesi için kolektif 
bir yaklaşım sunulması ve adaletsizliğin giderilmesi gerektiği belirtildi.  
Bununla birlikte COP26 doğru yönde bazı adımlar atsa da genel fikir birliğinin 
Küresel Güney’in hayal kırıklığına uğradığı yönünde olduğu vurgulandı.

Proposing an organization framework for the Shari’ah Secretariat of Islamic banks in 
Bangladesh

COP26 and beyond: climate ambition in Malaysia and the Global South

https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2021-0046
https://www.isis.org.my/recent-event/cop26-and-beyond-climate-ambition-in-malaysia-and-the-global-south/
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“Marib’de Savaşın Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

“Kritik Altyapının Korunmasında Hükümet Politikaları” Başlıklı Rapor Yayımlandı

The Impact of War on Civil Society Organizations in Marib

Government Policies in the Protection of Critical Infrastructure

27.01.2022                  

27.01 2022                

İngilizce 

İngilizce 

Yemen                 

Kosova                 

Politika Notu

Rapor

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan politika notunda, 
Yemen’deki savaşın iç ve dış çalışma ortamları üzerindeki etkisine ve sivil 
toplumun geçirdiği en önemli değişiklikler de dahil olmak üzere faaliyetleri 
ve performanslarına odaklanarak, Marib vilayetindeki yerel STK’ların 2015 ve 
2020 yılları arasındaki yükselişi ele alındı. Marib’in sivil toplumundaki çeşitli 
kilit paydaşların görüşleri ve bu dönemde karşılaştıkları zorluklar sunuldu. 
Ayrıca, hem savaş zamanında hem de sonrasında STK’ların çalışmalarını ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve ortaklık fırsatlarına erişimlerini iyileştirmek 
için tavsiyelerde bulunuldu.

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi, kritik altyapının korunması için somut 
önlemler alma konusunda Kosova’daki yönetim kurumlarının miras kalan 
ihmalini vurgulayan “Kritik Altyapının Korunmasında Hükümet Politikaları” 
raporunu yayımladı. Rapor, başlangıçta Kosova’nın bu yönde bazı önemli adımlar 
attığı gerçeğini vurgulamaktadır. Bunun nedeni, 2018 yılında Kosova Meclisinin 
(Nisan 2019’da yürürlüğe giren) “Kritik Altyapının Korunması Yasası”nı başarıyla 
kabul etmesi ve Balkan’da böyle bir adım atan ilk ülke olmasıdır. Ayrıca, esasen 
söz konusu Kanun, büyük ölçüde esasa ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatına tam 
olarak uygun görünmektedir. 

https://qkss.org/en/lajmi/qkss-infrastruktura-kritike-ne-kosove-ende-e-cenueshme
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16278


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

44

“Dijitalleşme Yoluyla Devlete ve Vatandaşlara Yardım Etmek” Başlıklı Röportaj Yayımlandı

“Orta Asya’da Kripto Para Birimleri ve Vatandaş Yetkilendirmesi Arasındaki Etkileşimi 
Yeniden Düşünmek” Başlıklı Konferans Düzenlendi

Rethinking the Interaction between Cryptocurrencies and 
Citizen Empowerment in Central Asia

18.01.2022                 

18.01.2022                

İngilizce   

İngilizce

Kırgızistan                 

Kırgızistan                

Röportaj

Konferans

OSCE Akademi, Dijital Teknoloji Vakfı kurucusu Nuria Kutnaeva ile 
Kırgızistan’da elektronik müşterek çalışma sistemi ve “Tunduk” dijital 
platformu hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Nuria Kutnaeva, devlet 
kurumlarındaki yolsuzluk risklerine, zayıf otomasyon ve kağıt taklitçiliğine, 
devlet dairelerindeki işlemlerin emekliler, yoksullar ve yeni anne olanlar 
gibi birçok grubun yarattığı zorluklara dair farkındalık oluşturarak dijital 
devlet platformu uygulamasını geliştirmeye başladıklarını anlattı. Kunteava, 
Kırgızistan’da dijital dönüşüm için bir temel olarak geliştirilen “Tunduk” 
sisteminin ayrıntılarından bahsetti. 2018 yılında başlatılan uygulama, devlet 
kurumları ve hizmetlerinden dijital olarak yararlanacakları bir elektronik 
hizmet portalıdır. 

OSCE Akademi tarafından düzenlenen konferansta kripto para birimlerinin 
Orta Asya ülkeleri bağlamında güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. Konferans 
konuşmacısı Dr. Michael Lambert sahte para kullanımı, diasporadan gelen 
dövizler ve enflasyon gibi bölgenin başlıca meselelerine değindi. Dr. 
Lambert kripto paraların bölgenin sorunlarına bir çözüm olma potansiyeline 
sahip olduğunu belirtti. Ayrıca dijital para biriminin ve blok zincirinin diğer 
tüm teknolojiler gibi, onları kullanacak platformlar güvenilir olduğunda 
vatandaşlar için yararlı ve güçlü olduğunu vurguladı.

Helping the State and Ordinary Citizens through Digitalization

https://osce-academy.net/en/news/full/1014.html
https://osce-academy.net/en/news/full/1015.html
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“Covid-19’un Aşı, Gıda Tüketimi, Anne Ve Çocuk Sağlığına Etkisi” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Yaşam ve Motivasyon Çevrimiçi Etkinliği | 6. Oturum” Başlıklı Çevrim İçi Seminer 
Gerçekleştirildi 

Covid-19 impact on vaccination, food consumption, maternal & child health         

Life & Motivation Online Event | 6th Session

10.1.2022 

17.01.2022         

İngilizce

İngilizcce

Bangladeş

Afganistan         

Görüş Yazısı

Çevrim İçi Seminer

Politika Diyaloğu Merkezi tarafından yayımlanan görüş yazısı COVİD-19 
döneminde aşı, besin yetersizliği ve bundan etkilenen grupları ele aldı. 
Bangladeş’in, son on yılda diğer sosyo-ekonomik göstergelerle birlikte gıda 
güvenliği ve beslenme, anne ve çocuk ölüm oranlarında büyük ilerleme 
kaydettiği dile getirildi. Bununla birlikte, Covid-19 pandemisi sadece 
Bangladeş’teki ekonomik ölçütleri mahvetmekle kalmadı, aynı zamanda 
açlık, yetersiz beslenme, anne ve çocuk sağlığı tehlikeleri şeklinde kendini 
gösteren dolaylı ve uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açtı. Kamu anne 
sağlığı merkezleri için artan fonun, kurumsal doğumları düşük gelirli nüfusa 
ücretsiz olarak sunulması önerisi yapıldı. STK’ları ve toplum çalışanlarını, 
hedeflenen grupları ücretsiz teslimatların mevcudiyeti konusunda eğitime 
dahil etmenin, kurumsal doğumları daha da teşvik edeceği dile getirildi.

Afganistan Ekonomik ve Hukuki Çalışmalar Kurumu (AELSO), kadın 
hakları savunucusu Mitra Mehran’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yaşam ve 
Motivasyon” başlıklı çevrimiçi bir seminer düzenledi. Seminerin konusu 
kadına karşı toplumsal şiddet olarak belirlendi.  Afgan gençlerinin ve 
kadınlarının insan hakları, eğitim ve psikolojik sorunlarının derinlemesine 
incelendiği “Yaşam ve Motivasyon” programında sosyolojik tespitlerde 
bulunuldu. Taliban yönetimi sonrasında kadınların mağdur edilmesi ile 
ilgili haberlere rağmen Afganistan’da Afgan kadınlar tarafından kadınların 
uğradığı toplumsal şiddetin konuşulabilmesi vurgulanması gereken bir nokta 
oldu. Seminer, AELSO Beyaz Meclis, İpek Yolu Radyo gibi ulusal partnerler 
eşliğinde gerçekleştirildi.

https://cpd.org.bd/covid-19-impact-on-vaccination-food-consumption-maternal-child-health/
https://aelso.org/life-motivation-online-event-6th-session/ 
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“İslami Finans için Alternatif Gösterge Oranlarını Benimseme ve İslami Bir Gösterge Oran 
Bulma Konusundaki Sorunlar ve Zorluklar” Başlıklı Toplantı Gerçekleşti  

“Zekât İçin Finansal Raporlama” Yayımlandı

Issues and Challenges for Islamic Finance in Adopting Alternative Benchmark Rates and Finding 
an Islamic Benchmark Rate

Financial Reporting for Zakah

18.1.2022 

2.1.2021

İngilizce

İngilizce

Bahreyn

Bahreyn

Toplantı

Rapor

İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Kuruluşları (AAOIFI), 
İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) ve Uluslararası İslami Finansal 
Piyasalar (IIFM) ile iş birliği içinde, 18 Ocak 2022’de sanal olarak alternatif 
İslami gösterge oranlarına ilişkin yuvarlak masa toplantısını düzenledi. 
Yuvarlak masa toplantısına 45 düzenleyici ve denetleyici otoriteden 
(RSA’lar) 250’den fazla katılımcı ve dünyanın dört bir yanından İslami finans 
kurumlarından (IFI’ler) ve diğer kurumlardan çok sayıda katılımcı katıldı. Bu 
toplantı; bu konuyu ve İslami finans endüstrisi üzerindeki etkilerini şeriat, 
düzenleyici, yasal, muhasebe ve yönetişim perspektiflerinden tartışmayı 
ve müzakere etmeyi amaçlayan bir dizi yuvarlak masa toplantısının bir 
parçasıydı.

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Teşkilatı tarafından 
yayımlanan raporun amacı, İslami bir finans kuruluşunun farklı paydaşlarına 
atfedilebilen zekâtla ilgili finansal raporlama ilkelerini belirlemek ve “Zekât 
vermekle yükümlü kuruluşlar” ve “Zekât vermekle yükümlü olmayan 
kuruluşlar” olmak üzere iki ana kurum kategorisi hakkında rehberlik 
sağlamaktır. Bu standart, “Zekât” ile ilgili FAS 9’u geliştirir ve onun yerini 
alır ve İslami bir finans kurumu tarafından sunum ve ifşa da dahil olmak üzere 
kurumların kitaplarında Zekat’ın muhasebeleştirilmesini belirlemeyi amaçlar. 
Bu standardın tanınması, sunulması ve açıklama gereklilikleri gibi muhasebe 
ve finansal raporlama gereklilikleri, belirli veya tüm menfaat sahipleri adına 
zekat ödemekle yükümlü olan kuruluşlar için geçerlidir.

http://aaoifi.com/announcement/more-than-45-regulatory-and-supervisory-institutions-attended-the-1st-roundtable-organised-by-aaoifi-in-collaboration-with-ifsb-and-iifm-on-alternative-benchmark-rates/?lang=en
http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-financial-accounting-standard-fas-39-financial-reporting-for-zakah/?lang=en
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“İslami Finans Pencereleri için Finansal Raporlama” Yayımlandı

“Yıl 2030, İklim Krizi Olmadan” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı 

Financial Reporting for Islamic Finance Windows    

Year 2030, minus the climate crisis  

2.1.2022 

22.01.2022                

İngilizce

İngilizce             

Bahreyn

Ürdün              

Rapor

Görüş Yazısı 

İslami Finans Kurumları için Muhasebe ve Denetim Kurumu’nun (AAOIFI) 
Muhasebe Kurulu (AAB), resmi olarak finansal muhasebe standardını (FAS) 
40 “İslami Finans Pencereleri için Finansal Raporlama” başlığıyla yayınladı. Bu 
revize edilmiş standardın amacı, İslami finans pencereleri için ve İslami finans 
penceresi aracılığıyla İslami finans hizmetleri sunan tüm geleneksel finans 
kuruluşlarına uygulanabilir finansal raporlama gereklilikleri oluşturmaktır. 
Bu standart, FAS 18 “Geleneksel Finansal Kuruluşlar Tarafından Sunulan 
İslami Finansal Hizmetler”ini geliştirir ve onun yerine geçer. Standart için, 
endüstri geri bildirimi elde etmek amacıyla, 2021 yılında birden fazla yargı 
alanında İngilizce ve Arapça dillerinde halka açık oturumlar yapıldı. Açık 
oturumlardan gelen tüm yorum ve öneriler, yazılı yorumlarla birlikte çalışma 
grubu AAOIFI Shari’ah’a sunuldu.

WANA Enstitüsü, Samer Fakhoury tarafından kaleme alına iklim krizi hakkında 
“Yıl 2030, Eksi İklim Krizi” başlıklı görüş yazısını yayımladı. 2030 yılında 
uzmanların, mevcut küresel enerjinin %85’inden fazlasının yenilenebilir ve 
verimli temiz kaynaklardan sağlandığını, ülkelerin karbondan arındırılmış bir 
ekonomi içinde gelişeceğini duyurmaları üzerine yazar, bu senaryonun ne 
kadar uzakta olduğuna ilişkin yorumda bulundu. İklim krizinin üstesinden 
gelmek adına yapılan yatırımları içeren iklim teknolojileri şu an revaçta olsa 
da yazar bunların yeterli olmadığını vurguladı.  Metinde iklim teknolojilerinin, 
mevcut insan davranış kalıpları ile etkisiz olabileceği yönünde bir kanaat 
ortaya kondu. İklim krizine karşı savaşı kazanma olasılığını artırmak için 
mevcut durumun iklim teknolojileri ile bütünleştirilmesi gerektiği öneri olarak 
sunuldu.

http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-financial-accounting-standard-fas-40-financial-reporting-for-islamic-finance-windows/?lang=en
http://wanainstitute.org/en/blog/year-2030-minus-climate-crisis 
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“MENA Bölgesinde Girişimcilik Ve Ekonomik Kalkınma” Başlıklı 
Makale Yayımlandı

“Tunus’ta Covid-19 Krizi Sırasında Ruh Sağlığı” Başlıklı Makale Yayımlandı

Entrepreneurship and economic development in the MENA region    

Mental health in Tunisia during the Covid-19 crisis          

11.1.2022 

25.1.2022

İngilizce            

İngilizce

Mısır

Mısır

Makale

Makale

Makale, Ekonomik Araştırma Forumu bünyesinde Samir Maliki, Abdülhadi 
Bingöl, Kertus Murad ve Nathalie Hilmi taraflarınca kaleme alındı. 
Girişimciliğin, ülkelerin ekonomik kalkınmasının anahtarlarından biri olarak 
görülmeye başlandığını vurgulayan makale, 2006’dan 2018’e kadar olan 
dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki dokuz ekonominin girişimcilik ile 
ekonomik gelişimi arasındaki bağlantıyı değerlendirmeyi amaçladı. MENA 
bölgesinde girişimciliğin ekonomik kalkınma yaratmadaki etkinliğinin, serbest 
meslek sahibi kişilerin sayısıyla değil, mevcut işletmelerin yeni pazarlara 
yaratıcı ve taklitçi girişiyle ilgili olduğuna dikkat çekildi. Bölgede girişimciliği 
destekleyen iyi yönetişim kalitesinin yanı sıra kontrollü bir para politikası 
olmadıkça, yeni işletmelerin büyümesinin ekonomik büyümeyi teşvik etmek 
için yetersiz olduğu vurgulandı.

Makale, Ekonomik Araştırma Forumu bünyesinde Halid Nasri, Mohamed Anis 
Ben Abdallah ve Fethi Amri tarafından kaleme alındı. Salgına yanıt olarak 
uygulanan sosyal kısıtlamaların ve ekonomik gerilemeden kaynaklanan iş 
kayıplarının tümünün, insanların fiziksel sağlığı ve psikolojik esenliği üzerinde 
olumsuz etkiler yarattığı söylendi. Ayrıca Tunus’taki bireylerin ruh sağlığının 
Covid-19 krizi sırasında nasıl etkilendiğine dair kanıtlar sunmak amaçlandı. 
Makale, Covid-19 krizi sırasında Tunusluların üçte birinin hafif depresyonda 
olduğunu, beşte birinin orta derecede depresyondan mustaripliğini ve 
yaklaşık 1000 kişiden 41’inin şiddetli depresyon yaşadığını ortaya koydu. 
İş kaybının neden olduğu hane gelirindeki istikrarsızlığın, insanların ruh 
sağlığının kötüleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair açık 
kanıtlar olduğu vurgulandı.

https://theforum.erf.org.eg/2022/01/10/entrepreneurship-economic-development-mena-region/
https://theforum.erf.org.eg/2022/01/23/mental-health-tunisia-covid-19-crisis/
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“Yeni Bir Irak İçin Dokuma: Kerkük’te Kadınların Geçimi İçin Kalıcı Çözümler” 
Projesi Başlatıldı

“Irak İnsani Gelişme Endeksi 2020” Yayımlandı

Weaving for a new Iraq: Durable solutions for women’s livelihood in Kirkuk     

Iraq in Human Development Index 2020              

25.1.2022

16.1.2022 

İngilizce                   

İngilizcce

Irak            

Irak 

Proje/Ziyaret

Makale 

Birleşmiş Milletler Irak Kalkınma Destek Ofisi, ÜİYOK’ler için geçim 
fırsatlarını araştırmak adına Kerkük Halı Fabrikasını ziyaret etti. Bu proje, 
Japonya Hükümeti tarafından sağlanan cömert fonlarla Kadın Liderlik 
Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır. UN-Women, yenilikçi LEAP II proje 
yöntemiyle Kerkük Halı Fabrikasını desteklemektedir. Bu, 20 genç çırağın 
eski halı dokuma sanatını usta dokumacılardan öğrenmesini sağlar. Proje 
beceri transferi, mirasın korunması, mesleki eğitim ve geçim kaynaklarının 
oluşturulmasını içermektedir. Çıraklar; Kerkük’teki farklı etnik toplulukların, 
yerinden edilmiş kişilerin ve engellilerin arasından seçilmiştir. Müdür, 
200’den fazla başvuru aldığını ve mevcut 20 slot için rekabetin şiddetli 
olduğunu kaydetmiştir. Kerkük’te özellikle Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik (STEM) alanında kadınlara yönelik bu tür yenilikçi meslek-çıraklık 
programlarından daha fazla görülmesi gerektiği kaydedildi.

al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan İnsani 
Gelişme Endeksi (HDI), 1990’ların ortalarında ortaya çıkmaya başladı. İnsani 
gelişme endeksi dört seviyeye ayrılmıştır: aşırı yüksek insani gelişme (0,8-
1,0), yüksek insani gelişme (0,7-0,79), orta insani gelişme (0,55-0,7) ve düşük 
insani gelişme (0,55’ten az). Bunların yanında en az gelişmiş ülkeler istikrarsız 
hükümetler, yaygın yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve yetersiz 
eğitim ile karşı karşıyadır. Ayrıca, bu ülkeler yüksek doğum oranları ile birlikte 
düşük gelir ve yaşam beklentisinden mustariptir. İnsani Gelişme Endeksi, 
Birleşmiş Milletlerin yardıma ihtiyacı olan ülkeleri, özellikle de en az gelişmiş 
ülkeleri belirlemesine yardımcı olur.

https://iraq.un.org/en/169572-weaving-new-iraq-durable-solutions-womens-livelihood-kirkuk
https://www.bayancenter.org/en/2022/01/3075/
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“Bangladeş’in Ekonomik Büyümesinin Finansmanı” Başlıklı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

“Bangladeş’te Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Yeşil Geçişini Sağlama” Başlıklı 
Sempozyum Yapıldı     

Financing the economic growth of Bangladesh     

Securing Green Transition of the Textile and Readymade Garments Sector in Bangladesh

17.1.2022

30.1.2022 

İngilizce            

İngilizce

Bangladeş

Bangladeş

Görüş Yazısı

Sempozyum

Politika Diyaloğu Merkezi tarafından yayımlanan görüş yazısı, devam eden 
COVİD-19 pandemisi sürecinde Bangladeş’in ekonomik büyümesinin nasıl 
etkilendiği ve bundan sonra hangi merhalelerden geçeceğini analiz etmek 
üzere yazıldı. Gelecekte kat edilecek yollar için bir yol haritası çıkarmak 
isteyen yazar Dr. Fahmida Khatun, mevcut küresel ekonomik ve politik 
senaryoda; dış yardımların dünyanın çok daha zor bölgelerinde ortaya çıkan 
çeşitli zorluklara kaydırılırken, gelişmekte olan ülkelerin kendi kaynaklarını 
yurt içinde seferber etmek zorunda kalacağını iddia etti. Bu nedenle, 
Bangladeş gibi bölgelerin hem ulusal olarak belirlenen büyüme hedeflerine 
hem de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) gibi küresel hedeflere, 
esas olarak kendi kaynaklarıyla ulaşılmasının gerektiğinin altı çizildi. Son 
olarak ekonomik büyüme yolunda hükümete düşen görevler ve tavsiyeler 
yinelendi. 

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD), Bangladeş’teki İsveç Büyükelçiliği ile iş 
birliği içinde “Bangladeş’te Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Yeşil Geçişini 
Sağlama” başlıklı bir program üstlenmiştir. Programın amacı, Bangladeş’te 
kadınlar ve gençler için üretken istihdam fırsatları ile çevresel açıdan 
sürdürülebilir ve iklim açısından nötr bir büyümenin geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktır. Program, yeşil dönüşümün önündeki engelleri keşfedecek, 
mevcut mali önlemleri gözden geçirecek, yeşil dönüşüm için uygun en iyi 
uygulamaları belirleyecek ve bu sektördeki yeşil geçişin firmalara, işçilere, 
ekonomiye ve topluma fayda sağlamak için nasıl yeni fırsatlar yaratacağına 
dair kanıtlar oluşturacaktır. Bu programı başlatmak için CPD, 30 Ocak 2022 
Pazar günü Dakka’da bir diyalog düzenledi. Kaynak açısından en yoğun 
sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim (RMG) endüstrisi, Bangladeş’in 
iklim hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunma potansiyeli yüksek alanlardan 
biri olarak görülmektedir.

https://cpd.org.bd/financing-the-economic-growth-of-bangladesh-fahmida-khatun/
https://cpd.org.bd/greening-of-the-textile-and-rmg-sector-is-crucial-for-bangladeshs-sustainable-development/
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Bölgesel Yolsuzluğa Karşı Girişimi (RAI) “Sürdürülebilir Sivil Toplumu Güçlendirme” 
Seminerine Katıldı             

“Ürdün’deki Gençlerin Eğitimden İstihdama Gidişatı” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Regional Anti Corruption Iniative (RAI) takes part in  webinar on Fostering 
sustainable civil society 

Trajectories of young people in Jordan from education to employment      

18.01.2022    

10.01.2022    

Arapça         

Arapça         

Bosna Hersek        

Lübnan            

Çevrim İçi Seminer

Görüş Yazısı 

Bölgesel Yolsuzluğa Karşı Girişimi (RAI) RAI Sekreterliği, 18 Ocak 2022’de 
SELDI tarafından düzenlenen “Güneydoğu Avrupa’da daha iyi yönetişim için 
sürdürülebilir sivil toplum iş birliğini teşvik etmek: Sırada ne var?” tartışma 
programına katıldı. Program Uluslararası Demokratik Çalışmalar Forumu, ABD 
ve Avrupa Komşuluk Genel Müdürlüğü Proje Görev Yöneticisi Vojtech Hons, 
Chris Walker gibi katılımcıları ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir 
araya getirdi. RAI’nin Yolsuzlukla Mücadele Danışmanı Aneta Arnaudovska, 
‘beraberlik’ yaklaşımının RAI’nin programlarının merkezinde yer almaya 
devam ettiğini vurguladı. Daha sonra, RAI’nin birliktelik kavramını teşvik 
etmek ve hükümetler, özel sektör, STK’lar, medya ve gençlik arasındaki 
iş birliğinde çok paydaşlı etkinlikler yoluyla güven inşa etmek için yeni 
girişimleri keşfettiğini kaydetti.

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi, Oroub El-Abed’ın kaleme aldığı Ürdün’deki 
gençlerin işsizlik durumuna ilişkin “Ürdün’deki Gençlerin Eğitimden İstihdama 
Gidişatı” başlıklı görüş yazısını yayımladı. Ürdün nüfusunun yaklaşık %63’ünü 
oluşturan ve yoğunlukla Suriyeli ve Filistinlilerden oluşan gençlerin pandemi 
ve kısıtlamalar sebebiyle en yüksek işsizlik oranlarının MENA bölgesinde; 
en fazla Ürdün’de olduğu vurgulandı. İşsizlik oranlarıyla birlikte mülteci 
gençlerin istihdam edilememesi sebebiyle yardıma muhtaç hale gelmesi 
çözülmesi gereken önemli bir kriz olarak belirlendi. “Daha iyi bir gelecek için 
bir vizyonun yokluğu”nun ve gençlerin toplumlarında değişimi etkilemede 
yapılandırılmış ve sınırlı bir rolü olduğu için, eğitimin nitelikler veya meslekler 
üretmede başarısız göründüğünün metinde altı çizildi.

https://rai-see.org/rai-secretariat-takes-part-in-seldis-webinar-on-sustainable-civil-society-cooperation/ 
https://lebanesestudies.com/trajectories-of-young-people-in-jordan-from-education-to-employment/ 
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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/ 



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

55

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.


