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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 

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

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

kurmuş bulunuyor. Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplum-

ların gündemini yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları nedenleri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz 

etmeyi, bu sorunlara incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi 

hedefliyor. Merkezden çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye 

ve Müslüman toplumların en önde gelen işsizlik, gelir eşitsizliği, beyin göçü, sığınmacı, kentleşme, insan hakları ih-

lalleri, 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 sos-

yal hizmet alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği 

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

edeceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürütülecek bağımsız 

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

bir toplumsal ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
Müslüman Dünyadan Fikrî Birikimler Bülteni, TODAM bünyesindeki Müslüman Toplumlarda Dü-

şünce ve Hareketler Projesi kapsamında 2021 yılından beri aylık olarak yayımlanmaktadır. 43 

ülkeden yaklaşık 200 sivil toplum, araştırma ve düşünce kuruluşunun yazılı ve sözlü faaliyetle-

ri taranarak hazırlanan bültende “Kültürel Çalışmalar”; “Temel Hak ve Özgürlükler”; “Strateji ve 

Enerji Çalışmaları”; “Toplumsal Refah” olmak üzere dört bölüm mevcuttur. Takip edilen kurum-

ların nitelikli içeriğe sahip faaliyetleri bu dört tema etrafında sınıflandırılarak raporlanmakta ve 

bütüncül bir perspektifle araştırmacı ve ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. Bülten içeriğinde 

söz konusu dört bölümün aylık değerlendirmesi ve analizi mevcuttur. Ayrıca aylık olarak yayım-

ladığımız bültenin bir çıktısı olarak her ay Müslüman toplumların gündeminde yer alan bir me-

seleyle ilgili tematik yazı yayımlanmaktadır. Yıl sonunda ise bülten kapsamında gerçekleştirilen 

araştırmalardan hareketle yıllık rapor hazırlanmaktadır. Bu raporda, yıl boyunca Müslüman top-

lumların gündeminde yer alan meseleler çapraz analiz yönetimiyle tematik olarak değerlendiril-

mektedir.

Her ay yayımlanan bültenle birlikte Müslüman toplumlarda hangi meselelerin ön plana çıktığını, 

gündemlerinde neler olduğunu takip ederek Müslüman toplumların güncel meseleleri çok yönlü 

bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca Orta Doğu’dan Afrika’ya, Asya’dan Afrika’ya pek çok ülkeden 

güncel çalışmaların takibi Müslüman toplumların gündemini bölgesel ve tematik olarak mukaye-

seli bir biçimde izleme imkânı sağlamaktadır. Bütün bu çalışmalar neticesinde Müslüman top-

lumların fikrî birikimini kayıt altına almakta ve geniş bir veri tabanı oluşturulmaktadır.

Müslüman Dünyadan Fikrî Birikimler Bülteni’nin Şubat sayısında Kültürel Çalışmalar kapsamın-

da İslam etiği ve hukuk tartışmalarının Batı, Güney Asya ve Orta Doğu’da ön plana çıktığı gözlem-

lenmiştir. Temel Hak ve Özgürlükler kapsamında ise öncelikle İsrail’in Filistin halkına uyguladığı 

apartheid rejimi dikkat çekerken Yemenli ve Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin çalışmalar da 

yer almıştır. Strateji ve Enerji bölümünde Rusya ve Ukrayna krizinin dünya çapındaki yansıma-

ları ve özellikle enerji güvenliğine olan etkileri tartışılmış; bunun yanı sıra iklim değişikliği, Myan-

mar ve Yemen bölgesel krizlerine yer verilmiştir. Toplumsal Refah bölümünde Afganistan’daki 

yoksulluk, gıda güvenliği, dijital ekonomi gibi çeşitli konulara yer verilmiştir. Bültende yer alan 

faaliyet raporları ve bölüm analizlerde bahsi geçen konulara dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Ayrıca bülten içeriğinde “Filistin Uluslararası Toplumun Neyi Olur?” başlıklı bir tematik yazı yer 

almaktadır. Bültenin okuyucuları ve ilgililerine yararlı olmasını temenni ediyoruz.

Lütfi Sunar
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Soykırım ve Uygur
Kadınları

2007 yılında bu yana Çin hükümeti Sincan
bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik kitlesel
baskı politikaları uygulamaktadır.

Kamplarda işkence ve diğer kötü muamele
sistematiktir ve günlük yaşamın her yönü, laik,
homojen bir Çin ulusu ve Komünist parti ideallerini
zorla aşılamak amacıyla düzenlenmektedir.

İnsan Hakları Gruplarının raporlarına göre Çin
hükümeti tarafından Uygurların dini ve diğer
özgürlüklerini kademeli olarak ortadan kaldırarak
baskıcı bir kitlesel gözetim, gözaltı, beyin yıkama
ve hatta zorla kısırlaştırma gibi baskıcı politikalar
gerçekleştirmiştir.

Trump yönetiminin eski Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, Çin hükümetinin Uygur halkına yönelik
eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirdi.

Çin yaklaşık 1 milyon Uygurlu'yu eğitim
kamplarında tutmaktadır.
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Çin hükümeti, Uygur kimliğini ve Uygur
halkını ortadan kaldırmak için yürüttükleri
soykırım kampanyasında Uygur kadınlarını

hedef alıyor.

UYGUR KADINLARI

Zorla
kısırlaştırma ve
doğum kontrol

Han Çinli erkeklerle
zorla evlenmeye

zorlanmak

Zihinsel/Fiziksel/Cinsel
istismara maruz kalmak

Kürtaj
yaptırmaya

zorlamak
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Filistin toprakları tarihî ve kültürel kimliğinin yanı sıra je-
o-stratejik açıdan da uluslararası toplumun yüz çevire-
meyeceği bir öneme sahiptir. Süregelen zulüm ve hak-
sızlıklar uluslararası toplum tarafından zaman zaman 
gündemine getirilse de bu topraklar üzerinde kurulan 
tahakküm sistemi ve insan hakları ihlallerinin önüne ge-
çilememektedir. Bilakis yaşanan hak ihlalleri ve zulüm 
giderek artmaktadır. Filistin’de yaşanan sorunlar ulus-
lararası toplumun her seferinde başarısızlıkla sonuçla-
nan bir sınavı olarak karşımızda durmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü 1 Şubat 2022 tarihinde İsrail’in 
Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık 
ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar başlıklı bir rapor ya-
yımladı. Bu raporda İsrail, Uluslararası Af Örgütü tara-
fından bir “apartheid rejimi” olarak ilan edildi. Dünya 
çapında milyonlarca üyeye sahip uluslararası bir sivil 
toplum örgütünün İsrail’in uyguladığı uluslararası hu-
kuk ve insan hakları ihlallerini kapsamlı bir çalışmayla 
belgelemesi ve bunun sonucunda İsrail’i açık bir şekilde 
“apartheid” uygulamakla suçlaması dünyada bir yankı 
uyandırdı. Rapor, bazı kesimler tarafından olumlu bir 
şekilde değerlendirilirken bazı uzmanlar tarafından ise 
yetersiz bulunmakla birlikte farklı yönleriyle eleştirildi. 
Bu yazıda Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan 
söz konusu rapor, uluslararası toplum nezdindeki ve Fi-
listin gerçekliğindeki yansımalarıyla birlikte değerlendi-
rilecektir.

İsrail’in Apartheid Rejimi

Uluslararası Af Örgütünün yayımladığı 280 sayfalık ra-
por İsrail’in Filistinlilere karşı sistematik ve kurumsal-
laşmış bir ayrımcılık uyguladığını belgelemiştir. Ulus-
lararası Af Örgütüne göre İsrail, İsrail ve İşgal Atındaki 
Filistin Topraklarında hegemonyasını kurmuş ve bunu 
“Filistinliler aleyhine Yahudi İsrailli nüfusun yararına” 
olmak üzere bütün Filistinlilere baskı ve tahakküm kur-
ma kastıyla yapmıştır. Raporda, İsrail’in baskı ve tahak-
küm sisteminin temel bileşenleri bölgesel parçalanma 
ve hukuki ayrıştırma; arazilere ve mülkiyete el konul-
ması; dolaşım kısıtlamaları; siyasi katılım ve genel dire-
niş haklarının kısıtlanması; Filistinlilerin insani gelişimi-
nin baskı altına alınması; sosyal ve ekonomik haklardan 
yoksun bırakma olarak ortaya konmuştur. Ayrıca Örgüt, 
İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı ve za-
limane eylemler, insan hakları ihlallerini ve uluslararası 
hukuk kapsamındaki suçlarını belgelemiştir. Rapor, İs-
rail’in dayattığı sistemle insan hakları ihlali ve uluslara-

rası hukukun ihlali olarak uluslararası apartheid suçunu 
işlediği sonucuna ulamıştır.

Uluslararası sözleşmelerle tanımlanan ve açıkça suç 
sayılan apartheid, bir ırksal grubun ikinci bir ırksal grup 
üzerinde kurumsallaşmış ve sistematik olarak uygu-
ladığı bir baskı ve tahakküm rejimidir. Apartheid Söz-
leşmesi ve Roma Statüsünde belirtilen hukuka aykırı 
öldürme, işkence, zorla yerinden etme ve temel hak ve 
özgürlüklerden mahrum etme insanlığa karşı işlenen 
apartheid suçu eylemlerindedir. Uluslararası Af Örgütü 
İsrail’in kontrol ettiği tüm bölgelerde uluslararası hukuk 
çerçevesinde yasaklanan apartheid suç eylemlerinde 
bulunduğunu belgeleyerek İsrail’in açıkça bir aparheid 
rejimi uyguladığını kamuoyuna duyurmuştur. 

Uluslararası Af Örgütü bu raporda, İsrail devletinin ku-
ruluş tarihi 1948 yılından bu yana yeni kurulan devletin 
demografisini Yahudiler lehine çevirmek için Filistinliler 
sürüldüğünü, parçalandığını, ayrıştırıldığını ve dene-
tim altında tutulduğunu kaydetmiştir. Bunun yanı sıra 
Filistinlilerin özel mülklerine el konulmuş, yerlerinden 
edilen Filistinli mültecilerin evlerine dönmeleri yasak-
lanmış ve 1950 yılından beri Geri Dönüş Yasası uyarın-
ca dünyadaki Yahudiler işgal edilen Filistin topraklarına 
yerleştirilmiştir. İsrail, Filistinlileri İsrail Devleti içindeki 
kuşatılmış yerleşim bölgelerine ve Batı Şeria ve Gazze 
şeridine iterek Filistin halkını bölgesel parçalamaya tabi 
tutmuştur. Filistin nüfusunu denetim altında tutmak ve 
her türlü muhalefeti engellemek isteyen İsrail, Filistinli-
lerin özel mülklerine “Yahudileştirme politikaları” kap-
samında el koyarak mülksüzleştirmiştir.  Rapora göre, 
İsrail Filistinlilere ait 10.000 dükkân, 25.000 bina ve 
verimli toprakların %60’ına el koymuştur. Filistinlilerin 
geçim kaynaklarını, siyasal aktivizmlerini, ikamet ve se-
yahat haklarını kısıtlamıştır. İsrail içindeki ve İşgal Edil-
miş Filistin Topraklarındaki Filistinli nüfus kasıtlı olarak 
yoksullaştırılırken Filistinlilerin yaşadığı bölgeler çöp 
toplama, elektrik, toplu taşıma ve su tesisatı gibi temel 
hizmetlerden mahrum bırakılmıştır. Böylece İsrail Fi-
listinlileri yıldırma politikası uygulayarak İsrail rejimine 
ekonomik bağımlılık yaratmak istemektedir.

Raporda, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar kapsamında 
Filistinlilerin küçük kuşatılmış yerleşim bölgelerine 
itilmesi ya da bölgeyi tamamen terk etmeleri için uy-
gulanan politikalardan bahsedilmiştir. İsrailli yetkili-
ler Filistinlilerden bir inşaat ya da bir çadır kurmak için 
bile izin almasını istemekte ancak bu izinleri genellikle 

Filistin Uluslararası Toplumun Neyi Olur?
Selvanur Demircan



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

6

vermeyerek Filistinlileri bir çıkmaza sokmaktadır. Filis-
tinlilerin barınmak için inşa ettiği yapılar izinsiz olduğu 
gerekçesiyle yıkılmaktadır. Bunların yanı sıra İsrail ço-
cuklar dahil binlerce Filistinliyi tutuklamakta ve tutuklu-
lara eziyetli kelepçeleme, hareketsiz bırakma, uykudan 
mahrum etme, tehdit, cinsel taciz ve uzun süreli hücre 
hapsi gibi yöntemler işkence etmektedir. Örgüt, İsrail’in 
İşgal Altındaki Filistin Topraklarında sistematik, hukuka 
aykırı ve keyfi olarak binlerce Filistinlinin öldürüldüğü-
nü ve yaraladığını kaydetmiştir.

Uluslararası Af Örgütü raporun sonunda, İsrail’i Filistin 
halkına karşı uyguladığı her türlü ayrımcılık, ayrıştırma 
ve baskı politika ve uygulamalarını sona erdirmeye; İs-
rail ve İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki bütün Filis-
tinlilere eşit ve eksiksiz insan hakları tanımaya; Filistinli 
mültecilerin ve onların soyundan gelenlerin İsrail’de 
ya da İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yaşadıkları 
evlere dönme hakkı tanımaya çağırmıştır. Örgüt, ulus-
lararası toplumu İsrail’in Filistin halkına yönelik uy-
guladığı insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukuk 
kapsamındaki suçlarına karşı hiçbir eylemde bulunma-
makla suçlamıştır. Bazı devletlerin İsrail’e uluslararası 
hukuk kapsamında suç işlemeye devam etmesi için si-
lah ve ekipman temin ettiğini; BM Güvenlik Konseyi de 
dahil olmak üzere İsrail’in diplomatik olarak korunup 
kınama dışında hiçbir yaptırıma uğramadığının altı çizil-
miştir. Raporda, İsrail’in apartheid suçu işlemesininin 
soruşturulması için uluslararası topluma ve Uluslara-
rası Ceza Mahkemesine çağrıda bulunmuştur. Ayrıca 
Örgüt, ABD, Birleşik Krallık, AB ve üye devletleri başta 
olmak üzere bütün hükümetleri ve bölgesel aktörleri İs-
rail’deki apartheid rejimini güçlendirmekten kaçınma-
sına, herhangi bir şekilde destekte bulunmamasına ve 
hukuksuzluğa karşı iş birliğine çağırmıştır. Bunun yanı 
sıra, tüm silah, mühimmat ve diğer askeri ekipmanla-
rın doğrudan ya da dolaylı olarak satışının, transferinin 
derhal askıya alınması çağrısını yinelemiş; devletlere 
İsrail yerleşimlerden gelen ürünlere yasak koyma ve 
bunu uygulama çağrısında bulunmuştur.1

1 “Israel’s Apartheid Against Palestinians Cruel System of Domination and Crime Against Humanity” (London, UK: Amnesty International), erişim 
15 Mart 2022, https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/Israels-Apartheid-Against-Palestinians-MDE1551412022.pdf.

2 “Israel imposing ‘apartheid’ on Palestinians: Amnesty”, AlJazeera, 01 Şubat 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/1/israel-carrying-
out-apartheid-against-palestinians-amnesty.

3 Ali Abo Rezeg, “Israel enforcing ‘apartheid’ system on Palestinians”, Anadolu Agency, 01 Şubat 2022, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/
israel-enforcing-apartheid-system-on-palestinians-amnesty/2490782.

4 Marwan Bishara, “Israel’s apartheid and the myth of the democratic Jewish state”, AlJazeera, 08 Şubat 2022, https://www.aljazeera.com/
opinions/2022/2/8/israels-apartheid-and-the-myth-of-the-democratic-jewish-state.

5 Yara Hawari, “Amnesty Is Right: Israel Is an Apartheid State”, Tribune, 01 Şubat 2022, https://tribunemag.co.uk/2022/02/amnesty-international-
report-israel-palestine-apartheid-human-rights.

Uluslararası Af Örgütünün Raporu Filis-
tinlilerin Hakkını Gerçekten Teslim Ediyor 
Mu?

Uluslararası Af Örgütü İsrail’i apartheid suçuyla itham 
eden ilk uluslararası sivil toplum kuruluşu değildir. Af 
Örgütü’nün raporundan önce İsrail merkezli B’Tselem 
ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail’in apartheid 
suçunu işlediğini belgelerle ve kanıtlarla ortaya koyan 
raporlar yayımladı. 

Uluslararası gündemde sınırlı da olsa yankı bulan Ulus-
lararası Af Örgütü’nün raporu İsrail ve destekçileri tara-
fından kınandı ve rapor “iftira” ve “anti-Semitik” olarak 
yargılanarak gerçeklerin çarpıtıldığı iddia edildi. İsrail 
ve yanlıları Uluslararası Af Örgütü Yahudi karşıtlığıyla 
suçlandı.2 Filistin yetkilileri açısından ise raporu genel 
olarak olumlu karşıladı. Filistinli yetkililer raporu mem-
nuniyetle karşıladığını belirtirken Hamas da raporun Fi-
listin halkının yaşadığı trajediyi ortaya koyduğunu ifade 
etti.3

Sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar ise raporun olumlu 
yönlerini göz ardı etmemekle birlikte olumsuz ve eksik 
yönlerini de değerlendirdi. El Cezire’nin kıdemli siyasi 
analisti Mervan Bişara  İsrail ve destekçileri tarafından 
sert bir şekilde kınanan raporun, apartheidi siyasi bir 
etiket olarak değil; İsrail’in Filistinliler üzerindeki yıllar-
dır süren baskı ve tahakküm sistemine karşı kanıtların 
kendi içindeki kapsamlı analizinin bir hukuki bir sonuç 
olduğunu göstermesi sebebiyle önemli olduğunun altı-
nı çizdi.4 Uluslararası Af Örgütü’nün ve daha önce diğer 
insan hakları örgütleri tarafından yayımlanan raporların 
aldığı en büyük eleştiri “yerleşimci sömürgecilik” bağ-
lamının göz ardı edilmesidir. İnsan hakları örgütlerinin 
apartheidi sona erdirme çağrıları liberal bir eşitlik çer-
çevesiyle sınırlıdır.5 Apartheid, yerleşimci sömürgeci-
liğin bir parçası olmakla birlikte Filistin’deki gerçekliğin 
anlaşılması yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde 
mümkün değildir. New South Wale Üniversitesi profe-
sörü Lana Tatour’a göre Filistin yalnızca hukuki değil; 
aynı zamanda siyasi bir meseledir. Yerleşimci sömürge-
ciliğin bir parçası olan apartheidi liberal bir perspektifle 
değerlendirmek yerleşimci sömürgeciliğin kurumları-
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nın ve mantığının ortadan kaldırılmasının, yani Filistin’in 
özgürlüğün sağlanmasın önündeki engellerden biridir.6

Uluslararası Af Örgütü söz konusu raporu yayımlarken 
yaptığı açıklamada bir Yahudi devletinin varlığını eleş-
tirmediklerini ancak kendi toprakları ve kontrolü al-
tındaki topraklarda yaşan bütün insanların haklarının 
tanınmasını talep edildiğini belirtmiştir. Örgüt, Gazze 
ablukasının sona erdirilmesi ve apartheid rejiminin 
sona erdirilmesi konusunda çağrıda bulunsa da İsra-
il’in uzun süreli askeri işgaline karşı tavır almamıştır. Bu 
bağlamda rapor, yerleşimci sömürgeciliğin ardındaki 
Siyonist ideolojiye ve kurumlarına hiçbir atıf bulunma-
yışı ve Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkı tanıma-
ması nedeniyle eleştirilmiştir.7 Apartheidin geniş ama-
cının Filistin’deki Siyonist yerleşimci kolonizasyonun 
ilerlemesidir ve apartheidi yönlendiren Siyonist ırksal 
ideolojinin görmezden gelinmesi liberal eşitlik arayışın-
dan öteye geçmeyerek sömürgeleştirme gerçeğini ört 
bas etmektedir. Bu durum Filistin halkının sadece ırk 
ayrımcılığına değil sömürge egemenliğinin baskılarına 
maruz kaldığı gerçekliğini ıskalamaktadır.8

Sonuç

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan bu rapor, 
uluslararası toplumun uluslararası hukuka rağmen kör, 
sağır ve dilsiz kaldığı Filistin halkının yaşadığı zulme iliş-
kin önemli bir adımdır. Raporun, İsrail’in uluslararası 
hukuk kapsamında insanlığa karşı işlediği suçları kanıt-
lara dayalı bir şekilde incelemesi ve İsrail’in açıkça bir 
apartheid rejimi uyguladığı sonucuna uluslararası hu-
kuk çerçevesinde ulaşması Filistin’de yaşanan insanlık 
dramının uluslararası toplumun vicdanına sunulması 
açısından önemli bir adımdır. Ayrıca raporun, İsrail’in 
hukuk dışı eylemlerine sessiz kalınmasına ilişkin ulusla-
rarası topluma ve organlarına olan eleştirisi yine ulus-
lararası toplumun vicdanını harekete geçirmek için bir 
adım olabilir. Ancak raporun Filistinlilere kendi kaderini 
tayin hakkından (self-determination) bahsetmemesi 
ve İsrail’in sömürgeci bir devlet olarak meşruiyetinin 
sorgulanmaması raporun kendi içindeki çelişkilerini 
ortaya koymaktadır.  Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in 
apartheide son vermesi çağrısında bulunurken İsra-
il’in bir yerleşimci-sömürgeci devlet olduğunu göz ardı 
etmesi bu çağrısını bir bakıma boşa çıkarmaktadır. So-
runun yalnızca insan hakları eksikliğine indirgenmesi 

6 Lana Tatour, “Why calling Israel an apartheid state is not enough”, Middle Easy Eye, 18 Ocak 2021, https://www.middleeasteye.net/opinion/why-
calling-israel-apartheid-state-not-enough.

7  Soheir Assad ve Rania Muhareb, “Dismantle What? Amnesty’s Conflicted Messaging on Israeli Apartheid”, Institute for Palestine Studies, 15 
Şubat 2022, https://www.palestine-studies.org/en/node/1652565/en.

8 Lana Tatour, “Amnesty report: The limits of the apartheid framework”, Middle Easy Eye, 08 Şubat 2022, https://www.middleeasteye.net/
opinion/israel-amnesty-apartheid-report-limits-framework.

ve Siyonist ideolojinin Filistin üzerindeki uzun vadeli 
emellerinin göz ardı edilmesi raporun sahiciliğine de 
halel getirmektedir. 

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası bir sivil toplum ku-
ruluşu olarak çelişkileri ve eksik yönleriyle birlikte İsra-
il’in işlediği insanlık suçlarına karşı tepkisini göstermiş 
ve Filistin halkına olan desteğini göstermiştir. Örgütün, 
uluslararası topluma olan çağrısının karşılığını bulacağı 
ihtimali oldukça düşük olsa da Filistin halkına yaşatılan 
zulmün gözler önüne serilmesi açısından kıymetlidir. 
Filistin’le ilgili çalışan araştırma kurumlarının ve uzman-
larının bu rapor bağlamında İsrail-Filistin bağlamının 
yanlış okunduğuna dair noktaların tespiti insan hakları 
örgütleri tarafından dikkate alınmalıdır. Filistin halkının 
gerçek özgürlüğünü istemek öncelikle İsrail devletinin 
meşruluğunu sorgulamakla ve yerleşimci sömürgecili-
ğin mantığını çözümlemekle mümkün olacaktır.
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Arap Politika Çalışmaları ve Araştırma Merkezi, 27 Şubat’ta “Rusya, Ukrayna ve NATO: Savaşa Giden Yoldan Kaçınmama Ka-
rarlılığı Üzerine Düşünceler” başlıklı bir makale yayımladı. Makale, devam eden Rus-Ukrayna savaşının nasıl başladığını ana-
liz ederek Batı’nın Rus saldırganlığını durdurma konusunda ne tür çabalar ortaya koyduğuna değindi. Yazara göre, savaş Batı 
tarafından tahmin edilmişti ancak Avrupa ve AB, Rusya’nın başlattığı savaşı durdurmak için başlangıçta hiçbir şey yapmadı. 
Rusya doğrudan Ukrayna’yı işgal ve ilhak etme niyeti olduğunu beyan etmedi, üstelik bunu defalarca reddetti.  Buna rağmen 
Avrupa’nın gözden kaçırdığı ve savaşın başlangıç işareti olabilecek nokta, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını önlemek için ne ge-
rekiyorsa yapmaya hazır olduğunu açıklamasıydı. 

Makalede Ukrayna, Rusya, NATO ve AB’nin halihazırdaki durumunu betimleyen bir girişin ardından ikinci bölümde “Çatışan 
Güvenlik Yaklaşımları” başlığı altında Putin’in ortaya koyduğu güç politikası zemininden yükselen Rus dış politikasına odakla-
nıldı. “Putin Doktrini” adlı başlıkta Putin’in dış politikasının hangi mantaliteye dayandığı ele alındı. Bu bağlamda yurt içinde dev-
letin üstünlüğüne ve yurt dışında güç politikalarına olan inancı noktasında Putin’in devlet inşasına vurgu yapması ve bu amaca 
hizmet edebilecek her şeyi ortaya koymada istekli olması temel mesele olarak sunuldu. 

“NATO’nun Yayılma Politikası” bölümünde Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya dahil olma fikrinin Rusya’nın politikalarıyla çelişti-
ği temel bir argüman olarak sunuldu. Buradan hareketle Gürcistan ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olabilecek yetkinlikte olmasına 
rağmen NATO ve Rusya arasında güven krizi olduğu belirtildi. Sonuç bölümünde Ukrayna savaşının çıkması öngörülürken, sa-
vaşı durdurma noktasında yeteri kadar çaba gösterilmediği kaydedildi. Ukrayna işgalinde ortaya çıktığı üzere Rusya anti liberal 
olmanın yanında artık anti demokratik bir meyil göstermektedir. Metne göre demokrasinin ve liberalizmin yayılması Rusya için 
NATO ve ABD’nin yayılması anlamına gelmektedir.

ÖNE ÇIKANLAR

Rusya, Ukrayna ve NATO: Savaşa Giden Yoldan Kaçınmama 
Kararlılığı Üzerine Düşünceler

27.02.2022    İngilizce Katar Makale

Russia, Ukraine and NATO: Reflections on the Determination to Not Avoid the Road to War

https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/Russia-Ukraine-and-NATO-Reflections-on-the-Unprecedented-Determination-to-Not-Avoid-the-Road-to-War.aspx
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: 1989                Ülke: Lübnan          Faaliyet Alanı: Yönetişim, Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji, Sosyal Politika

1989’da faaliyetlerine başlayan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi (LPCS), misyonu Arap ve Lübnan bölgesinde politikaya 
dair iletişimi güçlendirmek ve bu bağlamda yeni politika yöntemleri üretmek olan bağımsız bir sivil toplum kuruluştur. LCPS’nin 
bu misyon çerçevesinde beş ana başlık ve hareket noktası vardır: “siyasi temsilin iyileştirilmesi”, “desantralizasyonun güçlen-
dirilmesi”, “şeffaf bir petrol ve gaz sektörünü savunma”, “istihdam yaratmak için destekleyici politikalar” ve “güvenlik sektörü 
reformunu teşvik etmek”. Bu temalar altında faaliyetlerini yürüten kurum aynı zamanda 2006 Boutros seçim yasası taslağı ve 
2014 taslağında ademi merkeziyetçiliğin formüle edilmesi konuları da dahil olmak üzere farklı çalışmalarda politika yapıcılarla 
iletişim kurmuştur.

Çeşitli ortaklar ile programlarını gerçekleştiren LCPS, 2013 ve 2014 yıllarında Lübnan Petrol İdaresi ile ortaklaşa uzmanların ve 
sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. 2014 ile 2015 yılları arasında ise Sanayi Bakanlığı 
ve sanayiciler arasında üretim ve ihracatı engelleyen önemli sorunların ele alındığı toplantılar dizisi gerçekleştirilmiştir. Politika 
yapıcılara öneriler geliştirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek adına LCPS seçim yasaları, parti politikaları, idari reformlar, huku-
kun üstünlüğü, ekonomik büyüme, bütçe ve maliye politikaları, enerji ve çevre üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Bunlara ek 
olarak çeşitli Arap başkentlerinde ulusal ve bölgesel çeşitli konuları ele almak üzere yüz otuz beşin üzerinde konferans gerçek-
leştirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak sadece Lübnan merkezli çalışmalar değil Arap kamuoyu da politika ve reformu savunma 
üzerine bilinçlendirilmiştir.

LCPS çalışma süresi boyunca çalışmalarına yardımcı olacak 3 sivil toplum kuruluşu (STK) kurdu: 1996- Lübnan Uyuşmazlık 
Çözümü Ağı, 1996- Lübnan Demokratik Seçimleri Derneği, 1999- Lübnan Şeffaflık Derneği. Bu STK’larla beraber anket ve ka-
muoyu yoklamaları yapan LCPS 2004 senesinde elli sekizden fazla kuruluşu bir araya getirerek seçim reformu için sivil kam-
panyaya öncülük etmiştir. Bununla beraber 2014 yılında Lübnan’da petrol piyasasının işleyişine ve üretimine bir katkı niteliğin-
de olan “Lübnan Petrol ve Gaz Koalisyonu”nun kurulmasına katkı sağlamıştır.

LCPS’yi oluşturan ekip Lübnan başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden gelen akademisyenler, uzmanlar ve araştır-
macılardır. Bununla beraber kurumun dinamik yapısını gençler ve aktivistler oluşturmaktadır.

Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi (The Lebenese 
Center for Policy Studies)

https://www.lcps-lebanon.org/about
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Temel Hak ve Özgürlükler Bölüm Analizi 

Birleşmiş Milletler, insan haklarını “ırk, cinsiyet, ulus, etnik, din veya herhangi bir statü ayırt etmeksizin tüm insanlığın sa-
hip olduğu haklar” olarak tanımlamaktadır. Günümüzde bu problemlerin sadece yerel boyutta değil küresel yansımaları 
ile karşılaşılmaktadır. Bu ayki bültende Müslümanların temel hak ve özgürlüklere yaklaşımları ve insan hakları alanında 
yaşadıkları problemleri ele alan çalışmalar yer almıştır. Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerindeki 
birçok ülkenin yaşadığı göç, şiddet, ayrımcılık, insan hakkı ihlali meselelerine bültende yer verilmektedir. 

Küresel etkilere sahip göç problemi şiddet, ayrımcılık ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası politikaların pratiklerini de 
tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda İsrail’in süregelen Filistinlilere ayrımcı politikaları, Ürdün’deki Yemenli göçmenle-
rin durumu ve Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin eğitim meselesine yönelik çalışmalara bültende yer verilmiştir. Lübnan 
Çalışmaları Merkezi araştırmacıları Maha Shuayb ve Dr. Catherine Brun kaleme aldıkları görüş yazısında Suriyeli mülte-
cilerin eğitimi için ayrılan uluslararası yardımın Suriyeli mültecilerin yaşadığı eğitim krizini çözemediğini vurgulamıştır. 
Birleşmiş Milletler Göç Ajansının verilerine göre Suriyeli mülteci çocukların yarısından fazlasının okula gitmediği belirtil-
miştir. Bu noktadan hareketle Lübnan’ın mültecilerin eğitim hakkına erişimini yeniden tartışmalıdır. Diğer taraftan Ür-
dün’deki Yemenli sığınmacıların belirsiz durumuna yönelik bir rapor paylaşılmıştır.

COVID-19 pandemisi insanların temel haklarını ulaşmasını ve erişimini etkilemiştir. Bu problemlerin çözümünde devlet 
politikalarının önemli olduğu görümüştür. Bununla birlikte devlet politikalarının yanı sıra “yönetişim” meselesi özellikle 
Güney Asya ülkelerinde tartışılan meselelerden biri olarak ön plana çıkmıştır. Bu bültende Bangladeş’in hesap verilebilir-
lik, şeffaflık ve COVID-19 pandemisinin yönetiminde hükümetlerin etkinliğini tartıştığı çalışmalar yer almaktadır.

Bilginin korunması, bilginin paylaşılması ve erişimi de bir insan hakkıdır. Ancak Umman gibi otoriter rejimler bireylerin 
siber güvenlik alanına müdahale etmektedir. Bu bağlamda Umman İnsan Hakları Merkezi, Umman Sultanlığı’nın siber 
güvenlik ihlallerini “ulusal güvenlik” başlığı altında değerlendirdi. 

Umman, Fas ve Endonezya’daki sivil toplum kuruluşları kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa dair çalışmalara yer verdi. 
Söz konusu mesele diğer meselelere nazaran bu ülkelerin çözüm aradığı ve gündemine aldığı öncelikli temadır. Fas’ta 
2004’te yeni aile kanununun yürürlüğe girmesinden beri Faslı kadınların beklentilerindeki değişimlere yönelik bir tar-
tışmaya yer verilmiştir. Endonezya’da çalışan ya da eğitim alan annelerin sıkıntılarını ele alan bir çalışmaya yer verildi. 
Endonezya’daki annelerin çalışırken ya da eğitim alırken çocuklarını emanet edebilecekleri bir çocuk merkezi talep edil-
mektedir. Ayrıca “6 Şubat Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü” amacıyla bir yazıya yer verilmiştir. Bu insan hakkı 
ihlali yalnızca Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülmemekte, Batı Avrupa, Latin Amerika olmak üzere birçok ülke-
de yaşanmaktadır.

İnsan hakları ihlalinin temel unsurlarını şiddet ve ayrımcılık oluşturmaktadır. İnsan hakkı ihlallerini konuşurken bu ihlalle-
re karşı alınacak önlemlere ve perspektiflere daha az yer verildiği dikkat çekmektedir. Umman İnsan Hakları Merkezi bu 
anlayışı değiştiren kurumlardan biridir denilebilir. Yaşanan insan hakkı ihlalinden sonra mağdur tarafın beklentileri nedir 
ve mağdur edenin tavrı nasıl olmalı sorusu da düşünülmelidir. Bu bağlamda bültende Endonezya Bağımsızlık Savaşı dö-
neminde Hollanda hükümetinin Endonezya’ya uyguladığı sistematik şiddetten dolayı özür dilemesi hakkında bir görüş 
yazısına yer verilmiştir.
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30 Godına Od Genocida u Hordžaliju

“Hocalı’daki Soykırım Üzerinden 30 Yıl Geçti” Konulu Konferans Düzenlendi

24.02.2022           Boşnakça                 Karadağ                      Konferans 

03.02.2022                    İngilizce                  BAE              Kılavuz(fact sheet)

ICFUAE internet sitesinde BAE’de düşünce suçundan hüküm giymiş 
insanların cezalarını tamamladıktan sonra serbest bırakılmamalarıyla ilgili 
bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda mahkumların Arapça “Munasaha Merkezleri” 
olarak anılan ‘sözde danışma merkezlerinde’ tutulduğu belirtildi. 2021 yılı 
itibarıyla, cezalarını tamamlayan yedi erkek düşünce mahkumunun, Abu 
Dabi’deki Al Razeen cezaevindeki Munasaha merkezlerinde yargılanmadan 
tutuklu kalmaya devam ettiği bildirildi. 2021’de ceza sürelerini doldurmuş iki 
kadın mahkûmun da ek bir suçlamaya maruz kalarak Al Wathba Cezaevinde 
tutulmaya devem ettikleri yazıldı. Siyasi aktivistlerin orijinal cezalarının 
ötesinde tutukluluklarının devam etmesi, hem uluslararası insan hakları 
normlarını hem de BAE’nin adil yargılama ve yasal süreçle ilgili kendi 
yasalarını ihlal ettiği kılavuzda yer aldı. 

Mehmed Fatih Medresesi’nde, Saradnı’daki Gori’nin Merkezindeki İslam 
Cemaati, Azerbaycan’ın Podgorica’daki kültürel ve ekonomik merkezleri 
ve diplomatik temsilcilikleri ile birlikte, üzerinden 30 yıl geçmiş olan Hocalı 
katliamı hakkında bir program düzenledi. Karadağ İslam Cemaati Reisi 
Rıfat Ef. Fejzić, Azerbaycan’ın Karadağ Diplomatik Misyonu Maslahatgüzarı 
Azad Nagiyev ve Kültür ve Ekonomi Merkezi Müdürü Sn. Sezran Mirzazada 
programda yer aldılar. Program kapsamında, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın 
masum nüfusunu vuran talihsiz olayların fotoğraflarından oluşan fotoğraf 
sergisi açıldı ve orada bulunan kurbanlar için El-Fatiha okundu. Hocalı’daki 
soykırımın masum kurbanlarının anılmasının sembolü Sergi, iki gün boyunca 
Medrese kompleksindeki yatılı okul binasında sergilenecektir.

“Birleşik Arap Emirlikleri’nde Süresiz Gözaltı” Başlıklı Kılavuz Yayımlandı

Indefinite detention in the United Arab Emirates

http://www.monteislam.com/novosti/u-medresi-mehmed-fatih-odrzan-program-obiljezavanja-30-godina-od-genocida-u-hodzaliju
https://www.icfuae.org.uk/research-and-publications-factsheets/indefinite-detention-united-arab-emirates
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“BAE Yargıcı Muhammed Hamad Abdülkadir, Yasal Standartları İhlal Ediyor ve İnandırıcı 
İşkence İddialarını Görmezden Geliyor” Başlıklı Haber Yazısı Yayımlandı

“Expo 2020’de Sömürü” Başlıklı Haber Yazısı Yayımlandı

20.02.2022                     

07.02.2022                 

İngilizce               

İngilizce   

BAE                 

BAE                  

Haber Yazısı

Haber Yazısı

Birlik Yüksek Mahkemesi Yargıcı Muhammed Abdülkadir, 2013 BAE 94 davası 
üyelerinin inandırıcı işkence iddialarını reddetti. Duruşma, Arap Baharı’nın 
ardından demokratik reformu savunduktan sonra uzun hapis cezalarıyla 
suçlanan 94 farklı kişiyi içeriyordu. Bununla birlikte, siyasi grup Al-Islah ile 
gevşek bir ilişki, devlet yetkililerinin aktivistleri bir güvenlik tehdidi olarak 
damgalamasına ve BAE hükümetini devirmeye çalışmakla suçlanmalarına yol 
açtı. Tutuklulukları sırasında ve herhangi bir suçla suçlanmadan önce Abd el-
Kadir, sanıkların çoğunun resmi olmayan bir gözaltı merkezinde tutulduklarını 
bilmesine rağmen duruşma öncesi uzun süreli tutukluluğa tabi tutulmalarını 
emretti. Hâkim, bu tür eylemleri gerçekleştirirken hem uluslararası süreçleri 
hem de BAE hukukunu göz ardı etti. Abdülkadir ayrıca tutuklular tarafından 
devam eden işkence ve taciz açıklamalarını da tamamen görmezden geldi. 
DAWN Körfez Direktörü Abdullah Alaoudh, güvenlik güçleri yerine tutukluları 
cezalandırarak “Abd al-Qadir pozisyonunu ve maaşını vicdanına tercih etmiş 
görünüyor” diyor.

ICFUAE, internet sitesinden COVID-19 nedeniyle ertelendikten sonra Ekim 
2021’de açılan ve Mart 2022’ye kadar devam edecek olan Expo 2020’deki 
göçmen işçiler hakkında bir haber yayınladı. Habere göre İşçi Hakları Örgütü 
Equidem, Expo 2020’deki göçmen işçilerin ‘köle gibi’ çalıştırıldıklarını 
raporladı. Organizatör ülke olan BAE fuar sayesinde kendini hem turistlere 
hem de işletmelere uluslararası ve yatırım yapılabilir bir ülke olarak sunma 
niyetini gerçekleştirmektedir. İşçi hakları savunucusu Equidem, bu niyeti 
sorgulayarak yayınladığı raporda, birçok işçinin ücretlerinin verilmediği ve 
üstelik yasadışı işe alım ücreti ödemeye zorlandığı belirtilmiştir. Raporda birçok 
işçinin pasaportlarına iş verenleri tarafından el konulduğu ifade edilmiştir. 
Eylül 2021’de Avrupa Parlamentosunda, uluslararası ortakları ve üye ülkeleri 
Expo’ya katılımlarını geri çekmeye çağıran önergenin kabul edilmesi BAE’deki 
göçmen işçilerin ve aktivistlerin insan haklarının ihlaline dayanmaktadır. Arap 
parlamentosu iddiaları tamamen reddetmiş olsa da Equidem’in raporu, Expo 
çalışanlarının haklarını korumak için getirilen Emirlik çalışma yasalarının ve 
işçi refah standartlarının açık ihlallerini göstermektedir.

Exploitation at Expo 2020

UAE’s Judge Muhammad Hamad Abd al-Qadir violates legal standards and ignores credible 
claims of torture

https://www.icfuae.org.uk/news/uae%E2%80%99s-judge-muhammad-hamad-abd-al-qadir-violates-legal-standards-and-ignores-credible-claims
https://www.icfuae.org.uk/news/exploitation-expo-2020
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“Orta Asya’da Terörle ve Aşırıcılıkla Mücadele Konulu İlk AB Projesi” 
Adlı Konferans Gerçekleştirildi

“Gafsa’daki Maden Heyetleri: Ekonomik ve Sosyal Kırılganlık, İnsana Yakışır Bir Yaşam Hakkını 
Engelliyor!” Başlıklı Rapor Yayımlandı

22.02.2022                

03.02.2022     

İngilizce            

İngilizce    

Kırgısiztan              

Tunus     

Konferans

Rapor

Orta Asya Kolluk Kuvvetleri (LEICA) Proje Koordinatörü Yarbay Giorgi 
Beridze, OSCE Akademiyi ziyaret ederek, Siyaset ve Güvenlik Yüksek Lisans 
Öğrencileri ile tanıştı ve ‘Orta Asya’da Terörle ve Aşırıcılıkla Mücadele Konulu 
ilk AB projesi’ adlı bir konferans verdi. Bu ders Dr. Elena Zhirukhina tarafından 
verilen ‘Çağdaş Güvenlik Sorunları’ dersinin bir parçası olarak işlendi. Beridze 
dersinde, LEICA’nın amacını ve faaliyetlerini öğrencilere tanıttı. Beridze 
LEICA’nın AB’nin terörle mücadele konusundaki uzmanlığını Orta Asya’daki 
paydaşlarına aktarmaya odaklandığını belirtti. Bridze konuşmasında 2020 
yılında faaliyete geçen LEICA’nın çalışmaları sırasında, COVID-19 nedeniyle 
sağlık tehlikeleri ve lojistik kısıtlamalar, Ekim 2020’de Kırgızistan’daki devrime 
bağlı jeopolitik komplikasyonlar, 2021 baharında Kırgızistan ve Tacikistan 
arasındaki sınır çatışması, Ağustos 2021’de Afganistan’ın Taliban tarafından 
ele geçirilmesi, Ocak 2022’de Kazakistan’da yaşanan sivil huzursuzluk gibi 
birçok zorluk ile karşılaştığını ancak durum dinamik kaldıkça ve terörist tehditler 
mevcutken LEICA gibi kapasite geliştirme programlarının terörle mücadele 
eden Orta Asya’daki devlet kurumlarına hazırlıklarını ve tepkilerini iyileştirme 
hususunda yardım ettiğinden de bahsetti. 

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından hazırlanan rapor, çeşitli 
sektörlerdeki altyapı eksikliğinin bu bölgelerdeki nüfusların ekonomik ve sosyal 
kırılganlıkları üzerindeki etkisini ve ayrıca ülkenin bir bölümünde en önemli 
yaşam haklarının ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. 2005 Dünya Zirvesi’nin 
sloganı olan “Barış olmadan sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma 
olmadan barış ve insan hakları olmadan kalkınma veya barış olamaz” sözüne 
referans veren kurum, maden delegasyonlarıyla birlikte Gafsa Valiliği de dahil 
olmak üzere Tunus Cumhuriyeti’nin bazı bölgelerinde insan haklarına dikkat 
çekmeyi çabaladı. İşsizlik, operasyonel programların kötü yönetimi ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan sosyal hayal kırıklığı, protestolar ve sürekli oturma 
eylemlerinin bu toplulukların güvenliğine yönelik yegâne tehdit olmadığına 
değinildi. Om Laarayes ve Redeyef’in delegasyonlarında, bu alanlardaki 
dışlayıcı politikalar nedeniyle onlarca yıldır marjinalleştirilen sağlık ve ulaşım 
gibi temel hakların yerine getirilmesini kolaylaştıracak önemli bir kaynak 
eksikliği olduğu vurgulandı.

Mining delegations in Gafsa: Economic and Social Vulnerability Impede 
the Right to a Decent life!

First EU Project on Counter Terrorism and Combating Radical Extremism in Central Asia 

https://osce-academy.net/en/news/full/1029.html
https://ftdes.net/en/delegations-minieres-de-gafsa-la-vulnerabilite-economique-et-sociale-est-un-obstacle-a-la-garantie-du-droit-a-une-vie-decente/
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“Cezayir’de Yöneticilerin Kontrol Zihniyeti” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

عقلية  التحكم” عند الحاكم يف الجزائر

13.02.2022          Arapça       Cezayir     Görüş Yazısı

Barış Toplumu Hareketi internet sitesi üzerinde yayımlanan Dr. Abdul Razzaq 
Makri tarafından kaleme alınan görüş yazısında Cezayir’in neden zayıf devletler 
kategorisinde olduğuna ilişkin farklı bir bakış açısı getirdi. Dr. Makri, Cezayir’in 
zayıf bir devlet olmasının arkasında yatan en önemli sebeplerin ataerkil bakış 
açısı, yöneticilerin otoriter eğilimi ve devleti bazı çıkarlar için kullanma kaygısı 
olduğunu belirtti. Bu tür geri kalmışlığın arkasındaki en temel faktörün, her şey 
üzerinde mutlak kontrol sahibi olma arzusu anlamına gelen “kontrol zihniyeti” 
olduğunu ifade etti. Denetim zihniyeti, toplumun ve devletin tüm temellerini 
tahrip etmektedir. Yazar, şayet Cezayir özgür düşüncenin ve/veya bağımsız 
düşüncenin takipçisi olursa, zayıflık ve geri kalmışlığın bu ülke için bir kader 
olmaktan çıkacağı sonucuna vardı.

“Hareketin Anısına: Gelecektekiler/Gelecek İçin Tarihe Düşülmüş 
Notlar” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

22.02.2022          Arapça Cezayir     Görüş Yazısı

Barış Toplumu Hareketi, Dr. Abdul Razzaq Makri tarafından kaleme alınan ve 
22 Şubat tarihinde gerçekleşen protesto eylemlerini konu edinen bir görüş 
yazısı yayımladı. Görüş yazısında vurgulanan nokta, bu protestonun Cezayir 
tarihi ve geleceği için ne kadar önemli olduğu oldu. Protestoların asıl amacı, 
Cezayir’de rejimin radikal bir değişime uğramasını talep etmekti. Bu bağlamda 
Barış Toplumu Hareketi gösterilere katılmanın yanı sıra protestoculara destek 
olmak adına yazılı yönergeler hazırladı. Son olarak yazıda, ikinci yılında olan 
hareketin iki yıllık süre zarfında yaşadığı değişime değinildi.

يف ذكرى الحراك: كلامت للتاريخ وأخرى للمستقبل

https://hmsalgeria.net/ar/p/13551
https://hmsalgeria.net/ar/p/13525
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“STK’lar, Güney Sudan’daki BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Tam Görev 
Süresinin Uzatılmasını Desteklemeye Çağırıyor” Başlıklı Bildiri Yayımlandı

“Aşırı Ekonomi ve Sivil Haklar” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

10.02.2022     

24.02.2022     

İngilizce                      

Bengalce    

Mısır     

Bangladeş     

Bildiri

Politika Notu 

Kahire İnsan Hakları Araştırma Enstitüsü (CHRSS), Güney Sudan’da hesap 
verebilirliği sağlamak ve insan hakları ve geçiş dönemi adaleti konularını 
bütünsel bir bakış açısıyla ele almak, uluslararası insani ve insan hakları hukuku 
ihlallerine ilişkin kanıtları toplamak amacıyla harekete geçtiğini ifade etti. 
Ülke 2023 seçimlerine hazırlanırken, şiddet yaygın şekilde devam ederken 
ve Güney Sudan sivil toplumu yoğun baskıyla karşı karşıyayken, söz konusu 
çalışmaların hayati önem taşıdığına değindi. 2021’de Konsey, Güney Sudan’a 
odaklanan iki karar kabul etti. İlk kez, CHRSS’nin görev süresini uzatan karar 
rızaya dayalı değildi. Güney Sudan Hükümeti’nin talebi üzerine oylama 
yapıldığından bahsedildi. Aynı gün, teknik yardım ve kapasite geliştirmeye 
odaklanan ikinci bir karar kabul edildi. Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşları 
destek verdiğini duyurdu. Bu bağlamda, CHRSS de önceki sivil toplum 
tavsiyelerini yinelediğini ve Konseyi, CHRSS’nin görev süresini bir yıl daha 
uzatarak Güney Sudan’daki anlamlı eylemini sürdürmeye çağırdığını belirtti. 

SKH Vatandaş Platformu (Citizen’s Platform for SDGs), toplumun geri kalmış 
kesimlerini ilgilendiren çeşitli konularda ve Bangladeş’in sosyo-ekonomik 
gelişiminin yaşam kaliteleri, istihdam ve vatandaşlık hizmetleri üzerindeki 
etkisi hakkında düzenli olarak analitik araştırmalarına ve düzenli diyaloglara 
yer verdiği bir politika notu yayımladı. COVID- 19 salgınının; ortaya çıkan sağlık 
riskleri ve ülke ekonomisinin dinamikleri bağlamında vatandaşların yaşam 
kalitesini derinden etkilediğine değinildi. COVID- 19 döneminde formüle 
edilen ve uygulanan hükümet politikalarının etkinliği hakkında geri bildirim 
vermeyi temel bir sivil hak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetimin önemli 
bir parçası olarak gören kurum, bu derlemenin dikkate değer olduğunu belirtti. 
Bu derlemenin, gündelik hayatın önemli bir parçası olan bu meseleleri tanımak 
ve anlamak isteyen ve bu meseleler üzerinde düşünen hevesli okuyucular 
için ilginç ve ilham verici olacağını ifade etti.

অতিমারি অর্থনীতি এবং নাগরিক অধিকার

NGOs call to support the extension of the full mandate of the UN Commission on Human 
Rights in South Sudan

https://cihrs.org/ngos-call-to-support-the-extension-of-the-full-mandate-of-the-un-commission-on-human-rights-in-south-sudan/?lang=en
https://bdplatform4sdgs.net/%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97/
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“Yönetimde Hesap Verilebilirliği Teşvik Etmek ve Seçkin Görüşleri Etkilemek için STK ve Medya 
Kapasite Geliştirme” Toplantısı Gerçekleştirildi

Building Capacity of CSOs/NGOs and Media to Promote Accountability in Governance and 
Influence Elite Opinion

14.02.2022      İngilizce             Bangladeş         Toplantı 

Bangladeş Girişimcilik Enstitüsü, “İyi Yönetişim ve Kapasite Artırma Projesi” 
adı altında bir toplantı organize etti. Proje kapsamında araştırmacılar “Hesap 
Verebilirlik ve Şeffaflık. COVID 19 Pandemisi Sırasında İyi Yönetişimin 
Sağlanması” başlıklı bir rapor yayımladı. Organize edilen toplantıda raporun 
sonuçları bilimsel kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmacılardan Hümayun Kabir, 
proje sonuçlarıyla ilgili görüşlerini paylaşmak için çevrim içi oturuma katıldı. 
Toplantıya hükümet yetkilileri, seçilmiş temsilciler, sivil toplum üyeleri, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar ve medyadan oluşan elli yerel paydaş katıldı. 

“Uluslararası Güvenceler, Ukrayna Krizinde ve Viyana Müzakerelerinde Amerikan 
Güvenilirliğinin Yerini Alacak” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

14.02.2022     İngilizce    Irak     Görüş Yazısı

Al-Bayan Center’ın yayınladığı görüş yazısında, uluslararası sistemin şu anda 
en karmaşık vakalardan ikisine tanık olduğuna değinildi: Ukrayna krizi ve İran 
nükleer krizi. Üstelik her iki durumda da Washington’dan uluslararası güvenlik 
önlemleri talep edildiği vurgulandı. Yazıya göre Ukrayna krizi, NATO’nun 
Ukrayna’yı ittifaka dahil ederek genişlemesinden ve Doğu Avrupa’da füze 
savunma sistemlerinin konuşlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Aynı 
zamanda Biden yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 8 Mayıs 
2018’de tek taraflı olarak çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (JCPOA) 
geri dönmek için 4+1 grubunun arabuluculuğu aracılığıyla İran ile müzakere 
edilmektedir. Uluslararası sistemdeki tek süper güç olan Amerika Birleşik 
Devletleri, bölgesel ve uluslararası sistemde gelişmekte olan ülkeler, yani İran 
ve Rusya tarafından tek taraflı eylemlerin sınırlandırılmasını talep ettikleri bir 
siyasi-hukuk savaşı ile karşı karşıya olduğu belirtildi. 

International safeguards, a substitute for American credibility in the Ukrainian crisis and the 
Vienna negotiations

https://bei-bd.org/bangladesh-enterprise-institute-organized-day-long-lessons-learned-meeting-and-facebook-live-discussion-mymensingh-and-sylhet-14th-february-2022-and-17th-february-2022 
https://www.bayancenter.org/en/2022/02/3133/
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“Özel Ordu ve Güvenlik Şirketleri: Yeni Bir Paralı Askerlik Biçimi mi?” Adlı 
Makale Yayımlandı

“Salı Konuşması: Kadın Aile Reislerine Ne Kadar Önem Veriliyor ve Mevcut 
Toplum İçin Beklentiler Neler?” Adlı Etkinlik Düzenlendi

14.02.2022 

22.02.2022 

İngilizce        

Arapça

Fas

Fas

Politika Notu

Youtube Programı

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan bu politika notu, Nihal El 
Mquirmi tarafından kaleme alındı.  Yazar, savaşlarda yabancıları savaşmaları 
için işe almanın tarihsel anlamda yeni bir durum olmadığını belirtti. Yazının 
ilk kısmında kavramsal belirsizlikleri açıkladı. Özel şirketlerin paralı askerler 
için özel ifadeler kullandığından bahsetti.  Bu askeri şirketlerin yasallığı ve 
meşruiyeti üzerindeki tartışmalara değindi. Bazılarının bu şirketlerin çalışanlarını 
“mesihler” olarak adlandırıp överken, bazılarının ise “kiralık silahlar” olarak 
adlandırarak olumsuz eleştirilere yer verdiğini vurguladı. Yazının ikinci 
kısmında güvenliğin özelleştirilmesinin yeniden inşasını egemenlik ve 
tekelcilik kavramları üzerinden tartıştı. Güvenliğin özelleştirilmesinin “devlet 
gücü”nün ortadan kaybolması anlamına gelmediğinin altını çizen yazar, son 
otuz yılda Afrika’da özel askeri ve güvenlik şirketlerinin varlığında önemli bir 
artış olduğunu söyledi.

Yeni Güney Politika Merkezi haftalık programı olan “Salı Konuşması”na Yeni 
Güney Politika Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Nouzha Chekrouni’yi 
davet etti. Chekrouni’yle Faslı kadınların statüsü üzerine bir konuşma 
gerçekleştirildi. Fas’ta 2004’te yeni aile kanununun yürürlüğe girmesinden 
bu yana kadınların statüsünde bir ilerleme olduğu ve Faslı kadınların  sadece 
ev hanımı statüsüyle yetinmediği vurgulandı. 

 حديث الثالثاء: أي إعتبار لربات األرس و أي أفاق يف املجتمع الحايل

Private Military and Security Companies: A New Form of Mercenarism?

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-02/PB_08-22_Mquirmi.pdf 
https://www.policycenter.ma/index.php/events/hdyth-althlatha-ay-atbar-lrbat-alasr-w-ay-afaq-fy-almjtm-alhaly
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“6 Şubat: Kadın Sünnetine Karşı Uluslararası Sıfır Hoşgörü Günü (FGM)” 
Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Siber Güvenlik ve İnsan Hakları” Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı

6.02.2022

6.02.2022 

İngilizce

İngilizce

Umman

Umman

Görüş Yazısı

Görüş Yazısı

Umman İnsan Hakları Merkezi (OCHR) yayımladığı görüş yazısında, insan 
hakkı ihlali olan kadın sünnetini ele aldı. Umman İnsan Hakları Merkezi, hü-
kümetten kız çocuklarının ve kadınların haklarını korumasını ve kadın sünne-
ti başta olmak üzere kadınlara yönelik her türlü şiddeti durdurmak için ciddi 
ve ivedi şekilde harekete geçmesini talep etti ve yine bu bağlamda öneriler 
sundu. 

Umman İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan bu makalede siber 
güvenlik, insan hakları boyutunda ele aldı. Siber saldırıların kamusal 
pratikleri ve demokratik süreçlerin bütünlüğünü etkilediği belirtildi.  Yazının 
ilk kısmında siber güvenliğin tanımının çerçevesi tartışıldı. Evrensel bir tanıma 
sahip olmayan siber güvenlik, kişilerin sahip olduğu bilgilerin gizliliğinin 
ve bütünlüğünün politika, teknoloji ve eğitim araçlarıyla korunması olarak 
tanımlandı. Bu tanımdan hareketle siber alanda yaşanan güvensizliğin insan 
hakkı ihlali olarak değerlendirilebileceği iddia edildi.  Yazının ikinci kısmında 
Umman Sultanlığı’nın insanların siber güvenlik alanını ihlal ettiği belirtildi 
ve bu durum, Umman Sultanlığı’nın çıkardığı yasalar ekseninde açıklandı. 
Umman Sultanlığı’nın bu durumu devlet güvenliğini korumak olarak göstermesi 
eleştirildi.

6 February:  International Day Of Zero Tolerance For Female Genital Mutilation (FGM)

Cybersecurity And Human Rights

https://ochroman.org/eng/2022/02/fgm-2/
https://ochroman.org/eng/2022/02/cybersecurity-human-rights/
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Uluslararası Af Örgütü “Filistinlilere Karşı İsrail Apartheidi: Zalim Baskı Sistemi ve İnsanlığa 
Karşı Suç” Başlıklı Rapor Yayımladı 

“Karama Fadel Gazze’de Fırsat ve Eğitime Erişim Şampiyonu” Başlıklı Blog Yazısı Yayımlandı

01.02.2022      

24.02.2022     

İngilizce             

İngilizce             

İngiltere        

Lübnan           

Rapor

Blog Yazısı

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan bu raporda İsrail’in kurulduğu 
günden bu yana Filistinlilere olan uygulamaları “apartheid” olarak tanımlandı. 
Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının girdileriyle dört yıl sonunda 
oluşturalan rapor; İsrail’in kısıtlama, bölgesel parçalama ve toprak ve mülkiyete 
el koyma politikalarını belgeledi. Rapor, yalnızca işgal edilmiş topraklarda 
yaşayan Filistinlilerin değil, aynı zamanda İsrail’in kendi sınırları içinde 
yaşayan Filistinlilere karşı gösterdiği tavırlar ve Filistinli göçmenlerin haklarının 
engellemesi dolayısıyla İsrail’i ilk kez “apartheid rejimi” olarak tanımlamıştır. 
Raporda İsrail 1967’den beri Yahudi demografisini Gazze ve Batı Şeria’ya 
doğru yaymakla suçlandı. Ayrıca raporda, İsrail’den Uluslararası İnsan Hakları 
Hukuku ve Ulusalararası İnsancıl Hukuka uygun olarak bütün Filistinlilere eşit 
haklar tanınmasının garanti edilmesi istendi.

Filistin Çalışmaları Enstitüsü, Afro-Filistinli Karama Fadel’in hayatından kesitler 
içeren bir yazı yayımladı. Karama Fadel’in hayat hikâyesi, İsrail rejiminin 
Filistinlilerin hayatlarını nasıl zorlaştırdığını ve fırsatlardan nasıl mahrum 
bıraktığına ışık tuttu. Siyahi bir Filistinlinin Gazze’deki günlük yaşamda, eğitim 
hayatında ve iş arayışında karşılaştığı zorluklar ve verdiği mücadele pek çok 
Filistinlinin hayat hikayesinin bir parçasını sundu. Karama’nın hayatı İsrail 
vahşetinin bir göstergesi oldu. 

Israel’s apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against 
humanity

Karama Fadel Champions Access to Opportunity and Education in Gaza

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/ 
https://www.palestine-studies.org/en/node/1652604
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“Amnesty’nin İsrail Apartheidi Hakkıda Çelişkili Mesajı” Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Suriyeli Mültecilerin Eğitimi İçin Verilen Uluslararası Yardım Bir Kumar 
Mıydı?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

15.02.2022          

17.02.2022               

İngilizce

Arapça/ İngilizce             

Lübnan              

Lübnan                

Analiz

Görüş Yazısı

Filistin Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan analizde, Amnesty tara-
fından Filistin hakkında yayımlanan son rapor incelendi. Analizde, Amnesty 
raporunun İsrail’in apartheid uygulamalarının uluslararası kamuoyunda du-
yurulmasına katkı sağladığı ancak apartheidi Siyonist yerleşimci sömürgeci-
liğinin bir aracı olarak kabul etmediği ve bu sistemin kurulması ve sürdürül-
mesinde Siyonist ideolojinin rolünü göz önünde bulundurmadığı vurgulandı. 
Raporda ayrıca Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkını tanımaktan da 
kaçındığı belirtildi ve eleştirildi. Raporun Siyonist projenin hem ırkçı hem de 
yerleşimci sömürgeci doğasıyla yüzleşmediği ifade edildi.

Lübnan Çalışmaları Merkezi araştırmacıları Maha Shuayb ve Dr. Catherine 
Brun tarafından kaleme alınan görüş yazısında, Suriyeli mültecilerin eğitimi 
için ayrılan uluslararası yardımın sonuçları ve Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin 
eğitim durumu değerlendirildi. 2016 yılının Şubat ayında küresel liderler 
Londra’da “Suriye’ye ve Bölgeye Destek” bağış toplantısında bir araya gelmişti. 
Bu toplantıda Suriye ve bölgeye destek için taahhüt edilen fonun 1,4 milyar 
doları eğitim için ayrılmıştı. Bu taahhüdün bir parçası olarak 1,7 milyon Suriyeli 
mülteci çocuğun nitelikli ve eşit eğitim fırsatlarına erişmesi hedeflendi. Yazıda, 
Suriyeli mültecilerin eğitim krizinin bu toplantıya rağmen düzelmediği ve daha 
da derinleştiği tespit edildi. Birleşmiş Milletler Göç Ajansının verilerine göre 
Suriyeli mülteci çocukların yarısından fazlasının okula gitmediği aktarıldı.

Dismantle What? Amnesty’s Conflicted Messaging on Israeli Apartheid

نصفهم خارج املدارس... هل كانت املساعدات الدولية لتعليم الالجئني السوريني مجرد مقامرة

https://www.palestine-studies.org/en/node/1652565/en%20
https://lebanesestudies.com/%d9%86%d8%b5%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa/
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CAIR, Bilinken’i İsrail Polisinin İbadet Eden Filistinlilere Saldırısını Kınamaya Çağırdı

“Avrupa Suç Mağdurları Günü” Başlıklı Panel Düzenlendi

28.02.2022           

22.02.2022          

İngilizce                

İngilizce             

ABD                 

Kosova            

Bildiri

Panel

Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi (CAIR), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i 
İsrail hükümetinin devam eden insan hakları ihlallerine karşı konuşmaya 
çağırdı. Geçtiğimiz Mirac kandilinde İsrail polisi Filistinlilere gaz püskürttü 
ve 12 yaşındaki kız çocuğunu copla darp etti. Bu saldırılarda otuz bir kişinin 
yaralandığı bildirildi. CAIR Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, Biden 
yönetiminin İsrail apartheid hükümetinin Filistinlilere yönelik bu saldırısını 
kınaması gerektiğini ifade etti.

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi (KCSS), Avrupa Suç Mağdurları Günü 
dolayısıyla Kosova’da suç mağdurlarının korunmasındaki zorluklar ve ileriye 
dönük planlamalar hakkında bir panel düzenledi. Panele Kosova Polisi İnsan 
Ticareti Soruşturma Müdürü Yarbay Fehmi Xhata, Kosova Adalet Enstitüsü 
Kıdemli Hukuk Araştırmacısı Leotrim Gashi ve Adalet Bakanlığı Uzmanı 
Muharrem Ademi katıldı. Panelde organize suçun önlenmesi ve bunlarla 
mücadele için ilgili politika ve stratejilerin etkinliği, suç mağdurlarının korunması 
ve bunların pratikte uygulanmasının zorlukları tartışıldı. Ayrıca mağdurların 
korunması kapsamındaki hukuki çerçeve ve hukuki süreçlerin işleyişi ele alındı.

CAIR Calls on Sec. Blinken to Condemn Israeli Police Attacks on Palestinian Worshipers

European Day for crime victims

https://www.cair.com/press_releases/cair-calls-on-sec-blinken-to-condemn-israeli-police-attacks-on-palestinian-worshipers-cair-cleveland-seeks-hate-crime-charges-for-racist-assault-cair-ohio-welcomes-new-law-protecting-the-right-to/ 
https://qkss.org/en/lajmi/dita-evropiane-per-viktimat-e-krimit 
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“Güvencesiz Bir Sığınak: Ürdün’deki Yemenli Sığınmacılar” Başlıklı Politika Özeti Yayımlandı

“Endonezya’da Din/İnanç Özgürlüğü Koşulları 2021” Başlıklı Rapor Yayımlandı

14.02.2022   

10.02.2022          

İngilizce

Endonezce        

Yemen   

Endonezya     

Politika Özeti

Rapor

Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ürdün’deki Yemenli göçmenlerin, özel-
likle de ikametleri yasal olarak onaylanmayanların durumunu inceleyen ve 
bunun nasıl yapılacağına dair öneriler sunan ve bu toplulukların karşılaştığı 
zorlukları ele alan “Güvensiz Bir Sığınma: Ürdün’deki Yemenli Sığınmacılar” 
başlıklı bir politika özeti yayınladı.  Bu politika özeti, Amman’da yaşları 16 ila 
60 arasında değişen kadın ve erkek 43 Yemenli sığınmacı ile Arapça gerçek-
leştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelere dayandı.  Bu politika özeti, 2015’ten 
bu yana Yemenliler ve hareketliliklerine odaklanan yeni araştırmalara da kat-
kıda bulundu. Ayrıca Yemenlilerin sürgün edilmesini ve yurt dışına göç eden 
Yemenlilere yönelik hareket kısıtlamalarını tartıştı. Aynı zamanda Yemenli si-
yasi seçkinlerin sürgündeki siyasi seferberliği ve Cibuti’deki Yemenli mülte-
cilerin cinsiyet, etnik ve kimlik yeniden yapılandırmaları üzerine yeni çalışma-
larla paralel olarak çok sayıda çalışma yürütülüyor.

Setara Enstitüsü 2007 yılından buyana yıllık olarak yayımladığı İnanç 
Özgürlüğü Raporu’nu 2021 yılında da yayımladı. Raporda din ve inanç 
özgürlüğünün durumuna ilişkin çeşitli veriler yer alırken, bu verilere dayalı 
analizler de bulundu. Setara Enstitüsü 2021 raporunda “Tahammülsüzlüğün 
Önüne Geçmek ve Çeşitliliği Kucaklamak” temasına odaklandı. Rapora göre 
standartlaştırılmış tipleştirici toplum trendinin etkisiyle çeşitliliklerin dışlanması 
büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu trendin önüne geçmek 
adına çeşitliliklerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Setara Enstitüsü, 2021 
yılında Endonezya toplumundaki trendi görmek adına bir yıl boyunca toplanan 
verilerden hareketle derinlikli analizler ortaya koydu. 

A Precarious Refuge: Yemeni Asylum-Seekers in Jordan

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia 2021

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16557
https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/
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“Hollanda Hükümeti, Savaş Tacizleri için Endonezya’dan Özür Diledi, Ancak Bu Yeni Değil” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı 

“Pek Çok Kadın Yüksek Eğitimini Tamamlamak İstiyor Ancak Yapısal Engeller Devam Ediyor” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

22.02.2022          

07.02.2022          

İngilizce                

İngilizce             

Endonezya      

Endonezya        

Görüş Yazısı 

Görüş Yazısı

The Conversation Endonezya, Hollanda’nın Endonezya Bağımsızlık savaşı 
boyunca (1945-1949) ortaya koyduğu sistematik şiddete karşı özür dilemesi 
üzerine görüş yazısı yayımladı.  Hollanda hükümeti “sistematik ve aşırı şiddet” 
kullanımını kabul ederek Endonezya hükümetinden özür dilemesi ise başlatılan 
bir araştırma projesi sonrasında geldi. Hollanda hükümetinin fonladığı proje 
tarihsel gerçeklikler ışığında Endonezya’da yapılan şiddeti ortaya çıkarmayı 
amaçladı. Dönemin fotoğrafları savaş dönemi boyunca şiddetin ne boyutta 
olduğunu gözler önüne serdi. Görüş yazısında vurgulanan nokta Hollanda’nın 
özür dilemesinin bir günah çıkarma yöntemi olduğuydu. Bunun yanında bu 
araştırma ile birlikte kimin gerçekten kahraman kimin ise suçlu olduğu açığa 
çıkmış oldu.

The Conversation Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yürütülen “Anne 
Dostu Burslar ve Kampüsler: Anne-Öğrenciler için Eşitlik ve Kapsayıcılığı 
Sağlama” başlıklı araştırma projesinin bulgularına odaklanan bir görüş yazısı 
yayımladı. Kadın anne öğrenciler yüksek öğrenimlerini çocuklarının bakımlarını 
üstlendikleri için sağlayamamaktadır. The Conversation bu görüş yazısında, 
bahsi geçen rapora dayanarak Endonezya için çözüm önerileri sunmayı 
amaçladı. İş yerlerinde kadınlar fiziksel bir zorlukla karşı karşıya olmasalar 
bile yaşadıkları zorluk onların verimliliğini etkilemektedir. Bu sebeple annelerin 
çocuklarının bakımlarını üstlenmeleri için emanet edecekleri ofis veya kampüs 
içi çocuk bakım merkezleri bulunmalıdır. Görüş yazısına göre hükümet bu 
noktada politika oluşturmalıdır. 

Dutch Government Apologises to Indonesia for War Abuses, but Knowledge of Atrocities is 
Nothing New

Many Women Want To Pursue Higher Education, But Structural Barriers Remain

https://theconversation.com/dutch-government-apologises-to-indonesia-for-war-abuses-but-knowledge-of-atrocities-is-nothing-new-177541 
https://theconversation.com/many-women-want-to-pursue-higher-education-but-structural-barriers-remain-our-research-offers-solutions-175837 
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Strateji ve Enerji Çalışmaları Bölüm Analizi 

Bu ayki bültenin strateji ve enerji bölümünde enerji, güvenlik, kamu politikaları, dijitalleşme olmak üzere yerel, bölgesel 
ve küresel gelişmelere yer verilmiştir. Strateji temasında STK’ların parti politikalarına ve tavırlarına yönelik yazılar ve su-
numlar paylaşılmıştır. Küresel bağlamda hem stratejik hem de enerji güvenliği açısından Rusya ve Ukrayna arasındaki 
savaşın değerlendirildiğine, bu savaşın nasıl başladığına ve dünya düzeninde ne gibi değişikliklere odaklanılmıştır. Bu-
nunla birlikte devletlerin enerji güvenliğini bağımsız bir şekilde düşünemeyeceği iklim değişikliği politikaları ele alınmış ve 
önemi değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir bölgesel krizler de devam etmektedir. Myanmar krizi ve Yemen krizinin hala 
çözülememiş ve tartışmalı meselelerden olmuştur.

Ortadoğu ülkelerinin STK’ları özellikle demokrasinin problemlerine ve politikacıların şeffaflık ilkesine bağlı kalmamasına, 
artan otoriterleşme ve İslamcı partilerinin artışına işaret etmektedir. Ortadoğu’daki STK’ların bir başka değindiği mesele 
politika yapıcıların otoriterleşmesidir. Özellikle bu durum medyanın kısıtlanması ile gerçekleştirilmektedir. Lübnanlı po-
litikacıların kamunun kullanıma partilerin şeffaf bir şekilde takibini sağlayacak bir veri sistemi sunması da bu problemle-
re yönelik çözümler üretmeye çalıştıklarını göstermektedir. 

Özellikle Mısır, Fas ve Katar STK’ları çalışmalarında Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın savaşının diplomasi yolu ile çözülebile-
ceğine inanmaktadır. Fas ve Katar’daki araştırmacılar bu savaşın başlayacağına yönelik izlenimlerin verildiğini düşün-
mektedir. Faslı yazar Ahmed Nureddin 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılmasından beri Ukrayna- Rusya savaşının tek kutuplu 
düzenin yıkılmasında bir dönüm noktası olacağını vurgulamıştır.

Balkanlarda yer alan STK’ların ise özellikle AB ile diyalog ve iş birliğine yönelik bir isteğinin ön plana çıktığı görülmektedir

Enerji temasında ise üç sorunsalın ön plana çıktığı görülmektedir:

• Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın enerji güvenliğine nasıl etki edeceği ve enerji krizlerinin bölgesel ve küresel 
bağlamda etkilerinin ne olacağı

• Çevresel sürdürülebilirlik ve devletlerin enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif yollar araması ve devletlerin nükle-
er enerjiden vazgeçip yenilenebilir enerjiye yönelip yönelemeyeceği

• Çevresel ve dijital ekonomiye geçiş 

2021 yılında gerçekleşen emtia fiyatlarının artması ülkelerin enerji geçişine yönelmesinde etkili olmuştur. Rim Berahab 
yazısında pandemiyle birlikte kalkınma konusunda kırılganlaşan Afrika ülkelerinin Rusya- Ukrayna Savaşı’nda enerji ih-
racatçısı olarak avantajlı bir konuma gelebileceğini düşünmektedir. Ancak bir başka mesele ise Afrika’nın iklim değişikli-
ğinin getirdiği dezavantajlı durumdan dolayı enerji- kalkınma arasında yaşadığı ikilemdir. Bununla birlikte bir başka çalış-
mada bu ikilemi özellikle AB ülkelerinin de yaşadığı vurgulanmaktadır. 
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“KİK ve ‘Asya’nın Asyalılaşması’” Başlıklı Görüş Yazısı Yayınlandı 

GCC and the ‘Asianization of Asia’

Cautious Optimism Over the Nuclear Deal Draft

14.02.2022                    İngilizce                  BAE                     Görüş Yazısı

Emirlik Politika Merkezi internet sitesinde Dr Jonathan Fulton’un görüş yazısı 
yayımlandı. Ocak 2022’de, altı Orta Doğu dışişleri bakanı ve Körfez İşbirliği 
Konseyi genel sekreteri, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmek üzere Çin’in 
Wuxi kentine gitti. Bu ziyaretten kısa bir süre sonra, Çin Savunma Bakanı Wei 
Fenghe ve Suudi. Savunma Bakan Yardımcısı Prens Khalid bin Salman, karşılıklı 
çıkar konularını tartışmak için çevrim içi bir toplantı yaptı. Fulton’a göre, Şeyh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, 
Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde Pekin’de bir araya geldiklerinde, Çin’in 
Körfez meselelerinde oynamaya başladığı kritik rolü daha da vurguladı. Daha az 
açık olan ise, Asya ülkeleri genel olarak Körfez’de sadece ekonomik cephede 
değil, aynı zamanda siyasi ve güvenlik meselelerinde de giderek daha aktif hale 
geldikçe, bunun daha büyük bir eğilimin parçası olduğudur. Soğuk Savaş sonrası 
dönemin şafağında yazan Japon yazar Yoichi Funabashi, “Asya’nın Asyalılaşması” 
adını verdiği bir fenomeni anlattı. “Asya ülkeleri eski sömürgeci güçlerle sahip 
oldukları özel ilişkileri aşamalı olarak bırakıp küresel ekonomiyle bütünleştikçe, 
komşu ülkeleri ticaret ortakları, sağlayıcılar, yatırım fırsatları ve rakipler olarak 
görmeye başlıyorlar”. 30 yıl sonra, Körfez hükümetleri, işletmeler, yatırımcılar 
ve insanlar Asyalı komşularıyla bütünleştikçe daha kapsamlı bir Asyalılaşmaya 
tanık olunmaktadır.

28.02.2022                    İngilizce BAE                     Görüş Yazısı

Emirlik Politika Merkezinin internet sitesinde ‘Nükleer Anlaşma Taslağı 
Konusunda Temkinli İyimserlik’ konulu bir yazı yayımlandı. Viyana’daki İran 
nükleer anlaşmasıyla ilgili son müzakere turunun, bazı zorlu konuların hala 
müzakere edildiği bir taslak metin hazırladığı bildirildi. Taslak metindeki büyük 
resmin çerçevesi aynı kalmaktadır. Amaç, önemli petrol satışlarını düşürenler 
de dahil olmak üzere İran’a yönelik yaptırımları kaldırma konusundaki orijinal 
pazarlığın “uyarlanmış ve uygulanabilir bir versiyonuna” geri dönmektir. Bu, 
potansiyel bir atom bombası için yeterince zenginleştirilmiş uranyum üretmek için 
ihtiyaç duyacağı süreyi uzatan nükleer faaliyetleriyle ilgili kısıtlamalar karşılığında 
olacaktır. Özellikle hassas yaptırımların kaldırılması İranlı ve ABD’li yetkililerin 
doğrudan görüşmelerini de gerektirebilir. İran şimdiye kadar yüz yüze görüşmeyi 
reddetmiştir. 

“Nükleer Anlaşma Taslağı Konusunda Temkinli İyimserlik” Başlıklı Yazı Yayımlandı

https://www.epc.ae/en/details/brief/gcc-and-the-asianization-of-asia-
https://www.epc.ae/en/details/brief/cautious-optimism-over-the-draft-nuclear-deal
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“BAE’li ve Türk Uzmanlar: Yakınlaşma Ekonomik İlişkilerle Sınırlı Değil, Bölgesel Sorunları 
ve Savunmayı İçeriyor” Başlıklı Haber Yazısı Yayımlandı

“Dr. Ebtesam el-Ketbi: Abraham Anlaşmaları, Çatışmaların Yatıştırılması ve Yönetimi için 
Bir Platform Olarak Ortaya Çıktı” Konulu Haber Yazısı Yayımlandı

Dr. Ebtesam al-Ketbi: Abraham Accords Emerged as Platform for De-Escalation, Conflict 
Management

15.02.2022                    

23.02.2022                    

İngilizce

İngilizce                 

BAE               

BAE                    

Haber Yazısı

Haber Yazısı

Emirlik Politika Merkezi’nin internet sitesinden Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Müdürlüğü ile düzenlenen çevrim içi semineri hakkında bir haber yayınlandı. 
10 Şubat tarihinde düzenlenen çevrim içi seminerde Türk ve BAE’li uzmanlar 
bir araya geldi. Seminerde, sürekli gelişen bölgesel dinamikler bağlamında 
ikili ilişkilerin karşılaştığı muazzam potansiyel ve zorluklar ele alındı. İşlemleri 
başlatan Emirlik Politika Merkezi (EPC) Başkanı Dr. Ebtesam al-Ketbi, BAE-
Türkiye ilişkisinin, BAE’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed 
Al Nahyan’ın  18 Ağustos 2021’de Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile buluşmasından  bu yana somut bir yumuşamaya tanık olduğunu 
söyledi. “Gevşeme, iki tarafın da gerilimin devam etmesinin artık kendi 
çıkarlarına hizmet etmediğinin anlaşılmasının sonucudur. Ortak paydalarını 
genişletebilecekleri ve tartışmalı konulardaki farklılıkları yapıcı diyalog yoluyla 
yönetebilecekleri anlaşıldı” dedi.

Emirlik Politika Merkezi (EPC) Başkanı Dr. Ebtesam al-Ketbi, Abraham 
Anlaşmalarının gerilimi azaltma ve çatışma yönetimi için bir platform olarak 
ortaya çıktığını ve yeni bölgesel ittifaklar yarattığını söyledi. Dr. al-Ketbi, 
Abraham Accords’un bölgesel ve uluslararası etkisinin ve aktörlerin bunları 
teşvik etmedeki rolünün altını çizdi. Dr. al-Ketbi, çevrenin en azından şimdiye 
kadar Filistin-İsrail barış sürecindeki açmaza son vermek için yeterli olmadığı 
konusunda uyardı. Dr. al-Ketbi, Abraham Anlaşmalarının bölgede yaratılmasına 
yardımcı olduğu yeni bölgesel gerçekliği vurgularken, jeopolitik ve çatışmalara 
yönelik yaklaşımlardaki değişikliklere bakmak gerektiğini söyledi. O, gerilimi 
azaltma ve çatışma yönetimi için gelişmekte olan bir platform olarak Abraham 
Accords’un başarısını vurguladı. Dr. al-Ketbi, anlaşmanın bölgesel iş birliğini 
geliştirmedeki rolünün de altını çizdi.

Emirati and Turkish Experts: Rapprochement Not Limited to Economic Relations, Includes 
Regional Issues and Defense

https://www.epc.ae/en/details/news/dr-ebtesam-al-ketbi-abraham-accords-has-emerged-as-a-platform-for-de-escalation-conflict-management
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“Bangabandhu’nun Dünya Güvenliği Vizyonunun Kalıcı Önemi” Konulu Konferans 
Düzenlendi

“Ekonomi, Kültür ve Eğitim Alanında Özbek-Pakistan İş Birliğinin Geliştirilmesi için Yeni 
Büyüme Noktaları ve İtici Güçler” Konulu Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi

Bangabandhu’s Vision for World Peace and Security: Its Enduring Relevance Today

11.02.2022                   

15.02.2022           

İngilizce   

İngilizce                  

BAE               

Özbekistan             

Konferans

Çevrim İçi Konferans

BAE Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi (ECSSR), Bangladeş’in ilk 
Başkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın uluslararası barış ve güvenlik 
misyonu hakkında bir konferans düzenledi. Konferansı Bangladeş Cumhuriyeti 
Dış İşleri Bakanı H.E. Dr. Abul Kalam Abdul Momen sundu. 1974’teki BM Genel 
Kurulunda Bangabandhu, eşitsizlik ve adaletsizliğin uluslararası barışa yönelik 
gerçek tehditler olduğunu vurgulayarak, dünya çapında barışçıl, adil ve 
kapsayıcı toplumlar inşa etme vizyonunu ortaya koydu. Bangabandhu’nun 
barışın tesisine katkısının tanınmasıyla, Dünya Barış Konseyi ona 1973’te Julio-
Curie Barış Ödülü’nü verdi ve dış politika mirası ona sevgi dolu ‘Bishawbandhu’ 
veya Dünya Dostu unvanını kazandırdı.

ISRS ve Pakistan Küresel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Orta ve 
Güney Asya’yı yeniden birleştirmenin öneminin konuşulduğu bir konferans 
düzenlendi. Peşaver Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü 
Profesör Shabir Ahmad Khan, “Özbekistan ve Pakistan liderlerinin çabaları 
sayesinde, son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler niteliksel olarak yeni bir 
stratejik ortaklık düzeyine ulaştı” dedi. Pencab Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Dr. Mazhar Salim, “Akademik çevreler arasındaki etkili iletişim ve iki ülke 
arasında eğitim değiş tokuşunun oluşturulması, Orta ve Güney Asya’nın 
bölgeler arası birbirine bağlılığının derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır.” 
dedi. Küresel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (Pakistan) İcra Direktörü Khalid 
Taimur Akram, Orta ve Güney Asya arasındaki karşılıklı bağlantıyı yeniden 
kurmanın önemini vurguladı. Tarihi birlikteliğin yeniden tesisinde iki ülke 
liderinin rolü de konuşmacılar tarafından takdir edildi. ISRS Müdür Yardımcısı 
Sanjar Valiyev, açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni koşullarda 
daha da geliştirilmesi için kilit alanları özetledi. Etkinliğe Peşaver ve Pencap 
üniversitelerinden profesörler katıldı. Özbek tarafı, ISRS, Ekonomik Araştırma 
ve Reform Merkezi, Sanat ve Kültür Enstitüsü, Gençlik Sorunları Araştırma 
Enstitüsü ve Aday Personel Eğitimi, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi 
ve Özbekistan Bilimler Akademisi’nden uzmanlar tarafından temsil edildi.

ISRS and Center for Global & Strategic Studies, Pakistan | Online conference on: “New growth 
points and drivers for the development of Uzbek-Pakistani cooperation in the field of economy, 
culture and education” 

https://www.ecssr.ae/en/events/bangabandhus-vision-for-world-peace-and-security-its-enduring-relevance-today/
https://isrs.uz/en/xorijiy-ekspertlar-fikri/professor-sabir-ahmad-han-ukreplenie-uzbeksko-pakistanskogo-dialoga-na-vyssem-urovne-opredelausij-faktor-v-otnoseniah-mezdu-dvuma-stranami
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“BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ortak Eylem Planı 
Kapsamında Orta Asya Ülkelerinin Bölgesel İş Birliği” Konulu Uluslararası Konferans 
Gerçekleştirildi

“AB ve Orta Asya İlişkileri” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi

Public Lecture: “EU and Central Asia Relations”

21.02.2022              

01.02.2022           

İngilizce                   

İngilizce             

Özbekistan     

Kırgızistan                   

Konferans

Çevrim İçi Konferans

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in BM Genel Kurulu’nun 
75. oturumunda öne sürdüğü girişimin pratik uygulaması haline gelecek ve 
Orta Asya’da BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi’nin uygulanmasında 
bölgenin ve uluslararası toplumun çabalarının pekiştirilmesini sağlayacak 
etkinlik, Taşkent’in ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Konferans, Özbekistan 
Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığına bağlı Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar 
Enstitüsü (ISRS), Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel 
Merkezi (UNRCCA) ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 
ortaklaşa düzenlenmiştir. Taşkent’teki konferans, AB, Orta ve Güney Asya, Çin, 
Rusya, ABD, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki ulusal ve yabancı sivil toplum, 
bölgesel ve düşünce kuruluşlarından 600’den fazla üst düzey yetkili, önde 
gelen uzmanlar, uluslararası temsilciler ile hibrit bir formatta gerçekleştirilmiştir. 

OSCE Akademi’nin gerçekleştirdiği konferansta AB’nin Orta Asya’ya yönelik 
eylemlerinden bahsedildi. Konferansı gerçekleştiren Rhein-Waal Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesinde Profesör olan Prof. Dr. Jakob Lempp, konuşmasında 
özellikle enerji, güvenlik, çevre sorunları, insan hakları, hukukun üstünlüğü 
gibi politika alanlarını belirtti. Haziran 2019’da kabul edilen Orta Asya’daki AB 
stratejisinin ana amaç ve hedeflerinin yanı sıra stratejiyi uygulamaya yönelik 
araçlara ilişkin bir genel bakış sundu. Ayrıca, AB içindeki aktörlerin dahil olduğu 
bazı projeleri ayrıntılı olarak açıkladı ve AB ile Orta Asya ülkeleri arasındaki 
ilişkideki temel zorlukları belirledi. Prof. Dr. Lempp, Avrupa’nın Orta Asya 
politikasıyla ilgili politika yapıcılara ve ilgili taraflara önerilerde bulundu ve 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Regional cooperation of the countries of Central Asia under the Joint Action Plan for the 
implementation UN Global Counter-Terrorism Strategy

https://isrs.uz/en/yangiliklar/high-level-international-conference-regional-cooperation-of-the-countries-of-central-asia-under-the-joint-action-plan-for-the-implementation-un-global-counter-terrorism-strategy
https://osce-academy.net/en/news/full/1022.html
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“Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Orta Doğu ve Hindistan için İkilem Yaratıyor” Başlıklı Görüş 
Yazısı Yayımlandı

28.02.2022          İngilizce      Afganistan     Görüş Yazısı

Afgan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Amin Saikal tarafından kaleme alınan 
bir görüş yazısı yayımladı. Metin Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı Türkiye, 
İran, İsrail ve Hindistan’ın politikalarına odaklandı. Bu ülkelerin Ukrayna’nın 
egemenlik ve bağımsızlığı ile Rusya’nın yayılmacı politikası arasında bir denge 
kurmaya çalıştıkları ifade edildi.  Metne göre Türkiye Rusya’ya karşı doğrudan 
bir eleştiri ortaya koymadan iki ülke arasında diplomatik bir çözüm önerirken 
Hindistan’da Türkiye’nin pozisyonuna benzer bir pozisyon takınarak Rusya ile 
olan ulusal savunma iş birliklerini tehlikeye atmadı. Bu iki ülkeden farklı olarak 
İran ise Suriye’de olan stratejik ortaklıklarını tehlikeye sokmak istemediği için 
Rusya’yı destekledi.

Russian invasion of Ukraine raises dilemmas for Middle East and India

“Post-Sovyet Bölgenin Uluslararası Düzenini Anlamak” Başlıklı Çevrimiçi 
Konferans Gerçekleştirildi

15.02.2022          İngilizce               Kırgızistan           Çevrim İçi Konferans

OSCE Akademi Araştırma Görevlisi, Astana Uluslararası Üniversitesi üyesi 
Dr. Rigina Syssoeva, post- Sovyet bölgenin uluslararası düzeni hakkında 
bir konferans verdi. Dr. Syssoeva, Amerikalı siyaset bilimci Robert Keohane 
tarafından geliştirilen “Hegemonik olmayan işbirliği” modelini sundu ve 
Keohane modelinin post-Sovyet bölgeye uygulanabileceğini detaylandırdı. 
Post-Sovyet alanda kendi iş birliği kurallarını destekleyen ve bölgedeki 
konumlarını güçlendirmek için rejimleri ve kurumları kullanan kilit oyuncuları 
ana hatlarıyla belirtti. Dr. Syssoeva özellikle sistem kurucu beş oyuncudan 
bahsetti, bu ülkeler: Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, ABD, Çin ve Türkiye. 
Dr. Syssoeva önerilerde bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Understanding the International Order of the Post-Soviet Region

https://www.aiss.af/aiss/news_details/opinions/621c67a461a3f
https://osce-academy.net/en/news/full/1026.html
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“Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması: Tıkanıklıkları Aşmanın Yolları” Başlıklı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

Accord d’association Algérie-UE: Des voies pour surmonter les blocages

09.02.2022          Fransızca Cezayir     Görüş Yazısı

Kurumsal Eylem ve Düşünce Merkezi, Cezayir’in Avrupa birliği ilişkilerine 
dair M. Rabhi tarafından kaleme alınan “Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması: 
Tıkanıklıkları Aşmanın Yolları” başlıklı bir görüş yazısı yayımladı. Metin, Ortaklık 
Anlaşmasının olası sonuçlarını, dezavantajlarını ve zayıflıklarını değerlendirdi. 
Metne göre, iki tarafın da anlaşmadan beklentileri ve yaklaşımları farklı. İki 
taraf arasındaki ihtilafa ilişkin ayrıntılı açıklamaların yokluğunda yazar, Ortaklık 
Anlaşması’nın yönetiminden kaynaklanan sorunun en azından bir kısmının 
Cezayir’in 2016’dan bu yana kurmak istediği gümrük veya gümrük dışı koruma 
önlemleriyle ilgili olduğunu gözlemlemektedir.

“Ukrayna Savaşı ve Rusya ile NATO Arasındaki Jeopolitik Çatışma” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

28.02.2022     Arapça    Mısır     Görüş Yazısı

Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Ahmet Aliba’nın kaleme 
aldığı görüş yazısında, 2005 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
parlamentoda yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 20. yüzyılın 
en kötü jeopolitik felaketi olduğunu söylediğine değindi. Yazıya göre; Ukrayna, 
Rusya ile Doğu Avrupa duvarı arasında tarafsız bir bölge oluşturabilirdi, ancak 
güvenin çökmesi ve iki tarafın izlediği politikalar, Ukrayna’yı askeriyeye 
yansıyan çekişmeli bir oyunun kurbanı haline getirdi. Ukrayna’nın Rusya’ya 
karşı ittifak olarak NATO’ya katılma çabalarına paralel olarak taraflar çatışma 
bölgesine ulaştı. Bu bağlamda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı güçlü bir 
askeri meydan okumanın olmadığı ve dolayısıyla fiili bir etkisinin olmadığı bir 
dönemde “NATO” ve üyelerinin Ukrayna’ya sağladığı askeri destek konusunda 
büyük bir soru işareti olduğu belirtildi. 

حرب أوكرانيا والرصاع الجيوسياىس بني روسيا والناتو

https://care.dz/fr/espace-presse/accord-dassociation-algerie-ue-des-voies-pour-surmonter-les-blocages-art590
https://acpss.ahram.org.eg/News/17417.aspx
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“Arap Bölgesindeki İslamcı Partiler- Neyi Savunuyorlar ve Dahil 
Edilmeliler mi?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

21.02.2022     İngilizce            Tunus     Görüş Yazısı

Maghreb Economic Forum’dan Dalia Mikulska’nın kaleme aldığı görüş 
yazısında, Arap dünyasında İslamcı partilerin güçlenmesi ve sayılarındaki 
artış ile politikalarının ne olduğu ve verimli bir tutuma sahip olup olmadıkları 
gibi sorulara cevaplar bulmaya çalıştı. Mikulska’ya göre Arap Baharı’nın 
temel nedenleri dinle ilgili olmasa da 2011 yılında bölgeye yayılan rejim karşıtı 
isyanlar, İslamcı partilerin yükselişine ve Arap dünyasının bazılarında iktidara 
gelmesine neden oldu.  Arap Baharı sırasında ortaya çıkan veya basitçe 
güçlenen İslamcı hareketlerin çoğu, katı dini kurallar dayatmayı amaçladıkları 
için kitlesel köktendinci partiler olarak sınıflandırıldı. Mikulska, söz konusu 
partilerin, demokratik halk egemenliği fikrinin aksine Allah’ı egemenliğin 
kaynağı olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Islamist Parties In The Arab Region – What Do They Stand For And Should They Be 
Included?

“Bangladeş, LNG İthalatını Uzun Vadeli Bir Çözüm Olarak Görmemeli” Başlıklı Sunum 
Gerçekleşti

13.02.2022     İngilizce             Bangladeş     Sunum

Politika Diyaloğu Merkezi (CPD) tarafından düzenlenen sunumda, CPD 
İcra Direktörü Dr. Fahmida Khatun, oturumun başkanı olarak yaptığı giriş 
konuşmasında, kısa ve orta vadede, LNG ithalatı olmadan ülke talebini 
karşılamak için alternatif enerji kaynakları bulmanın zor göründüğünü belirtti. 
Öte yandan enerji sektörünün ithal LNG yükünü azaltmak için alternatif 
kaynaklar seçmek zorunda olduğuna değinildi. Bu nedenle, enerji sektörünün 
temiz enerjiye başvurması amacıyla alternatif bir çözüm bulmak için uygun bir 
an yakaladığına dikkat çekildi. Khatun, yüksek ithalat fiyatının tüketicinin satın 
alma gücünü olumsuz etkileyeceğini ve LNG bağımlılığının çevresel olarak 
sürdürülebilir olmadığını da sözlerine ekledi. Yine bu sunumda Abdullah Fahad 
da bir açılış konuşması yaptı. İthal edilen LNG’nin yerel olarak üretilen gazdan 
24 kat daha maliyetli olduğunu belirtti. Sunumlarında, elektrik üretimi ve ilgili 
altyapı geliştirme planları için LNG ithalatına artan bağımlılığa ilişkin ülkenin 
mevcut yaklaşımını yeniden gözden geçirmenin zamanının geldiği ifade edildi. 

Bangladesh should not consider LNG import as a long-term solution

https://www.magef.org/islamist-parties-in-the-arab-region-what-do-they-stand-for-and-should-they-be-included/
https://cpd.org.bd/bangladesh-should-not-consider-lng-import-as-a-long-term-solution/
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 “Fas Politika Diyaloğu 2021” Adlı Rapor Yayımlandı

Climate Change Policies in Morocco: Future Prospects

04.02.2022 İngilizce Fas Rapor

Fas Politika Analizi Enstitüsü tarafından yayımlanan bu rapor Hacer İdrissi 
ve Dr. Muhammed Masbah tarafından kaleme alındı. Bu raporda Fas’ın iklim 
değişikliği politikaları ele alındı.  Fas’ta iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 
öneriler sunuldu. İklim finansmanı için kamu ve özel iş birliğini teşvik etmek, 
bilinçlendirme ve iklim değişikliği eğitimine yatırım yapmak ve sivil eylemi 
teşvik etmek hakkında öneriler sunuldu. Bu üç öneri başlığı altında Fas’ın nasıl 
bir yol izleyebileceği ve şu ana kadar yaptığı eylemler değerlendirildi. İklim 
değişikliğinin artan finansal yükünün karşılanmasının kamu-özel iş birliğiyle 
gerçekleştirilmesini ve özel sektörün akademi ile ortak çalışmalar yapması 
önerildi. Fas eğitim sisteminin çevre konusunu önemsediği belirtilerek bu 
bağlamdaki yayınlar ve projelerden bahsedildi. Ancak Fas’ta iklim değişikliği 
eğitimi ve iletişiminin uygulanması için açıkça teşvikler sağlayan yasal çerçeve 
ve aktif politikanın olmaması eleştirildi.

“Çevresel Geçiş, Hammaddeler ve Sanayileşme: Hangi Sinerjileri Devreye Sokmalı?” Adlı 
Politika Notu Yayımlandı

14.02.2022 Fransızca Fas Politika Notu

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan bu politika notunu Yves 
Jegourel kaleme aldı.  Politika notunda ham madde ihracatı ve sanayileşme 
arasındaki ilişkilerin uzun zamandır incelenen bir konu olduğunu belirten yazar, 
çevresel ve dijital bir ekonomiye geçiş aşamasında olan ülkelerin stratejik 
olarak belirsizliklerine odaklandı. Ayrıca ihracat ve ithalat yapan ülkelerin 
yeşil ekonomiye geçiş yolları için uygulayabileceği hamlelerden bahsedildi.

Transition environnementale, matières premières et industrialisation : quelles synergies 
engager ?

https://mipa.institute/8898
https://www.policycenter.ma/publications/transition-environnementale-matieres-premieres-et-industrialisation-quelles-synergies
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“Nükleer veya Yenilenebilir Enerjiler: İklim Koruması İçin Hangi Yol?” Adlı Seminer 
Gerçekleştirildi

22.02.2022 Fransızca Fas Seminer

Heinrich Böll Stiftung tarafından gerçekleştirilen seminerde, Avrupa’nın 
yenilebilir enerjiye geçişi ve nükleer enerjiden vazgeçmesinin mümkün olup 
olmadığı konusu tartışıldı. Susanne Götze, Nicolas Goldberg, Dr. Simone Peter 
ve Zélie Victor seminere konuşmacı olarak katıldı. 2022’de Almanya’nın son 
reaktörlerini kapatacağı ve böylece nükleer enerjiyi aşamalı olarak durduracağı 
kaydedildi. Fransa’da ise, 56 enerji santrali ve hükümetin yeni reaktörlerin 
inşasını başlatma isteği, nükleer enerji konusunda geri adım atmayacağına 
bir işaret olarak değerlendirildi. Nükleer enerji meselesinin Avrupa’nın önemli 
bir tartışması haline geldiği belirtildi.

Nucléaire ou énergies renouvelables : quelle voie pour la protection du climat ?

“2021 Enerji Krizi ve Afrika’ya Etkileri”

09.02.2022 İngilizce           Fas Politika Notu

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan bu politika notunu Rim 
Berahab kaleme aldı. Yazar metinde, Afrika kıtasında enerji krizinin etkilerine 
ve enerji geçişine odaklandı. Çalışmasının 2021 enerji krizlerinin nedenlerini 
ele aldığı ilk kısmında, pandeminin ve enerji şoklarının enerji güvenliğini 
etkilediğinin altını çizdi. Politika notunun ikinci kısmında Afrika’nın ekonomik 
kalkınma konusunda ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim 
değişikliğine uyum konusunda yaşadığı ikilemden bahsetti. 2021 yükselen 
enerji fiyatlarının ülkelerin yeşil enerji geçişine yönelmesinde etkili olduğunu 
vurguladı. Ayrıca gelişmiş ülkelerin enerji güvenliğini başardığını ve şu anda 
enerji geçişine geçmek için uğraştıklarını vurguladı.

The Energy Crisis of 2021 and its Implications for Africa

https://calendar.boell.de/fr/event/nucleaire-ou-energies-renouvelables-quelle-voie-pour-la-protection-du-climat
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-02/PB_06-22_Berrahab%20%281%29.pdf
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“Ukrayna Savaşının Başlangıcı ve Batı Hegemonyasının Sonu” Adlı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

نور الدين يكتب:بداية حرب أوكرانيا ونهاية هيمنة الغرب

26.02.2022 Arapça Fas Görüş Yazısı

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yayımladığı bu görüş yazısı, Ahmet Nureddin 
tarafından kaleme alındı. Yazısında Rusya- Ukrayna savaşının dünya düzeninin 
değişimi için öneminden bahseden yazar, 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 
bu yana Ukrayna- Rusya savaşının tek kutuplu düzenin yıkılmasında bir 
dönüm noktası olacağını belirtti. Ahmet Nureddin, Rusya’nın yükümlülüklerini 
reddetmesi, birçok uluslararası anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve ülkeleri 
askeri olarak işgal etmesi ile birçok kararının, 1989 öncesi dönemindeki 
yönelimlerine benzediğine dikkat çekti.  ABD’nin Rusya’nın taleplerini 
görmezden gelmeye devam etmesi ve Ocak 2022’de Cenevre’de gerçekleşen 
müzakerelerde ABD’nin Rusya’ya Ukrayna’yı NATO’ya dahil etmeme sözü 
vermemesinin, sürecin bu noktaya gelmesinde etkili olduğunu vurguladı. 
Ayrıca Çin ve Rusya’nın uluslararası sistemi yeniden inşa edeceğini iddia etti. 

“Politikacılar Neye Dikkat Ediyor?” LCPS Mevzuat İzleyici 
Tanıtımı Gerçekleştirildi

03.02.2022              İngilizce             Lübnan             Çevrim İçi Seminer

Lübnan Siyasi Çalışmalar Merkezi tarafından geliştirilen “Mevzuat İzleyici” 
platformu kamuoyuna tanıtıldı. LCPS araştırmacıları Lübnan’daki son üç 
hükümet dönemindeki devlet kurumları tarafından yayımlanan tüm kararları, 
kararnameleri ve yasa tasarılarını toplayıp bir veri seti hâline getirdi. Platform 
güncel verilerle yenilenmeye devam edecek. Mevzuat İzleyici, hükümetin 
faaliyetlerinin ve kamu politikası eğilimlerinin analiz edilmesini sağlayan analitik 
bir araç olarak geliştirildi. Kamunun kullanıma açık olan platform, Lübnanlı 
politikacıların şeffaf bir şekilde takibini sağlayacak bir veri seti sunmaktadır.

What Are Politicians Paying Attention To? Introducing LCPS’s Legislation Tracker

https://www.pjd.ma/node/83100
https://www.lcps-lebanon.org/video/details/3655/webinar-%7C-what-are-politicians-paying-attention-to-introducing-lcps%E2%80%99s-legislation-tracker 
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“Batı Balkanlarda Fransız Katılımı: Stratejik, Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal İş Birliğini 
Artırma” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

Şubat 2022            İngilizce/Fransızca           Arnavutluk                Politika Notu

Arnavutluk İş Birliği ve Kalkınma Enstitüsü, Fransa Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü (Ifri) tarafından yayımlanan “Batı Balkanlarda Fransız Katılımı: Stratejik, 
Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal İş Birliğini Artırma” başlıklı politika notunu 
tanıttı. Fransa, Avrupa’nın önemli bir parçası olan Batı Balkanlar’da yeniden 
gözükme arzusunun sinyallerini verdi. Bölgedeki bir dizi istişare ve ortak 
düşünce kuruluşlarıyla yapılandırılmış iş birliğinden yola çıkarak hazırlanan 
bu politika belgesi, Fransızların Batı Balkanlar ile ilişkilerini yeniden kurma 
çabasını inceledi. 

French Engagement in The Western Balkans: Boosting Strategic, Political, Economic and 
Societal Cooperation

“Arap Dünyasında Siyasi Güç ve Medya” Başlıklı Kitabın İkinci Baskısı Yayımlandı

18.02.2022        İngilizce Lübnan         Kitap

Arap Birliği Araştırmaları Merkezi, Ahmad Qurran Al-Zahrani tarafından 
kaleme alınan Arap Dünyasında Siyasi Güç ve Medya başlıklı eserin ikinci 
baskısını yayımladı. Bu kitapta medya ve otoriterlik ilişkisinden kaynaklanan 
sorunlar incelenmektedir. Ayrıca Arap dünyasındaki medya ve kültür, 
uygulamalı modeller aracılığıyla tahlil edilmektedir. Kitap güç, medya ve halk 
üçgeni içindeki karşılıklı ilişkileri anlamak için okuyuculara nitelikli bir katkı 
sunmaktadır.

Political Power and Media in the Arab World

https://cdinstitute.eu/2022/02/11/french-engagement-in-the-western-balkans-boosting-strategic-political-economic-and-societal-cooperation/ 
https://caus.org.lb/product/political-power-and-media-in-the-arab-world-2/
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“Rus-Ukrayna Savaşının Bağlamlarını ve Gidişatını Keşfetmek” Başlıklı Seminer 
Gerçekleştirildi

AJCS Webinar to Explore the Contexts and Courses of the Russian-Ukrainian War

27.02.2022     İngilizce Katar    Seminer

Aljazeera Araştırma Merkezi tarafından 27 Şubat tarihinde “Rus-Ukrayna 
Savaşı: Bağlam ve Dersler” başlığı altında bir seminer gerçekleştirildi. 
Seminer, Rusya’nın NATO’ya olası üyelik tehdidini kullandığı ve Ukrayna’da 
başlattığı Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmelere odaklandı. Aynı zamanda 
Ukrayna’da gerçekleştirilen askeri operasyonun ardından Ukraynalıların 
Rus savaş makinesi karşısındaki kararlılığının herkesi şaşırttığı vurgulandı. 
Savaş sahada herhangi bir gerileme olmadan devam etse bile, konuşmacılar 
savaşın eninde sonunda sona ereceğini ve tarafların sembolik olarak 
da olsa itibarlarını kurtaracak ve onları zafere ulaştıracak bir çözüme 
varabileceklerinden bahsedildi. Bu durum ise Ukrayna NATO meselelerinde 
tarafsızlığını ilan ettiğinde ve Rusya ordusunu sahadan çekmeyi garanti 
ettiğinde gerçekleşebileceğine değinildi. Sonunda diplomasinin savaşı sona 
erdirecek araç olduğu vurgulandı.

“Ukrayna Krizi: Bölgesel ve Uluslararası Etkiler” Başlıklı Sempozyum Gerçekleştirildi

20.02.2022      İngilizce     Katar    Sempozyum

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi 22 Şubat’ta “Ukrayna 
Krizi: Bölgesel ve Uluslararası Etkiler” başlığı altında devam eden Rusya-
Ukrayna savaşı üzerine akademik bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda 
savaşın Avrupa ve dünya üzerindeki potansiyel etkisi üzerinde duruldu. 
Ukrayna sınırındaki Rus seferberliği ve Batı’nın yakın bir Rus istilasına ilişkin 
korkuları tartışıldı ve gözlemciler artan gerilimlerin potansiyel sonuçlarını 
tahmin etmeye çalıştı. Sempozyuma konuşmacı olarak Siyasi Araştırmalar 
Birimi Direktörü Araştırmacı Marwan Kabalan, Katar Üniversitesi Körfez 
Araştırmaları Merkezi’nden Araştırma Görevlisi Nikolai Kozanov ve Georgetown 
Üniversitesi’nden Doçent Daniel Bromberg katıldı.

Arab Center Symposium on “The Ukrainian Crisis: Regional and International Implications”

https://studies.aljazeera.net/en/news/ajcs-webinar-explore-contexts-and-courses-russian-ukrainian-war
https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Arab-Center-Symposium-on-The-Ukrainian-Crisis-Regional-and-International-Implications.aspx
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QF Araştırma Enstitüsü, Diplomatlar İçin Arama Motorunu Başlatmak 
Amacıyla BM ile Ortak Oldu

17.02.2022    İngilizce    Katar    Rapor

Katar Vakfı tarafından yayınlanan raporda, Katar Bilgi İşlem Araştırma 
Enstitüsü’ndeki Sosyal Bilgi İşlem Grubu, kullanıcıların Birleşmiş Milletlerin 
tüm üye ülkelerinden resmî açıklamaları ve basın bültenlerini hızlı bir şekilde 
aramasını sağlayan Diplomatik Nabız adlı bir web sitesi geliştirdi. Çalışma, Katar 
Vakfı’nın Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nin bir parçası olan Katar Bilgi İşlem 
Araştırma Enstitüsü’nün (QCRI) Sosyal Bilgi İşlem Grubu Araştırma Direktörü 
Dr. Ingmar Weber tarafından yönetildi. Böyle bir web sitesi oluşturma fikri, Dr. 
Weber’e katıldığı bir BM toplantısında, BM çalışanlarının BM hakkında veri 
bulmakta zorlandıklarını ve bu işin epey zaman aldığını dile getirmeleri üzerine 
ilham verdi. Web sitesi, BM çalışanları ve akademisyenlerin BM’deki herhangi 
bir bilgi hakkında veri bulmaları için kullanışlı olacaktır. Web aracının, anahtar 
kelimeye ve ülkeye göre arama yapma seçeneği ile tarihe göre filtreleme 
olanağı sunduğu belirtildi.

QF research institute partners with UN to launch search engine for diplomats

“Dış Politikada Hafıza ve Özür: Devletler Geçmişi Geçemediğinde” Başlıklı Seminer 
Gerçekleştirildi

Memory and Apology in Foreign Policy: When States Fail to Move Past the Past

21.02.2022       İngilizce     Katar    Seminer

Doha Enstitüsü tarafından, “Dış Politikada Hafıza ve Özür: Devletler Geçmişi 
Geçemediğinde” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Seminer, uluslararası 
ilişkilerde (Uİ) hafıza ve özür arasındaki ilişkiyi ele alarak, bu ilişkiyi şu 
şekilde analiz etti: İki kavramı örnekleyen sosyal yaklaşımların ve vaka 
çalışmalarının tanıtımı. İlk örnek, Almanya’nın Holokost için özür dilemeye 
istekli olması ve Türkiye’nin Ermeni Soykırımı’nın kefaretini ödeyememesiydi. 
Bu karşılaştırmanın amacı, uluslararası ilişkiler ve dış politika arasındaki boşluğu 
kapatmaktı. Seminer, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 
Sarah Nasser tarafından sunuldu ve moderatörlüğünü Dr. Mohammed Hemchi 
yaptı.

https://www.qf.org.qa/stories/qf-research-institute-partners-with-un-to-launch-search-engine-for-diplomats 
https://www.dohainstitute.edu.qa/EN/News/Pages/When-States-Fail-to-Move-Past-the-Past.aspx
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“Yemen Savaşının Yeni Cepheleri” Başlıklı Analiz Yayımlandı

13.02.2022   İngilizce    Yemen   Analiz

Abaad Çalışma ve Araştırma Merkezi, Suudi liderliğindeki koalisyonun yeni 
askeri operasyonunu inceleyen ve özellikle Marib ve Şebve valiliklerinde 
Husilere karşı saldırılarda yer alan kilit tarafları vurgulayan “Yemen Savaşının 
Yeni Cepheleri” başlıklı bir analiz yayınladı. 10 Ocak 2022 tarihinde Yemen’deki 
Suudi liderliğindeki koalisyon “Belirleyici Fırtına Operasyonu” ve “Umudu 
Yeniden Tesis Etme Operasyonu”ndan yedi yıl sonra İran destekli Husi 
isyancılara karşı yeni bir askeri operasyon olan “Mutlu Yemen Özgürlüğü” adı 
altında bir operasyon başlattı. Diğer yandan Husilerin Yemen’deki tırmanışının 
devam etmesi, grubun Yemen’i İran nükleer programı çerçevesinde bir 
müzakere kartına dönüştürdüğünü ve bu nedenle çatışmaya katılan çeşitli 
Yemenli tarafların müzakere edebileceği ulusal şemsiyeyi neredeyse var 
olmayan hale getirdiğini doğrulamaktadır. Grubun uluslararası nakliye 
rotalarındaki tırmanışı ve İHA’larının Abu Dabi ve Riyad’ı füzeler ve insansız 
hava araçlarıyla hedeflemesi, örgütün bölgesel ve uluslararası güvenliğe 
gerçek bir tehdit oluşturduğunu gösterdi. Bu yüzden bölgedeki çatışma her 
alanda sıcaklığını korumaktadır.

The New Fronts of the Yemen War

“Afet Riskini Azaltma Konusunda Küresel İşbirliğini Geliştirmek: Endonezya’nın Stratejik 
Rolleri” Başlıklı Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi

01.02.2022          İngilizce Endonezya         Çevrim İçi Seminer

Strateji ve Uluslararası İlişkiler Merkezi, Endonezya Ulusal Afet Yönetimi 
Teşkilatı ile iş birliği içinde düzenlediği çevrim içi seminerde Birleşmiş Milletler 
Küresel Afet Riskini Düşürme Kurulu temsilcisi Mami Mizutori konuşmacı 
olarak yer aldı. Seminerin temel amacı Küresel Afetlerin riskleri konusunda 
bilinç ve farkındalık oluşturmaktı. İklim değişikliğiyle birlikte artan küresel afet 
risklerine değinilen seminerde, özel olarak Bangladeş, Endonezya ve Güney 
Asya bölgesi özelindeki yapılan çalışmalara yer verildi. 

Elevating Global Cooperation on Disaster Risk Reduction: Indonesia’s Strategic Roles

https://abaadstudies.org/news-59893.html
https://www.csis.or.id/events/public-lecture-elevating-global-cooperation-on-disaster-risk-reduction-indonesias-strategic-roles 
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“2022’de Kamboçya’nın ASEAN Başkanlığında Myanmar Kriziyle Başa Çıkmak: Analiz ve 
Tavsiye” Başlıklı Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi

24.02.2022          İngilizce          Endonezya         Çevrim İçi Seminer

Strateji ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Myanmar Krizi ve bu krizin çözümüne 
yönelik politika önerileri sunmak adına bir seminer düzenledi. Seminer 2021 
yılında da aynı tema ile toplanmış ve aynı konuları tartışmıştı. Bu yıl ASEAN 
özelinde Myanmar krizinin büyük bir soruna tekabül etmesi ve ASEAN’ın krizin 
çözümüne yönelik adım atmasını sağlamak amaçlandı.  Seminerde Kamboçya 
liderliğinde ASEAN’ın Myanmar krizini çözmek için kurumsal mekanizmalar inşa 
etmesinin gerekliliği vurgulandı. Seminere konuşmacı olarak Waffa Kharisma, 
Dr. Lina Alexandra, Andrew Mantong Wiguna katılım sağladı. 

Dealing with Myanmar Crisis under Cambodia’s ASEAN 
Chairmanship in 2022: Analysis and Recommendation

“Ürdün’de Yasaklar, Kısıtlamalar ve Kaçırılan Fırsatlar: 3D Yazıcılar ve Drone Teknolojisi” 
Başlıklı Rapor Yayımlandı 

01.02.2022          İngilizce Ürdün      Rapor         

Wana Enstitüsü, Kareem Sharabi Rosshandler, Marah Jamous, Samer Fakhoury, 
Tala Khaki, Laith Ajlouni tarafından kaleme alınan ve Ürdün’ün teknolojik 
ilerlemesini konu edinen bir rapor yayımladı. Raporun amacı Ürdün’de 
bilişim teknolojileri alanındaki düzenlemeleri değerlendirmekti. Rapor bu 
değerlendirmeyle insansız hava araçları ve 3D yazıcı gibi teknolojilere ulaşım 
konusunda Ürdün’ün yaşadığı sıkıntının Ürdün ekonomisini nasıl etkilediğinin 
altını çizdi. Sonuç itibariyle rapor, Ürdün ekonomisinin ilerlemesi için gerekli 
olan yeni teknolojilere yatırım yapmak konusunda politika yapıcılara önerilerde 
bulundu. 

Bans, Restrictions, and Missed Opportunities in Jordan: 3D Printing and Drone Technology

https://www.csis.or.id/events/public-dissemination-dealing-with-myanmar-crisis-under-cambodias-asean-chairmanship-in-2022-analysis-and-recommendation 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/3D%20Printers%20and%20Drones_WANA%202022_0.pdf 
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Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Paul Salem ile Röportaj Gerçekleştirildi

17.02.2022              İngilizce          Lübnan                   Röportaj

Lübnan Politika Çalışmaları Merkezi, Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Paul Salem 
ile Biden yönetimindeki ABD dış politikası ve Orta Doğu müzakereleri hakkında 
bir röportaj gerçekleştirdi. Salem, İran nükleer enerji meselesinden Abraham 
uzlaşmalarına kadar pek çok konuyu değerlendirdi. İran’ın başta olmak üzere 
Körfez ülkelerinin ABD için stratejik öneminin altı çizildi.

An Interview with Middle East Instute President Paul Salem

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3658/the-us-in-the-middle-east-one-year-into-the-biden-administration--interview-with-paul-salem
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Toplumsal Refah Bölüm Analizi

Günümüzde devletler toplumsal refah ve ekonomik kalkınma arasındaki karmaşık ilişkinin ekonomi politikalarına verdi-
ği yönün bilincindedir. Refah, devletin sorunsuz bir şekilde işlemesine doğrudan etki etmektedir. Refahın iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi de günümüz devletlerinin önemli sosyo-ekonomik amaçlarından biridir. Varlık ve eğitim düzeyinin art-
ması, sağlık sisteminin geliştirilmesi toplumsal refahın yüksek düzeylere ulaşmasını sağlamaktadır. Toplumsal refahın 
artmasında devlet politikalarının yanında birçok faktör de etkilidir. Devlet kurumları, özel kurumlar ve kuruluşlar top-
lumsal refahın ölçümünde ve ilerlemenin yönlendirilmesinde oldukça önemli rollere sahiptir. Bültenin, toplumsal refah 
bölümünde incelenen ülkelerdeki çeşitli kuruluşların ekonomik kalkınma ve toplumsal refah konusundaki çalışmalarına 
yer verilmektedir. Toplumsal refah konusunda en çok çalışma yapan ülkeler Güneydoğu ülkeleridir. Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu ülkeleri küresel çapta etkili olan olayların ülkeye ve bölgeye etkisini incelemiştir. Güneydoğu ülkeleri ise daha çok 
devletlerinin sosyo-ekonomik kalkınma projeleri ve ekonomi politikaları hakkında çalışmalar yapmıştır. 

Ülkelerin Şubat gündemlerine bakıldığında COVID-19 salgınının ve şehir problemlerinin diğer konularla karşılaştırıldığın-
da daha fazla yer kapladığı görülmektedir. Bahreyn’de Rawana Al Dajani ve David Vergahan diş hekimlerini ve politika ya-
pıcıları uyaran bir rapor yayınlamıştır. Raporda pandemi tedbirlerinin önemini bir kez daha vurgularken gelecekte olabi-
lecek salgınlar için bir acil durum planı hazırlanmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Endonezya’da ise salgın sürecinde 
kapsayıcı bir iyileşme konusuna odaklanılmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda çalışmalar yapan Achim Stei-
ner’in konuşma yaptığı programda iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, enerji geçişi, G20 ve T20 iş birliği gibi konular 
tartışılmıştır. Salgınla mücadele konusu da pandemi döneminin başından itibaren ülke gündemlerinde yerini koruyan 
bir konu olmuştur. Endonezya’da Nadhatul Ulema ve Yuhansyah Nurfauz tarafından İbn-i Sina ve Suyuti gibi alimlerin 
salgınla mücadele hakkındaki görüşlerini içeren bir yazı yazılmıştır. 

Yapılan faaliyetler incelendiğinde kent, kentleşme ve kent problemleri hakkında çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Fas 
merkezli bir kuruluş olan Güney Politika Merkezi ve Dünya Bankası araştırmacıları tarafından bir rapor hazırlanmıştır. 
Bu raporda kentleşmenin emtia talebine olan etkisi incelenmiş ve Haziran 2020’de dibe vuran ekonomilerin kentleşme 
etkisiyle bir emtia süper döngüsüne girilip girilmediği tartışılmıştır. Endonezya’da ise kent konusundaki gündem, inşa 
edilmesi planlanan başkent ile ilgili olmuştur. Setara Demokrasi ve Barış Enstitüsü, Endonezya’daki inanç özgülüğü ile 
ilgili bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda inanç özgürlüğünü yerel yönetimler aracılığıyla genişletilebileceği sonucuna va-
rılmıştır. 

Afganistan’da toplumsal refah konusu değişen rejim perspektifinde ele alınmıştır Adam Pain tarafından Afganistan’ın 
kırsal kesimlerinin ekonomik durumunu ele alan bir rapor hazırlanmıştır. Raporda rejim değişikliği öncesinde de ekono-
mik durumu iyi olmayan kırsal bölgede rejim değişikliğinin ve ekonomik krizin etsinin olumsuz sonuçlar doğurduğu dile 
getirilmiştir. Afganistan Analist Ağı tarafından yayınlanan bir başka raporda ise, ekonomik gerileme ve rejim değişikliğinin 
Afgan medyasına etkileri incelenmiştir. Raporda Afganistan’daki pek çok gazetecinin işini yapamadığı, rejim değişikliğin-
den sonra özellikle Kadın gazetecilerin çok az bir kısmının işine geri dönebildiği yer almıştır. 

Kuzey Afrika ülkelerinde ise savaş gündemde ilk sırada yer almıştır. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Afrika’ya yönelik ekonomik 
etkileri tartışılmıştır. Fas menşeli politika merkezinde yayınlanan bir görüş yazısına göre Afrika kıtasının enerji ithalatçıla-
rı olan Cezayir, Angola, Nijerya, Güney Afrika ve Mısır gibi ülkeler savaş sebebiyle bir enerji krizi yaşamayacağı ancak Fas 
gibi enerji ithalatı yapmayan ülkelerin enerji ve gıda fiyatlarından etkileneceği belirtilmiştir. Gündemde ele alınan bir di-
ğer savaş ise ABD-Çin ticaret savaşı olmuştur. ABD ve Çin arasında devam eden ticari düşmanlığın dünya ekonomisinde 
bir dönüm noktası olup olmayacağı tartışılmıştır. Yeni bloklaşmalardan söz edilirken ülkelerin dış politikalarını ve ticari 
sistemlerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmiştir.
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Balkan ülkelerinde organize suç ve kara para aklama gibi konularda çalışmalar yapılmıştır. Balkan Araştırmacı Raporlama 
Ağı yasa dışı gelirlere el konulması ve bu gelirlerin müsadere edilmesi konusunda bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda 
yasa dışı gelire ve kara para aklamaya karşı mücadelenin başarılı olabilmesi için sivil toplum örgütleri ve gazeteciler ara-
sında iletişim ve iş birliği kurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Güneydoğu Asya’da salgın ve kent konularının dışında iklim değişikliği, dijital ekonomi ve hayvancılık konuları ele alınmış-
tır. Brac Yönetişim ve Kalkınma Enstitüsü tarafından Hindistan’ın Batı Bengal bölgesi baz alınarak bölgedeki hayvancı-
lığın gelir getirisi hakkında bir araştırma makalesi yayınlanmıştır. Makaleye göre hayvancılık, bölgedeki kazanç, tüketim 
ve gıda güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Hayvancılığın kırsal kesimde kadın merkezli bir faaliyet olduğu 
belirtilerek hayvancılıkta gelirin aşırı yoksul kadınlara devredilmesinin, birey ve hane düzeyinde sosyo-ekonomik refahı 
sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. İncelediğimiz diğer bir ülke olan Malezya’da ise dijital ekonomi ve iklim değişikliği-
nin gıda güvenliğine etkisi konularında çalışmalar yapılmıştır. Özellikle COVID-19 sonrasında artan dijitalleşme ve bunun 
Malezya ekonomisine olan katkısı incelenmiştir. Gıdanın kolay erişiminin ve ekonomikliğinin sağlanması için çalışmalar 
yapılmasına rağmen iklim değişikliğinin etkisi bu çalışmaları negatif yönde etkilemektedir. Malezya’da yapılan çalışmayla 
beraber iklim değişikliğinin negatif etkilerinin en aza indirgenerek adil bir gıda dağılım sisteminin oluşturulması hedeflen-
miştir.
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“BAE’de Teknik ve Mesleki Eğitim: Kalkınma ve Reform” Başlıklı Kitap Yayımlandı

“Kırsal Afganistan’da Radikal Belirsizlikle Yaşamak: Hayatta 
Kalma Çalışması” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Technical and Vocational Education in the UAE: Development & Reform

02.2022                     

16.02.2022          

İngilizce   

İngilizce   

BAE                         

Afganistan     

Kitap

Rapor

BAE Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi (ECSSR)’nin yayınladığı kitap, 
BAE liderliğinin teknik ve mesleki eğitimin geliştirilmesindeki rolünü ve 
vizyonunu ve bu ‘Vizyon’ planları ile politika arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. 
BAE’de Teknik ve Mesleki Eğitime yönelik kapsamlı özgün araştırmalarla 
kitap, TVET’in özel sektördeki Emirlik istihdamı üzerindeki etkisinin yanı sıra 
bilgi ekonomisine geçişi kolaylaştırmadaki rolünü araştırmaktadır. Kitap, bu 
kapsamlı konuları üç ilgili araştırma sorusu aracılığıyla ele alıyor: Liderliğin 
Vizyonlarının beceri taleplerini karşılamak için etkili bir TVET stratejisi var mı? 
TVET etkili bir şekilde sunuluyor mu? İşsizleri becerilerine uygun işlere dahil 
edecek bir sistem var mı? Kitap, mevcut TVET sistemi hakkında 21 bulgu ve 
BAE liderliğinin Vizyon gündemlerini desteklemek için TVET’in daha etkili 
uygulanması için bir yol çizen 10 öneri sunmaktadır.

Afganistan Analiz Ağı, Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinin 
ardından insanların yaşam koşullarının ne durumda olduğuna dair Adam 
Pain tarafından kaleme alınan bir rapor yayımladı. Raporun amacı geleceği 
belirsiz olan kırsal bölgelerde geçim şartlarının ne olduğunu araştırmaktı. 
Raporda rejim değişikliği öncesinde de durumu iyi olmayan kırsal kesimlerin 
-Afganistan’ın yaşadığı ekonomik krizle beraber- yaşadıkları zorlukların 
katlandığı ifade edildi. Sonuç olarak rapor, Afganistan’ın kırsal kesimlerinin 
ekonomik yönden gelişmesine yönelik mekanizmalar için çok geç kalındığını 
ifade etti.

Living With Radical Uncertainty in Rural Afghanistan: The Work of Survival

https://www.ecssr.ae/en/publication/technical-and-vocational-education-in-the-uae-development-reform/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/living-with-radical-uncertainty-in-rural-afghanistan-the-work-of-survival/
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“Rejim Değişikliği, Ekonomik Gerileme ve Yasal Korumasızlık: Afgan Medyasına Ne Oldu?” 
Başlıklı Rapor Yayımlandı

07.02.2022          

17.02.2022     

İngilizce         

İngilizce           

Afganistan         

Bahreyn    

Rapor

Rapor

Afganistan Analist Ağı Afganistan’daki rejim değişikliğinin medyaya 
etkisini araştıran bir rapor yayımladı. Rapora göre Taliban’ın yönetimi ele 
geçirmesinden pek çok sektörün etkilendiği gibi medya sektörü de etkilendi. 
Ancak pek çok gazeteci işini yapmaya devam etmekte. 2021 yılı verilerine 
göre kadın çalışanların yalnızca %17’si işine geri dönebildi. Ayrıca rapor, 
Taliban’ın “Medya Şiddetini ve Şikayetlerini İnceleme Komisyonu” adlı 
bir medya yapısı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin endişeleri de içerdi. 
Yazarlar, Taliban bu tür bir medya yapısını yeniden kurması halinde, bunun 
medya üzerinde yeni bir tür kontrol yaratacağını ifade etti.

21 Aralık 2021’de Derasat-UNDP Bahreyn COVID-19 sosyo ekonomik etki 
değerlendirmesinin bir parçası olarak Derasat ve UNDP Bahreyn, COVID-19’ 
un etkisini tartışmak için Bahreyn Krallığı’ndaki en saygın diş hekimlerinden 
ve ağız sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubu bir araya getirdi. Bu 
araştırmada ağız sağlığı, diş hekimliği ve Bahreyn’deki ortodontist endüstrisi 
için pandemi sonrası direncin nasıl göründüğü hakkında detaylı bir çalışma 
yapıldı. Rawana Al Dajani ve David Verhagen tarafından ortaklaşa yazılan 
bu rapor, detaylı bir şekilde tartışıldı ve önemli meseleleri vurgulandı. Bunun 
yanı sıra diş hekimleri ve politika yapıcıları hedef alan bir dizi tavsiye sundu.

“Bahreyn’de COVID-19’un Ağız Sağlığı, Diş Hekimliği ve Pandemi Sonrası Dayanıklılık 
Üzerindeki Etkisini Anlamak” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Regime Change, Economic Decline and No Legal Protection: What has Happened to the 
Afghan Media?

Understanding The Impact Of Covid-19 On Oral Health, Dentistry And Post-Pandemic 
Resilience In Bahrain

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/regime-change-economic-decline-and-no-legal-protection-what-has-happened-to-the-afghan-media/
https://www.derasat.org.bh/understanding-the-impact-of-covid-19-on-oral-health-dentistry-and-post-pandemic-resilience-in-bahrain/
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“Ukrayna’daki Savaşın Afrika ve Fas’a Yönelik  Ekonomik Etkileri” Adlı Makale Yayımlandı

“Dünya Bankası İş Birliğiyle Emtia Piyasalarının Görünümü, Kentleşme ve Emtia Talebi” Başlıklı 
Raporun Lansmanı Düzenlendi

The Economic Implications of the War in Ukraine for Africa and Morocco

Report Launch: Commodity Markets Outlook, Urbanization and Commodity Demand In 
partnership with the World Bank

28.02.2022 

24.02.2022 

İngilizce

İngilizce       

Fas

Fas

Politika Özeti

Rapor Lansmanı 

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından yayımlanan bu politika özetinde, Rusya-
Ukrayna savaşının ekonomik ve siyasi etkileri ele alındı. Politika özetinde 
öncelikle savaştan önceki Afrika’nın ekonomik durumundan ve dünya 
ticaretinde Rusya ve Ukrayna’nın etkisinden bahsedildi. Son kısımda savaşın 
Afrika’ya etkilerinden bahsedildi. Politika özetinde özellikle Afrika’nın enerji 
ithalatçıları olan Cezayir, Angola, Nijerya, Güney Afrika ve Mısır’a odaklanıldı. 
Afrika’daki enerji ithalatçılarının savaşın etkisiyle negatif sonuçlara maruz 
kalmadığı iddia edildi. Bununla birlikte doğal kaynaklara sahip ülkelerin, 
özellikle enerji ihracatçılarının krizin fırsatlarına yöneldiği belirtildi. Ancak Fas 
gibi ülkelerin yükselen enerji ve gıda fiyatlarından etkileneceği vurgulandı. 

Yeni Güney Politika Merkezi tarafından düzenlenen lansmanda emtia piyasaları 
üzerine yapılan araştırma raporu sunuldu. Bu rapor Dünya Bankası ve Yeni 
Güney Politika Merkezi araştırmacıları tarafından hazırlandı.  Raporda emtia 
piyasalarını etkileyen unsurlardan biri olan kentleşme üzerine odaklanıldı. 
Bununla birlikte ekonomilerin Haziran 2020’de dibe vurduğundan beri, enerji 
fiyatları ve tarım ile metaller de dahil olmak üzere enerji dışı emtialar, bir emtia 
süper döngüsüne girip girmediğimiz sorusu ekseninde tartışıldı.

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-02/PB_11-22_Dadush--.pdf 
https://www.policycenter.ma/index.php/events/report-launch-commodity-markets-outlook-urbanization-and-commodity-demand-partnership-world
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“Çin-ABD Ticaret Savaşı, Savaş Sonrası Ticaret Sisteminin Sonunun Habercisi Mi?” Adlı Çevrim 
İçi Seminer Düzenlendi

BIRN Arnavutluk Organize Suçla Mücadele Konusunda Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi

La guerre commerciale sino-américaine annonce-t-elle la fin du système commercial 
d’après-guerre?

BIRN Albania Holds Roundtable on the Fight Against Organized Crime

23.02.2022 

09.02.2022 

İngilizce- Fransızca

İngilizce

Fas

Arnavutluk

Çevrim İçi Seminer

Yuvarlak Masa Toplantısı

Yeni Güney Politika merkezi tarafından gerçekleştirilen seminerde, Donald 
Trump başkanlığında tırmanan ve mevcut ABD yönetimi döneminde de devam 
eden Çin ile ABD arasındaki ticari düşmanlıkların, II. Dünya Savaşı’nın sona 
ermesinden bu yana dünya ekonomisinin liberalleşmesinde bir dönüm noktası 
olduğu vurgulandı. Yeni bloklaşmaların olduğu küresel ticaret sisteminde 
ülkelerin ticaretlerini ve dış politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği 
belirtildi. Bu seminerde “Dünya ticaret sistemini” hangi ilişkilerin ve nesnelerin 
oluşturduğuna, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşının “küresel 
ticaret sistemi” üzerindeki etkilerine ve “Dünya Ticaret Sistemi”nin yeni 
yapısına odaklanıldı. Moderatör Abdelaaziz Ait Ali yönetiminde gerçekleşen 
seminere konuşmacı olarak Uri Dadush, Mohammed Loulichki, Fathallah 
Oualalou ve Pierre Sauvé katıldı.

Arnavutluk’taki Balkan Araştırmacı Raporlama Ağı Tiran’da “organize suç ve 
kara para aklama”  hakkında bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Hollanda 
Krallığı’nın desteklediği “Bilinç ve Hesap Verebilirlik Artırma Projesi” altında 
gerçekleştirilen etkinliğe 23 gazeteci ve organize suç, kara para aklama ve 
yasa dışı varlıkların geri alınması alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve 
uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.  Bu etkinliğin amacı yasa dışı suç 
gelirlerine el konulması ve müsadere edilmesi konusunda sistem üzerindeki 
farkındalığı artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirerek organize suç ve kara 
para aklama ile mücadeleyi güçlendirmek olarak ifade edildi. Tartışmanın 
moderatörlüğünü Kanada Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Ulusötesi 
ve Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim uzmanı olan Fabian Zhilla yaptı.

https://www.policycenter.ma/index.php/events/la-guerre-commerciale-sino-americaine-annonce-t-elle-la-fin-du-systeme-commercial-dapres
https://birn.eu.com/news-and-events/birn-albania-holds-roundtable-on-the-fight-against-organized-crime/
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“Hayvancılık Varlık Transferlerinin Ultra Yoksulların Geçim Kaynakları Üzerindeki Etkisi” Başlıklı 
Araştırma Makalesi Yayımlandı

“İbn Sina’nın Salgınla Mücadele Etme Stratejisi” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

The Impact of Livestock Asset Transfers on the Livelihoods of the Ultra-Poor

Strategi Ibnu Sina dalam Mewaspadai Wabah yang Kembali Meningkat

22.02.2022      

06.02.2022          

İngilizce             

Endonezce           

Bangladeş         

Endonezya         

Araştırma Makalesi

Görüş Yazısı 

Brac Yönetişim ve Kalkınma Enstitüsü, Narayan Das, Md. Kamruzzaman ve 
Md. Shakil Ahmed tarafından yazılan ve Batı Bengal Hindistan’daki hayvancılık 
tahmini ile ilgili bir makale yayınladı. Makale, Bengal’deki geçim kaynaklarına 
ilişkin hayvancılık varlık transferlerine odaklanmakta ve hanehalkının kadın 
üyelerini incelemektedir. Makale, “Hayvancılık Varlık Transferleri” programı 
tarafından artan gıda harcamalarını ve gıda güvenliğini ortaya koymaktadır. 
Makale, hane halkının kadın üyelerinin baskın gelir oluşturduğu sonucuna 
vararak Bengal’in kırsal kesiminde en önemli gelir türünün hayvancılıktan 
geldiğini göstermektedir. Bangladeş, Nepal ve Pakistan’da hayvancılıktan 
gelen gelirin bilinmesine rağmen, makale bilimsel olarak Bengal’de gelirin 
büyük bir kısmının hayvancılıktan elde edildiğini göstermektedir.

Nadhatul Ulema, Yuhansyah Nurfauz tarafından kaleme alınan görüş 
yazısında Tıbbun Nevebi adlı eserden hareketle İbn Sina’nın salgına karşı 
neler yapılması gerektiği ile ilgili yorumlarına değindi. İbn Sina’nın tavsiyelerini 
ele alan görüş yazısında asıl amaç, tavsiyelerin bugüne ne söyleyeceğini 
tartışmaktı. Bu bağlamda COVID-19 salgınına karşı İbn Sina’nın önerilerini 
yeniden değerlendirmeyi amaçlayan yazıda, İbn Sina’nın görüşlerinin yanı 
sıra Suyuti gibi hadis alimlerinin görüşlerine de yer verildi. 

https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2022/02/Impact_Livestock_Asset_Transfer_Ultrapoor_Livelihoods.pdf
https://islam.nu.or.id/hikmah/strategi-ibnu-sina-dalam-mewaspadai-wabah-yang-kembali-meningkat-bv1fH
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“Hoşgörülü Şehir Endeksi 2020” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“COVID-19 Salgınında Kapsayıcı İyileşmeyi Gerçekleştirme” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

Indeks Kota Toleran 2020

Realizing Inclusive Recovery from the COVID-19 Pandemic

15.02.2022         

9-10.02.2022          

Endonezce         

İngilizce         

Endonezya         

Endonezya     

Rapor

Konferans

Setara Demokrasi ve Barış Enstitüsü, Endonezya’daki inanç özgürlüğünün 
2020 yılında ne durumda olduğuna ilişkin bir endeks yayımladı. Setara 
Enstitüsü bu raporun inanç özgürlüğüne giden yolda önemli bir yapıtaşı olan 
hoşgörünün inşa edilmesinde etkili bir rolü olacağını düşünmektedir. Çalışma 
yerel yönetimler aracılığıyla inanç özgürlüğünün geliştirilebileceği sonucuna 
vardı. Ayrımcılık içeren politikaların düzenlenmesi, azınlık dini grupların 
ibadet alanlarına izin verilmesi gibi politika önerileri sunuldu. Bir başka 
açıdan çalışmanın aslında şehir yönetişiminde sosyal içermeyi yaygınlaştırma 
çabalarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda şehir yönetimlerinde 
Pancasila’yı uygulamaya teşvik etmek amacına hizmet eden somut bir çaba 
olduğu ifade edildi. 

Strateji ve Uluslararası İlişkiler Merkezi; iklim değişikliği, finansal istikrar, dijitale 
geçiş ve sosyal kapsayıcılık gibi konuları anlamak, bunlara yönelik nitelikli ve 
sürdürülebilir yanıtlar bulmak adına bir konferans organize etti. Konferansın 
esas amacı Endonezya’da karar vericilere rehberlik sağlamaktı. Özellikle 
konferansın hedeflerinden biri Endonezya’nın G20 başkanlığı döneminde 
bahsi geçen sorunlara ilişkin kapsamlı bir ajandasının olmasını sağlamaktı. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında çalışmalar yapan Achim Steiner, 
açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konferansın oturumları “İklim Finansı ve 
Sürdürülebilir Kalkınma”, “Enerji Geçişini Hızlandırmak”, G20 VE T20 İş Birliği” 
şeklinde gerçekleşti.

https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2021/ 
https://www.csis.or.id/events/the-t20-indonesia-inception-conference-titled-realizing-inclusive-recovery-from-the-covid-19-pandemic-day-2
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“Bir Başkent Nasıl İnşa Edilmez: Endonezya, İmar Planlı Diğer Şehirlerin Hatalarından Ne 
Öğrenebilir?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“ISIS- Google Raporu: Malezya’nın Dijital Ekonomisi” Başlıklı Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi

How not to Build a Capital: What Indonesia can Learn from Other 
Master-Planned Cities’ Mistakes

ISIS-Google Report – Malaysia’s Digital Economy

09.02.2022          

14.02.2022          

İngilizce        

İngilizce         

Endonezya         

Malezya        

Görüş Yazısı

Çevrim İçi Seminer

The Conversation Endonezya, Borneo Adasında inşa edilmesi planlanan 
başkentin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir görüş yazısı yayımladı. Yazıda 
planlı bir şekilde hazırlanan diğer başkentlerin hatalarını tekrar etmemek 
üzere bahsi geçen şehrin dikkatli inşa edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu 
doğrultuda yazıda birtakım öneriler yer aldı. İnşa edilmesi planlanan başkente 
feminist dokunuşlarda bulunmak gerektiği, şehrin doğayı domine etmemesi 
gerektiği ve etnik çeşitliliği göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir üslup 
taşıması gerektiği vurgulandı. Yazıya göre başkent “cinsiyet eşitlikçi, sınıfsız, 
barışçıl, ekolojik ve estetik” olmalıdır. 

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (ISIS) Google ile iş birliği halinde 
“Malezya’da Dijital Ticaretin ve Dijitalleşmenin Güçlendirilmesi: COVID-19 
Sonrası Dirençli Bir Dijital Ekonomiye Yönelik Zorluklar ve Yollar” başlıklı 
raporun tanıtımını içeren bir çevrim içi seminer düzenledi.  Calvin Cheng 
ve Juita Mohammad tarafından hazırlanan rapora göre dijital teknoloji ve 
ticaret Malezya ekonomisine 289 milyon RM ile %19.1 oranında katkıda 
bulunmaktadır. Seminerde yüksek gelire sahip ülkeler kategorisine girmeye 
başlayan Malezya’nın dijital ekonomik sistemini güçlendirmesinin hayati öneme 
sahip olduğu vurgulandı. 

https://theconversation.com/how-not-to-build-a-capital-what-indonesia-can-learn-from-other-master-planned-cities-mistakes-175318 
https://www.isis.org.my/recent-event/isis-google-report-malaysias-digital-economy/ 
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“İklim Değişikliğinin Küresel Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisiyle Yüzleşmek: İslami Bir 
Perspektif” Başlıklı Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi

Facing the Impact of Climate Change on Global Food Security: An 
Islamic Perspective

24.02.2022          İngilizce         Malezya                 Çevrim İçi Seminer

Uluslararası İleri İslami Çalışmalar Enstitüsü (IAIS) iklim değişikliğinden kaynaklı 
gıda güvensizliğine değinen çevrim içi seminer organize etti. Programın 
amaçlarından biri küresel gıda sektöründeki iklim değişikliğinin etkisini 
tartışmaktı. Akabinde İslam medeniyetinde gıda güvenliğinin önemi ve yönetimi 
üzerinde duruldu. Dr. Zaid Barzinci, Dr. Fachruddin Majeri Mangunjaya ve Ku 
Nurasyıqın Ku Amır’in konuşmacı olarak katıldıkları programda Malezya’nın 
karar vericilerine, gıda güvenliğindeki sorunlara çözüm niteliğinde olması 
planlanan politika önerilerinde bulunuldu. 

https://iais.org.my/events-sp-1744003054/past-events/item/1407-online-forum-facing-the-impact-of-climate-change-on-global-food-security-an-islamic-perspective 
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Kültürel Çalışmalar Bölüm Analizi

Küreselleşmenin günden güne artan etkisiyle toplumlar kendi kimliklerini korumak konusunda bir endişeye girmiştir. 
Son dönemlerde görülen kültür çalışmaları da bu artan endişenin bir ürünüdür. Bu çalışmalar Müslüman dünyada da 
popülerliği giderek artan bir trend halini almıştır. Müslüman Dünyada Fikri Birikimler Bülteni’nin bu ayki sayısında çeşitli 
ülkelerden eğitimlerden çevrim içi seminerler ve kitap değerlendirmelerine kadar çeşitli kültürel çalışmalar raporlandı. 
Kültürlerin bir nesilden diğerine aktarılmasındaki en büyük pay eğitim alanında olduğundan kültürel çalışmalarda her 
zaman yoğunluk eğitim faaliyetlerine verilmiştir. Bu bağlamda eğitim alanında yapılan faaliyetler bültende öne çıkmıştır. 

Libya’da yerel kalkınmayı arttırmak ve kurumlarını geliştirebilmek için araştırma ve eğitimi destekleyen bir ortaklık gi-
rişiminde bulunuldu. Fransa’da da eğitim meselelerine giderek artan bu ilgi çeşitli STK’ların gündemindeydi. Geçmiş-
ten günümüze eğitim meselesine odaklanan bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştiren Kral Abdulaziz Al-Saoud İslami 
Araştırmalar ve Beşerî Bilimler Derneği, aydınlanma düşüncesi ve eğitim arasındaki ilişki üzerine faydalı bir konuşma 
gerçekleştirdi. Güney Asya’da eğitim ise yöntem ve istikrar üzerinden gündemdeydi. Endonezya’da eğitim hareketlerine 
verdiği önemli desteğiyle bilinen Muhammediye hareketi Endonezyalı çocukların eğitim dinamiklerinin ve yöntemlerinin 
konuşulduğu bir kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Malezya’da bulunan Uluslararası İleri İslami 
Çalışmalar Enstitüsü (IAIS) İslami Eğitim Serisi başlığı altında, eğitimde istikrarın gerekliliği ve bu istikrarın içinde bulunu-
lan toplum tarafından gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Dünya genelinde gerçekleşen etik tartışmaları elbette Müslüman toplumlarda da oldukça yankı uyandıran meseleler 
arasındadır. İslam ahlakı ve etik tartışmaları birçok konuda etkisi olan ve her alanda kendine yer bulabilen oldukça önemli 
bir meseledir. Katar merkezli bir STK, Müslüman toplumların gündemine son dönemlerde girmiş olan Genetik, genomik 
ve GenEtik meselelerini İslam hukuku perspektinde tartışmaya açtı. Bir seminer olarak gerçkleşen bu faaliyet İslam ge-
leneğinde varsayıma dayalı genetiğin etkileşimi, metafizik görünmeyen kavramı, DNA testi ve soy (neseb) üzerine İslami 
hukuk tartışmaları hakkında oldu.

Bunların yanı sıra, Kuzey Afrika ülkeleri, Katar ve Lübnan’da İslam ahlakı ve hukuk üzerine çeşitli çalışmalar kaydedildi. 
Katar’da bu çalışmalar, İslam Ahlakı geleneğinde temel kavramların tartışıldığı ve metodoloji yaklaşımların ele alındığı bir 
toplantı biçiminde gerçekleşti. Öte yandan Lübnan’da son dönemde tartışmaların odağında olan siyaset felsefesi için 
adalet ve İslam üzerinden yeniden bir değerlendirme yapıldı. Girişimcilik konusunda önceliğin ahlaki değerlere mi yok-
sa ekonomik kaygılara mı verilmesi üzerine yapılan kitap değerlendirmesinde İslami bakış açısının benimsenerek cevap 
verilmesi gerektiği vurgulandı. Geleneksel ve modern ekonomi arasında bir denge oluşturacağını savunan bu kitap yeni 
girişimcileri eğitmek ve büyütmek adına önemli bir adım olarak kaydedildi. 

Hukuk tartışmalarının en ilginci ise şüphesiz Metaverse dünyasının meydana getirmiş olduğu tartışmadır. Müslüman 
toplumlarda ve tabii ki tüm dünyada yankı uyandıran “sanal gerçeklik” mevzuu birçok tartışmaya yol açtı. Endonezya’da 
Nadhatul Ulema yeni teknolojik gelişmelere Müslümanların nasıl cevap vereceği ve hayatlarını nasıl idame ettirecekleri 
noktasında fetvalar verdi. Burada öne çıkan en büyük soru hac gibi fiziki ibadetlerin kabul edilip edilmeyeceğine dair 
oldu. Bu çabaların önemli olduğu ve İslam hukukunun gelişen dünyaya ayak uydurması gerektiğine değinildi. 

Kültür çalışmaları, bölgede yaşayan ya da yaşamış olan, halkın saygısını kazanmış ve o toprakların kendi kimlik inşasında 
önemli yeri olan şahsiyetin anılması ve fikrilerinin tartışılmasını da kapsamaktadır. Bu bağlamda, bir dizi önemli şahsiyet 
çeşitli bölgelerde organize edilen konferanslarla anıldı. Cevdet Said’in Filistin mücadelesindeki tutumu ve Ali Mazrui’nin 
ırkçılık üzerine söylemlerine dikkat çekildi. 

Sonuç olarak, bültenin bu sayısında Müslüman toplumlarda kültürel mirasın inşasına ve taşınmasına yönelik yapılmış 
faaliyetler raporlandı. Bunlar ışığında, eğitim alanında etkinliklerin devamlı olarak arttığı, İslam etiği ve hukuk tartışma-
larının Batı dünyası Müslümanlarının yanı sıra Güney Asya ve Orta Doğu’da da ivme kazandığı kaydedildi. Bunun dışında 
kültürel miras olan şahsiyetlere de dikkat çekildi. Faaliyetlerle ilgili detaylı bilgilere Kültürel Çalışmalar bölümünde yer 
verildi. 
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“Hafiz Salih ef. Gašević, Hayatı ve Çalışmaları- Mevlüd’ün İslam’ın Yayılmasına 
Etkisi” Hakkında Panel Düzenlendi

“Muhteşem Varlık” Kitabın Tanıtımı Gerçekleştirildi

27.02.2022                

10.02.2022               

Boşnakça                

Boşnakça                  

Karadağ                  

Karadağ                

Panel

Kitap Tanıtımı

Karadağ İslam Cemaatinin Meşihat binasında “Hafız Salih ef. Gašević, hayatı 
ve eserleri ile Mevlüd’ün İslam’ın yayılmasına etkisi ve Karadağ ve ötesindeki 
Boşnakların milli kimliği” konulu panel düzenlendi. Toplantının başında 
Selmedina Čekić, Salih Gašević’ten alıntılar ile bir Mevlüd okudu. Daha 
sonra proje koordinatörü Džemal ef. Dacić bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ettikten sonra bu tür programların 
öneminden bahsetti. Dacić konuşmasında projeyi destekleyerek hayata 
geçmesini sağlayan Karadağ Azınlık Haklarının Korunması ve Kullanılması Fonu 
Direktörü Emir Dacić’e teşekkür etti. Džemal ef. Dacić’in konuşmasından sonra 
Karadağ İslam Cemaati Reisi Rifat ef. Fejzić bir açılış kouşması yaptı. Etkinlik 
üç oturumda gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılar Salih ef. Gaševića 
hakkındaki konuları tartışma fırsatı buldu. 

Karadağ İslam Cemaatinin Podgorica’daki Mehmed Fatih Medresesi’nde Prof. 
Enis Burdžovića tarafından 10 Şubat tarihinde medresede “Muhteşem Varlık” adlı 
kitabının tanıtım sumunu gerçekleştirildi. Kitap tanıtımına medresenin öğrencileri 
ve hocaları katıldı. Yazar dışında medrese hocalarından Prof. Azra Glavatovic, 
ve Prof. Afan. Ef. Latić de konuşlarını yaptılar. Programın modeartörlüğünü Omar 
Abazaj yaptı. Medrese öğrencilerinden Mehmedin Fejzic ve Dina Toskiç de 
tanıtımı yapılan kitaptan alıntılar yaparak programa katıldılar. 

Hafiz Salih ef. Gašević, Život i Djelo – Uticaj Mevluda Na Širenje Islama

Promocija Knjige “…Divno Biće” Prof. Enisa Burdžovića

http://www.monteislam.com/novosti/naucni-skup-hafiz-salih-ef-gasevic-zivot-i-djelo-i-uticaj-mevluda-na-sirenje-islama-i-nacionalnog-identiteta-bosnjaka-u-crnoj-gori-i-sire 
http://www.monteislam.com/novosti/promocija-knjige-divno-bice-prof-enisa-burdzovica
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“Geleceğin Eğitim ve İşleri: BAE’nin İlerlemesini Güvence Altına Almak için Nitelikli İnsan 
Sermayesinin Geliştirilmesi” Başlıklı Kitap Yayınlandı

“Gelecek Projeleri” Hakkında Bir Panel Düzenlendi

02.2022                    İngilizce

Arapça               

BAE                    

BAE                   

Kitap 

Panel24.02.2022                    

ECSSR’NİN ‘Geleceğin Eğitimi ve İşleri: BAE’nin İlerlemesini Güvence Altına 
Almak için Nitelikli İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi’ başlıklı 10. Yıllık Eğitim 
Konferansı, herhangi bir toplum için ilerlemenin temel taşı olarak eğitimin 
büyük öneminin altını çizdi. 12-13 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
konferans, teknolojinin rolüne odaklanarak çağdaş eğitimin karşılaştığı en önemli 
konulardan bazılarını araştırmak üzere önde gelen uzmanları bir araya getirdi. 
ECSSR bu konferansın çıktılarını düzenleyerek kitaplaştırdı. Bu kitap, yalnızca 
ECSSR’nin 10. Yıllık Eğitim Konferansı sırasında paylaşılan bilgileri bir araya 
getirmenin bir yolu olarak hizmet etmekle kalmamakta, aynı zamanda BAE’nin 
ulusun yolculuğunun önümüzdeki elli yılı için stratejik planlamasında yeni bir 
aşamaya girmesiyle eğitimin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Dubai’deki İslami İşler ve Hayır Faaliyetleri Dairesi, 24 Şubat’ta “Gelecek 
Projeleri” konusuna odaklanan “IACAD Görüşmeleri” başlıklı inovasyon 
konulu bir panel düzenledi. Tartışma da, IACAD’in kuruluşundan bu yana elde 
ettiği seçkin fikirlerin yanı sıra Ulusal İnovasyon Stratejisi hedefleri dahilinde 
çeşitli sektörlerde inovasyon sahnesini zenginleştirmek için elde etmeye 
çalıştığı fikirleri tanımlamayı amaçlandı. “IACAD Görüşmeleri”nin ikinci yılında, 
IACAD’in önümüzdeki yıllarda uygulamak ve gerçekleştirmek için çalıştığı 
gelecekteki projelere odaklanıldı. Tüm IACAD çalışanları için Microsoft Teams 
üzerinden canlı yayın yapıldı. Tartışmada, kurumsal inovasyon uygulamalarını 
telkin ederek IACAD çalışanlarını hükümet gelişimine teşvik etmeyi ve 
motive etmeyi ve IACAD’in hızlı değişimlere ayak uyduran yolculuğunu ve 
bir inovasyon kültürünü nasıl inşa ettiğini sunmayı amaçlandı.

Education and Jobs of the Future: Developing Qualified Human Capital to Secure the 
UAE’s Progress

املشاريع املستقبلية” حلقة حوارية عن املستقبل بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

https://www.ecssr.ae/en/publication/education-and-jobs-of-the-future-developing-qualified-human-capital-to-secure-the-uaes-progress/
https://www.iacad.gov.ae/en/Media/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=1263 
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IACAD, İsra ve Miraç Hakkında Çevrim İçi Bir Konferans Düzenledi

“Psikososyal Engellilerin Savaştan Etkilenen Ortamlarda Bağımsız Yaşama ve 
Topluma Dahil Olma Deneyimi: Bir Literatür İncelemesi” Başlıklı Makale Yayımlandı

وقفات” محارضة تحتفي بذكرى اإلرساء واملعراج يف إسالمية ديب”

The Experience of People with Psychosocial Disabilities of Living Independently and Being 
Included in the Community in War-affected Settings: A Review of the Literature

25.02.2022                   

02.2022          

Arapça                   

İngilizce 

BAE                   

Filistin     

Çevrim İçi Konferans

Araştırma Makalesi

Dubai’de Eğitim ve Dini Rehberlik Departmanı tarafından temsil edilen İslami 
İşler ve Hayır Faaliyetleri Dairesi, İsra ve Miraç’ın yıldönümünü kutlamak için 
çevrim içi bir konferans düzenledi. “İsra ve Miraç Olayıyla İlgili Anlar”, vaiz 
Yaqoub Al-Houti tarafından Microsoft Teams aracılığıyla sunuldu. Konferans, 
İslam tarihinin en önemli dini olaylarını, kalpler ve ruhlar üzerindeki etkilerinin 
yenilenmesi yoluyla yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır. Al-Houti ders 
sırasında Müslümanların kalbinde “İsra ve Miraç”ın büyük bir yere sahip 
olduğunu vurguladı. Al-Houti, İsra ve Miraç’ın kendisini Kuran ayetleriyle 
destekleyen bir peygamberlik mucizesi olduğuna dikkat çekti. Konferans, 
IACAD çalışanlarının yanı sıra dışarıdan katılımada açıktı. 

Berzeit Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsü, psikososyal engelleri bulunan 
kişilerin topluma entegrasyonuna dair Hanna Kienzler, Suzan Mitwalli, Meryem 
Cicek tarafından kaleme alınan bir araştırma makalesi yayımladı. Makalenin 
amacı savaştan etkilenmiş ortamlarda psikososyal engelleri bulunan kişilerin 
tecrübelerine yer vermekti. Yazarlar bu alanda yapılacak çalışmalara dair veri ve 
bilgi eksikliğinin yaşandığını belirtti. Bu sebeple mezkûr alana ilişkin kapsayıcı 
araştırmalar yapmanın şimdilik pek mümkün olamadığını belirttiler.

http://icph.birzeit.edu/system/files/4.pdf 
https://www.iacad.gov.ae/en/Media/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=1265 
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Batı ve Güney Batı Toplantısı

Asmarya Üniversitesi Rektörü ve Zliten Belediyesi Başkanı “REBUILD” Adlı Projeyi 
İmzaladı

وقع يوم الخميس 24-2-2022م كل من السيد رئيس الجامعة األسمرية والسيد عميد بلدية زلينت REBEULD ضمن مرشوع

11.02.2022          

24.02.2022 

Arapça       

Arapça

Cezayir     

Libya

Toplantı

Proje

Cezayir Müslüman Alimler Birliği, Cezayir’in Batı ve Güney Batı bölgelerinden 
eğitim ve finans alanında toplumun ileri gelenlerinin bir araya geldiği 
bir toplantı organize etti. Toplantıda konuşulan konular arasında eğitim 
müfredatı, finansal kapasite ve bütçe yer aldı. Toplantıda vurgulanan 
önemli bir nokta Cezayir’in en az ekmek ve su gibi alimlerin birliğine de 
ihtiyacı olduğu oldu. Ancak alimler birliğinin yeterli bütçe ve finansal kaynak 
eksikliğinden dolayı görevlerini yerine getiremedikleri belirtildi. 

Al Asmarya Üniversitesi Rektörü ve Zliten Belediyesi Başkanı yerel 
kalkınmayı artırmak ve kurumlarını geliştirebilmek için araştırma ve eğitimi 
destekleyen bir ortaklık girişiminde bulundular. Bir ortaklık projesi olan 
Akdeniz Girişimi’nin bir parçası olan REBUILD’in altında gerçekleştirilen 
“Sürekli Eğitim” projesine katıldılar. Bu proje ile Libya devlet kurumlarının 
eksikliklerini gidermek ve geliştirmek hedeflendi. Al Asmarya Üniversitesi 
ve Zliten Belediyesi 4 yıl boyunca 6 alanda eğitim kursu düzenlemeyi ve 
bu alanlarla ilgili çeşitli faaliyetler düzenlemeyi kararlaştırdılar. Projenin 
giderlerinin ve sağlanacak tüm eğitim, ekipman ve malzeme masraflarının 
Avrupa merkezli kurum REBUILD’e ait olduğu belirtildi. 

لقاء جـهوي للغرب والجنوب الغريب تحتضنه تلمسان

https://oulama.dz/2022/01/14/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%80%d9%87%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86/
https://asmarya.edu.ly/ar/?p=16591 
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Tetouan’daki Abi Al-Hassan Al-Ash’ari Doktrin Çalışmaları ve Araştırma Merkezi, Osoul 
Al-Din Fakültesi’nde Bir Okuma Sempozyumuna Katılıyor

“Aydınlanma Ekolü” Başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

مركز أيب الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية بتطوان يشارك يف ندوة قرائية بكلية أصول الدين

Table ronde : Ecole des Lumières

22.02.2022 

24.02.2022 

Arapça

Fransızca

Fas

Fransa 

Seminer

Yuvarlak Masa Toplantısı

Muhammediye Alimler Derneği’ne bağlı Ebu’l-Hasan El-Eş’ari Merkezi’nin 
düzenlediği seminerde, Malezya’daki Cava Akademisi ve Muhammediye 
Alimler Derneği’nin hazırladığı “Hukuk Alanındaki El Yazması Kitaplarıyla 
Uğraşma Teknikleri: Kodikoloji, Filoloji, İndeksleme” adlı kitap tahlil edildi. 
Dr. Khaled Zuhri, Dr. Muhammed Ayman Al-Ataki, Dr. Zain Al-Abidin Al-
Qadhi, Dr. Abdel Ghani Al Yahyaoui, Dr. Abdullah Al-Tourati ve Dr. El Hassan 
Shahid toplantının katılımcıları arasındaydı. Toplantıya 200 öğretim üyesi 
ve öğrenci ile konuya ilgili kişiler katıldı. Kitabın yazarlarından biri olan Dr. 
Ahmed Al-Frak oturumun moderatörlüğünü üstlendi. Kitabın konusu olan el 
yazması eserlerdeki teknik problemlere odaklanılan seminerde katılımcılar 
ayrıca, kitabın fıkıh ilkeleri açısından oryantalist düşünceye karşı oluşturduğu 
zeminin önemli olduğunu belirtti.

Kral Abdulaziz Al Saoud İslami Araştırmalar ve Beşerî Bilimler Derneği 
tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak İbn 
Tafil Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Ahmed Alami ve 
Mohammed al-Muhaifiz katıldı. Toplantının konusu “Aydınlanmanın Felsefesi 
ve Eğitim Meselesi” adlı çalışma üzerine idi. Bu toplantıda Aydınlanma 
düşüncesinin değerleri ve ilkelerinin günümüze nasıl bir katkı sağlayabileceği 
irdelendi. Toplantıda günümüzdeki toplumun eğitim ve öğretim sistemlerinin 
krizlerine odaklandığı belirtildi. 18. yüzyılda ortaya çıkan Aydınlanma 
düşüncesi ve düşünürlerinin öneminden bahsedildi. Ayrıca Aydınlanma 
düşüncesi ve eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Bu kitaptan hareketle 
Aydınlanma düşüncesi ilkelerinin Fas toplumuna nasıl bir katkı sunabileceği 
de tartışıldı. 

https://www.arrabita.ma/events/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a3%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad-6/
http://www.fondation.org.ma/web/article/305 
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“BIRN Priştine’deki Gazetecilerle Doğrulama Metodolojisi” Başlıklı Eğitimi Düzenledi 

“İslam Düşünürü Jawdat Saeed’in Entelektüel Projesi Üzerine Düşünceler” Adlı Görüş 
Yazısı Yayımlandı

BIRN Holds Training on Fact-checking Methodologies With Journalists in Prishtina

التليدي يكتب: نظرات يف املرشوع الفكري للمفكر اإلسالمي جودت سعيد

16.02.2022 

01.02.2022 

İngilizce

Arapça

Kosova

Fas

Eğitim Programı

Görüş Yazısı

Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) Priştine’de 22 gazeteciye 
ve gazetecilik öğrencisine bilgi kontrol ilkeleri ve metodolojileri konusunda 
eğitim verdi. Eğitimin ilk kısmında IFCN standartları, gerçek kontrolün 
temelleri ve yanlış bilgi, sahte haber, derin sahtekarlık ve diğer sahte haber 
üretim biçimleri arasındaki farklar anlatıldı. İkinci kısımda medyadaki sahte 
haberlerin ve zararlı anlatıların tespitine odaklanıldı. Eğitimin üçüncü ve 
son bölümünde ise katılımcılara eğitimcilerle birlikte yalan haberlerin tespiti 
için pratik yapma fırsatı tanındı. Eğitmen olarak KALLXO’nun genel yayın 
yönetmeni ve Kosova Basın Konseyi’nde KALLXO temsilcisi Kreshnik Gashi 
ve KALLXO Araştırma Genel Yayın Yönetmeni Visar Prebreza yer aldı. 

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, Bilal Al Talidi’nin görüş yazısına yer verdi. 
Al Talidi yazısında 30 Kasım 2022’de vefat eden Cevdet Said’in İslam ve 
İslamcı hareketler hakkındaki düşüncelerini anlattı. İlk olarak Cevdet Said’in 
düşünce sistemini anlatan yazar, onun düşünce sisteminin zeminini Malik bin 
Nebi’nin fikirlerinin oluşturduğunu vurguladı ve düşünce sisteminin ilkelerini 
sünnet, insanın uyumu ve etkililik olarak üç kısımda inceledi. Yazısının ikinci 
kısmında Said’in İslamcı hareketlere yönelik düşüncelerinden bahsetti. Said’e 
göre İslamcı hareketler barışçıl değişim seçeneğini benimsemeli, gerekçeleri 
ne olursa olsun şiddeti reddetmeliydi. Hatta şiddete bakış açısının Filistin 
mücadelesindeki askeri direnişin önemini reddetme durumuna geldiğine 
dikkat çekti.

https://birn.eu.com/news-and-events/birn-holds-training-on-fact-checking-methodologies-with-journalists-in-prishtina/
https://www.pjd.ma/node/82928


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

63

Güncel Siyaset Felsefesinde Adalet Sorunu Başlıklı Kitap Yayımlandı

“Afrika, Araplar ve Kolonizasyon: Ali Mazrui’nin Eserlerinden Araştırmalar” Başlıklı Kitap 
Yayımlandı

The Question of Justice in Current Political Philosophy

Africa, Arabs and Colonization: Studies in Ali Mazrui’s Work

16.02.2022           

10.02.2022         

Arapça                 

Arapça         

Lübnan       

Lübnan       

Kitap

Kitap

Arap Birliği Araştırmaları Merkezi, Dr. Aymen Boutarfa tarafından kaleme 
alınan Güncel Siyaset Felsefesinde Adalet Sorunu başlıklı kitabı yayımladı. 
John Rawls’un A Theory of Justice adlı eseri, siyaset felsefesinin önemli bir 
kırılma noktasını oluşturarak adalet felsefesini soyut felsefi bir teori olmaktan 
çıkarıp siyaset ve toplum felsefesinin bir konusu hâline getirdi. Rawls liberal, 
sol, sağ ve kolektivist akımlar mevcut kıta felsefesi içinde adalet tartışmaları 
başlattı. Bu bağlamda Boutarfa tarafından yayımlanan kitapta, güncel siyaset 
felsefesindeki adalet tartışmalarına yer verilmiştir.

Arap Birliği Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan kitapta düşünür Ali 
Mazrui’nin çalıştığı Arap-Afrika ilişkileri, Afrika kimliği, İslam Batı ve Siyonizm 
gibi entelektüel ve politik meseleler tartışılmaktadır. Kitapta Ali Mazrui 
tarafından kaleme alınan “Afrika Kıtasının Üçlü Mirası”, “Güney Afrika’da 
Siyonizm ve Irkçılık Arasındaki Karşılaştırma” gibi birçok öncü yaklaşım yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra kitapta Ali Mazrui’nin Arap-Afrika entegrasyon 
çağrısı, İslam dünyası ve Batı arasındaki ortaklık ve anlaşmazlık alanlarına 
ilişkin açıklamaları da değerlendirildi. Ali Mazrui, 2002 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri tarafından “Afrika’nın dünyaya hediyesi” olarak 
tanınmış ve 2005 yılında Foreign Policy dergisi tarafından dünyanın en iyi 
100 entelektüel listesine konmuştur. Bu kitap Mazrui’nin düşünce dünyasına 
ışık tutmaktadır.

https://caus.org.lb/product/the-question-of-justice-in-current-political-philosophy-2/  
https://caus.org.lb/product/africa-arabs-and-colonization-studies-in-ali-mazruis-work-2/ 
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“İslam Ahlak Geleneğinde Temel Kavramlar: Semantik, Metod ve 
Yaklaşımlar” Adlı Uluslararası Seminer Hakkında Detaylı Rapor

“Lübnan’da Müfredat Zorlukları: Vatandaşlık Eğitimi ve Dijital Çağ” Başlıklı Konferans 
Gerçekleştirildi

Detailed report on International Seminar “Key Concepts in the Islamic Ethical Tradition: 
Semantics, Methods and Approaches”

تحديات املناهج الدراسية يف لبنان: الرتبية املواطنية والعرص الرقمي

22.02.2022     

25-26.02.2022           

İngilizce            

Arapça                

Katar       

Lübnan                

Rapor

Çevrim İçi Konferans

İslami Mevzuat ve Ahlak Araştırma Merkezi, seminer tartışmalarını açıklayan 
“İslam Ahlak Geleneğinde Temel Kavramlar: Anlambilim, Yöntemler ve 
Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası seminer hakkında ayrıntılı bir rapor yayınladı. 
Her gün dört sunumun yapıldığı seminerin ilk günü İslam ahlakı kavramlarının 
metodolojisi, ikinci günü İslam’da bir etik terim olarak bazı kavramların ele 
alınması ve üçüncü günü tasavvuf üzerine sunumlar yapıldı; son olarak ise üç 
günlük seminerin özetlenmesiyle seminer sona erdi. Seminer, etik çalışmalar 
üzerine dağınık İslami araştırmalara odaklandı. İslam ahlâk kavramı üzerine 
sınırlı sayıda olan mevcut çalışma modelleri, bu alana odaklanmanın ve onu 
daha fazla keşfetmenin önemini yansıttığı da seminerde özellikle vurgulandı.

Lübnan Araştırmaları Merkezi, bu konferansla birlikte müfredat geliştirme 
süreciyle ilgili Lübnan valiliklerinden katılan sekiz yerel koordinatörün 
desteğiyle bir dizi proje başlattı. Konferansta vatandaşlık eğitimi ve dijital 
çağın gereklilikleri ışığında mevcut Lübnan müfredatının gerçekliği ve ileri 
eğitim müfredatı oluşturmanın karşı karşıya kaldığı zorluklar tartışıldı. 

https://www.cilecenter.org/resources/news/detailed-report-international-seminar-key-concepts-islamic-ethical-tradition
https://lebanesestudies.com/events/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1/ 
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“Girişimcilik Eğitimini Yerelleştirmek” Başlıklı Kitabın Lansmanı Gerçekleştirildi

CILE 2022 Çevrim İçi Kış Okulu

Localizing Entrepreneurship Education

CILE Virtual Winter School 2022

16.02.2022   

14.02.2022   

İngilizce                   

İngilizce

Katar   

Katar   

Kitap Lansmanı

Seminer

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Yayıncılığı (HBKU Press), Hamad Bin Khalifa 
Üniversitesi’nin İslami Araştırmalar Koleji’nde İnovasyon ve Toplum Katılımı 
Dekan Yardımcısı ve İslam ve Küresel İlişkiler Doçenti Dr. Evren Tok ve 
WISE’DE Araştırma ve İçerik Geliştirme Direktörü Dr. Asmaa Al Fadala 
tarafından yazılan “Girişimcilik Eğitimini Yerelleştiren” başlıklı kitabı sundu. 
Kitap, Katar’ı kritik girişimcilik sorusunda ahlaki değerler mi yoksa kâr elde 
ederek mi yönlendirilmesi gerektiğine odaklanan bir vaka çalışması olarak 
kullandı. Öte yandan kitap, geleneksel ve modern ekonomiler arasında bir 
denge oluşturmak için acil bir müdahalenin gerekliliğini vurguladı. Kitap, 
Katar’daki yeni girişimcileri eğitmek ve büyütmek için yerel ihtiyaçlara, güçlü 
yönlere ve geleneklere dayalı yerel bir girişimcilik platformu geliştirecek ve 
sunacak bir tür proje. Eser, 2030 Katar Ulusal Vizyonu’nun (QNV) Sosyal 
Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimler ayağına uygun olarak girişimcilik kültürünün 
genişlemesini doğrudan kolaylaştıracak araştırmalar sundu.

İslami Mevzuat ve Etik Araştırma Merkezi (CILE) tarafından Katar Üniversitesi 
ve McGill Üniversitesi iş birliğiyle 25-26 Ocak tarihlerinde Genetik, Genomik 
ve Etik (GenEtik) ve İslam Geleneği başlığı altında çevrim içi kış okulu 
düzenlendi. Bu okul, genetik ve genomik alanındaki son gelişmelerin 
etik yönü bağlamında ele alınması nedeniyle planlandı. Bu programın 
konuşmacıları olan akademisyenler, ilahiyat, felsefe ve İslam hukuku 
alanlarında uzman olup, çalıştıkları alanlardan genetik ve genom bilimine 
İslam etiği bağlamında katkıda bulunmaya çalıştılar. Kış okulu konuşmacısı 
akademisyenlerin sunumları, İslam geleneğinde varsayıma dayalı genetiğin 
etkileşimi, metafizik görünmeyen kavramı ve DNA testi ve soy (nasab) üzerine 
İslami hukuk tartışmaları hakkında oldu.

https://www.hbku.edu.qa/en/news/HBKUPRESS-SP-PLNBIC 
https://www.cilecenter.org/resources/news/cile-virtual-winter-school-2022
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“Metaverse’de Sanal Hac Hukuku” Başlıklı Fetva Yayımlandı

“Muhammediye Konferansı’na Övgü” Başlıklı Kitap Değerlendirmesi Yayımlandı

Hukum Ibadah Haji Virtual di Metaverse

Ode untuk Muktamar Muhammadiyah

06.02.2022          

22.02.2022      

Endonezce          

Endonezce            

Endonezya        

Endonezya        

Fetva

Kitap Değerlendirmesi

Nadhatul Ulema yeni teknolojik gelişmelere Müslümanların nasıl cevap 
vereceği ve hayatlarını nasıl idame ettirecekleri noktasında fetvalar 
vermektedir. Sanal gerçeklik olarak ifade edilen Metaverse dünyasında 
hac gibi fiziki ibadetlerin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin sorulara cevap 
bulmaya çalışan kurum, Alhafız Kurniawan tarafından bir fetva yayımlamıştır. 
Bu fetvaya göre sanal gerçeklikte hac ibadeti kabul edilmeyecektir zira tavaf 
için bizatihi Kabe’de bulunmak gerekir. Sünni ekolün çeşitli mezheplerine dair 
fikirlerini içeren fetva, teknolojik gelişmeleri Müslümanların nasıl anlaması 
gerektiği noktasında bir çaba sunması açısından önemlidir. 

Muhammadiyah Hareketi, Farid Setiawan tarafından yazılan Muhammadiyah 
Educating the Nation’s Children başlıklı kitap değerlendirmesi yayımladı. 
Kitap, Muhammadiye Hareketinin eğitimdeki faaliyetlerini ve kurumun eğitim 
alanına yaptığı katkıları incelemektedir. Muhammediye’nin eylemleriyle 
ilgili tarihsel verileri sunan bu kitap üç bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm 
Muhammadiye kurumunun tarihi yönünü tartışmakta, ikinci bölüm yönetişimi 
ele almakta ve üçüncü bölüm Muhammediye’nin milleti eğitme bağlılığını 
tartışmaktadır. Birinci bölümde, Muhammediye eğitiminin tarihi ve dinamikleri 
de dahil olmak üzere çeşitli alt tartışmalar bulunmaktadır. İkinci bölümdeki 
tartışmalar, kaliteli bir kültür inşa etmek, yönetimi canlandırmak, meslektaş-
kolektif liderlik, çatışmayı yönetmek gibi konuları içermektedir. 

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-ibadah-haji-virtual-di-metaverse-nvhMZ 
https://muhammadiyah.or.id/resensi-buku-ode-untuk-muktamar-muhammadiyah/
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“Eğitimdeki İstikrarı Sağlamada Temel Bir Konsept Olarak Insan Rabbani” Başlıklı Seminer 
Gerçekleştirildi

Insan Rabbani Concept as A Basis for Educational Sustainability

17.02.2022          İngilizce         Malezya         Çevrim İçi Seminer

Uluslararası İleri İslami Çalışmalar Enstitüsü (IAIS) “İslami Eğitim Serisi” altında 
“İnsanı Rabbani” kavramını tartışan bir seminer organize etti. Seminerde 
üzerinde durulan esas konu eğitimde istikrarın sağlanmasıydı. Eğitimde 
istikrar kavramından amaçlanan, kişilerin değer ve erdemlerinin okul ve 
içinde bulundukları topluluk tarafından düzenlenmesidir. Bunu sağlamanın en 
iyi yolu seminere göre İnsan Rabbani kavramını anlamak ve eğitim sistemini 
buna göre inşa etmekten geçer. Seminerde İnsanı Rabbani kavramının 
gözlenebilir, ölçülebilir ve yönetilebilir bir kavram olduğu üzerinde duruldu. 

https://iais.org.my/events-sp-1744003054/past-events/item/1406-islamic-education-talk-series-insan-rabbani-concept-as-a-basis-for-educational-sustainability  


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

68



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

69

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

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/ 

Afghanistan Analysts Network (AAN)

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

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

Al- Bayan Center for Planning and Studies

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

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

Cairo Institute for Human Rights Studies) 
(CIHRS)

1993 yılında kurulan Kahire İnsan Hakları Araştırmaları 
Enstitüsü (CIHRS), Arap bölgesinde insan hakları ve 
demokrasi ilkelerine saygıyı teşvik etmeyi amaçlayan 
bağımsız bölgesel bir sivil toplum kuruluşudur. Bu 
amaçla, CIHRS uluslararası insan hakları hukukunun 
uygulanmasında karşılaşılan zorlukların analizine, bölgede 
insan haklarına saygı kültürünün yayılmasına ve çeşitli 
uluslararası insan hakları anlaşmaları ve bildirgelerine 
ilişkin kültürler arası diyaloga girmeye odaklanmaktadır.

https://cihrs.org/about-us/?lang=en  

Al Asmarya Islamic University-Tunus

Al Asmarya Islamic University 2013 yılında Zliten’deki 
Sidi Abdul-Salam al-Asmar al-Fituri Camii’nin 
köşesinde kuruldu. İslam ilimleri ve Arap dili alanında 
uzmanlaşmaktadır. Üniversitenin diğer bölümleri 
bu iki alanı temel alarak gelişmektedir. Beşeri ve 
Edebiyat Fakülteleri, Bilimsel Kolejler ve Adli Bilimler 
Fakültelerinden oluşmaktadır. Üç adet araştırma merkezi 
bulunmaktadır. Bunlar Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar 
Merkezi, Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi ve Yabancı 
Dil Merkezidir. 

King Abdul-Aziz Al Saoud Foundation for 
Islamic Studies and Human Science

evlet destekli bir sivil toplum kuruluşu olan King Abdul-
Aziz Al Saoud Foundation for Islamic Studies and Human 
Science Kazablanka’da 12 Temmuz 1985’te kuruldu. 
Kurulan vakıf üniversitelerine, akademik kuruluşlara, özel 
sektöre ve kamuya sosyal ve beşeri bilimler alanında 
bilimsel araştırma yapma hizmeti sağlamaktadır. Aynı 
zamanda vakfın web sitesinden bibliyografik veri, 
kitap, ders, makale gibi birçok kaynağa ücretsiz olarak 
erişilebilir. 

Justice and Development Party 

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), 2011-2021 yılları 
arasında iktidar olan İslamcı bir partidir. 1990’lardan 
itibaren bütün parlamento ve yerel seçimlere katılan parti 
Fas siyasi tarihinde önemli bir yer edinmiştir. 
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Labanese Center for Policy Studies 

1989’da kurulan Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi, 
misyonu Lübnan ve Arap bölgesinde yönetişimi iyileştiren 
politikalar üretmek ve savunmak olan bağımsız bir sivil 
toplum kuruluşudur.

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

Hamad bin Khalifa University 

Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Geliştirme Vakfı’nın (QF) 
bir üyesi olan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi (HBKU), 
QF’nin insan potansiyelini ortaya çıkarma vizyonunu 
yerine getirmek amacıyla 2010 yılında kuruldu. HBKU, 
Katar’da ve bölgede olumlu dönüşüm için bir katalizör 
görevi görürken küresel bir etkiye sahip olan araştırma 
ve lisansüstü eğitim üniversitesidir.

https://www.hbku.edu.qa/en/about-hamad-bin-khalifa-
university 

Center for Policy Dialogue

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

https://cpd.org.bd/

The Afghan Institute for Strategic Studies 
(AISS)

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

https://www.aiss.af/

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 

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 

 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 
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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/ 

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/

Al-Ahram Center for Political and Strategic 
Studies

ACPSS, 1968 yılında Al Ahram Vakfı bünyesinde bağımsız 
bir araştırma birimi olarak kuruldu. 1990’lardan bu yana, 
iç politika ve siyasi reform ACPSS araştırma gündeminde 
merkezi bir öneme sahip oldu. Yaptıkları anketler ve 
analizler ile Mısır toplumunun ve Arap toplumunun 
sosyopolitik incelemelerini yapan kurum, en geniş̧ haber 
sitesi unvanını da taşımaktadır. 

https://www.euromesco. net/  

Tunisian Forum for Economic and Social 
Rights

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

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

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 

LEGIS

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

http://www.legis.mk/

Institute of World Economics and Politics

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

https://iwep.kz/#/

Al-Ahram Center for Political and Strategic 
Studies

ACPSS, 1968 yılında Al Ahram Vakfı bünyesinde bağımsız 
bir araştırma birimi olarak kuruldu. 1990’lardan bu yana, 
iç politika ve siyasi reform ACPSS araştırma gündeminde 
merkezi bir öneme sahip oldu. Yaptıkları anketler ve 
analizler ile Mısır toplumunun ve Arap toplumunun 
sosyopolitik incelemelerini yapan kurum, en geniş̧ haber 
sitesi unvanını da taşımaktadır.

https://www.euromesco. net/



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

72

Arabic Network for Human Rights

Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Gamal Eid 
tarafından kuruldu. Bölgedeki yaklaşık 140 Arap insan 
hakları kuruluşunun yayınlarını, kampanyalarını, raporlarını 
ve açıklamalarını toplar ve web sitesinde günlük bir 
özet halinde yeniden yayınlar. Grup, özellikle internet 
ve kitle iletişim araçları aracılığıyla ifade özgürlüğünü 
desteklemeye odaklanır ve kişisel görüşlerini ifade 
ettikleri için gözaltına alınan kişiler adına çalışır.

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

Kosova Center for Security Studies

2008’de kurulmuştur. KCSS’nin temel ilgi alanı, Kosova ve 
Batı Balkanlar’da iyi yönetime dayalı güvenlik sektörünün 
geliştirilmesidir. Yaklaşık on yıldır, KCSS, Kosova’da 
güvenlik araştırmalarında sınırlı akademik katkı boşluğunu 
doldurarak alternatif bir uzmanlık sunmaktadır.

http://www.qkss.org/en/Home

The Afghanistan Economic and Legal 
Studies Organization

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

https://aelso.org/

Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions

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

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

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 

Economic Research Forum

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

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

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 

The International Institute of Advanced 
Islamic Studies (IAIS) Malaysia

Enstitü, küresel ümmet ve İslam’ın diğer uygarlıklarla 
entegrasyonunu ilgilendiren çağdaş meseleler hakkında 
akademik araştırmalar yapmaktadır.

https://iais.org.my/about-sp-1100978955/the-institute 
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Qatar Foundation 

Katar Vakfı (QF), eğitim, araştırma ve toplum geliştirme 
alanlarında çalışan 50’den fazla kuruluştan oluşan kar 
amacı gütmeyen bir çatı kuruluştur. Bütün kurumlar Katar 
Vakfı çatısı altında devletin gözetimi altında faaliyetlerini 
icra etmektedir. 

https://www.qf.org.qa/about 

Doha Enstitute 

Doha Enstitüsü, sosyal bilimler, beşeri bilimler, kamu 
yönetimi, kalkınma ekonomisi, işletme, klinik ve sosyal 
psikoloji, sosyal hizmet, çatışma yönetimi ve insani yardım, 
kritik güvenlik çalışmaları ve insan hakları alanlarında 
lisansüstü çalışmalar yapan  bağımsız bir akademik 
kurumdur.

https://www.dohainstitute.edu.qa/EN/About/Pages/vision.
aspx 

Regional Anti-Corruption Initiative

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

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

Bahrain Center for Strategic International 
and Energy Studies 

Derasat, Bahreyn’in istikrarı, refahı ve sürdürülebilirliği 
ile ilgili ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte stratejik 
gelişmeleri analiz eden ve araştıran, 2009 yılında kurulan 
bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

https://www.derasat.org.bh/about-derasat/ 

Council American Islamic Relations (CAIR)

CAIR’in misyonu, İslam anlayışını geliştirmek, sivil hakları 
korumak, adaleti teşvik etmek ve Amerikalı Müslümanları 
güçlendirmektir.

https://www.cair.com/about_cair/about-us/ 

SETARA Instıtute for Democracy and 
Peace 

SETARA Enstitüsü, farklılıklara saygılı, dayanışmayı 
ön planda tutan ve insan onurunu koruyan herkese 
eşit davranılması idealine kendini adamış bazı kişiler 
tarafından kurulmuş bir kuruluştur. Din, etnik köken, 
kabile, ten rengi, cinsiyet ve diğer sosyal statüler 
temelinde ayrımcılığı ve hoşgörüsüzlüğü ortadan 
kaldırmak amacındadır.

 https://setara-institute.org/en/profile/ 

The Conversation

Africa, Avustralya, Kanada vb. pek çok bölgede aktif 
olarak çalışmalar yapan The Conversation siyaset, toplum, 
bilim gibi alanlarda haber ve analiz yayımlamaktadır. 

https://theconversation.com/id 

Movement of Society of Peace

Filistin Hamas Partisinin Cezayir koludur.  Cezayir’de 
siyasi bir parti olarak Berberiler, Müslümanlar ve Arapları 
kapsayan bir siyasi program geliştirmiştir.

https://bit.ly/3q3PScf 

The Omani Center for Human Rights

Misyonu insan hakları ihlallerini izlemek ve toplumun tüm 
kesimleri arasında insan hakları bilincini teşvik etmektir. 
Kurum insanların görüş, din ve inanç farklılıklarına 
bakılmaksızın kendilerini ifade ettikleri bir Amman için 
çalıştıklarını ifade etmektedir. 

https://ochroman.org/eng/category/annual-reports/ 
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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, 43 ülkeden 200 civarında STK faaliyetleri 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.


