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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 toplumların gündemini yo-

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

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

den çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslüman top-

lumların en önde gelen işsizlik, gelir eşitsizliği, beyin göçü, sığınmacı, kentleşme, insan hakları ihlalleri, aile içi şiddet, 

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

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

alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği yahut 

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

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

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

toplumsal ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak alt kurumlarımızla 
birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve 
yaygın din eğitimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor; bu 
konularda stratejik bakışı geliştiren çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, eğitim 
ve ekonomik sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri ile 
yeni bir vizyon getirdiğimiz “Geleceğin Türkiye’si” proje-
sini gerçekleştirdik ve yine bu alanlarda analiz raporları 
ve politika notları yayımladık. Ülkemizi geliştirmek üzere 
göstermiş olduğumuz bu çabayı, ihtiyacı olduğunu her 
gün daha fazla müşahede ettiğimiz Müslüman ülkeler 
için de göstererek, hassasiyetimiz doğrultusunda çözüm 
önerilerinde bulunmak üzere yeni araştırma merkezimiz 
TODAM’ı kurduk.

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), 
Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların günde-
mini yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları neden-
leri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi; 
bu sorunlara incelediği toplumun birikimi ile İLKE tec-
rübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi 
hedefleyen bir araştırma merkezidir. Bu hedefimiz doğ-
rultusunda daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalara 
ek olarak Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere 
dair siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki gelişmeleri ince-
liyor, elde ettiğimiz bilgileri bütüncül biçimde kamuoyu 
ile paylaşıyoruz. Böylelikle modern dönemin en büyük 
sorunlarından biri olan bilgi yığını içerisindeki doğru ve 
temellendirilmiş bilgilerin tasnifi ihtiyacını gideriyor, bu 
bilgilerden Türkiye’yi haberdar etmek üzere aylık bülten 
yayımlıyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Bi-
rikimler Bülteni’ni; Müslüman nüfusun çoğunlukta ol-
duğu 20 ülkenin STK’larınca paylaşılmış rapor, makale, 
perspektif yazısı, röportaj gibi yazılı ve seminer, çevrim 
içi seminer ve uluslararası toplantı gibi sözlü faaliyetleri 
inceleyerek hazırlıyoruz. Bu çalışmamız doğrultusunda 
yaklaşık 120 STK’nın aylık faaliyetlerini inceliyoruz. Ülke 
araştırmalarında İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve 
Türkçe dillerinde hazırlanmış yazılı metinleri değerlen-
diriyor ve ülkelerin gündemini yoğun biçimde işgal eden 
konuları paylaşarak Müslüman dünya ile Türkiye arasında 
bir köprü kurmayı hedefliyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Biri-
kimler Bülteni’ni tematik tasnif ile hazırlıyor ve böylece 
okuyucularımıza gerçekleştirilen faaliyetleri daha kolay 
takip edebilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi Kültürel 
Çalışmalar, Temel Hak ve Özgürlükler, Strateji ve Enerji 
Çalışmaları ve Toplumsal Refah olmak üzere dört tema 
üzerinden hazırlıyoruz. Bu temalar içerisinde yer verdiği-
miz faaliyetleri düzenleyen yahut ev sahipliği yapan ku-
rumları ise bizzat bölgede faaliyet gerçekleştiren ve mi-
liter faaliyet ve gruplarla ilgisi olmayan, bölgenin kültürel 
değerlerine bağlı; fikri birikimi en iyi ortaya koyabilecek 
enstitü, düşünce kuruluşu (Think-Tank), araştırma mer-
kezi vb. kurumlar içerisinden seçiyoruz. Önceliğimizi ise 
nitelikli olmasına özen gösterdiğimiz faaliyetlerin seçi-
mine vererek kurumdan ziyade faaliyete odaklanıyoruz. 
Böylelikle ulus üstü kurumları da inceliyor ve bu kurum-
ları, merkezinin yer aldığı ülkenin bir parçası olarak sizlere 
sunuyoruz.

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bültenimizde yer 
verdiğimiz faaliyetlerde ise fikri birikimin takibini yapmak 
için en müsait yol olması nedeniyle yazılı eserlere öncelik 
tanıyoruz. İncelediğimiz kurumların o ayki gündemini en 
fazla işgal eden konuyu seçiyor ve bu konuda yürütülmüş 
çalışmalardan en zengin ve nitelikli içeriğe sahip olanına 
yer veriyoruz. Bültenimizde yer alan bazı faaliyet ve ya-
yınlarda, şayet öneminin anlaşılması için ülkede yaşanan 
geçmiş olaylara dair bilgi vermek gerekiyorsa bu olaylara 
dair de bilgilendirmelerde bulunuyor ve okuyucularımı-
zın en yüksek biçimde istifade edebilmesine özen göste-
riyoruz. Faaliyetlerine yer verdiğimiz kurumlar hakkında 
da özet bilgi hazırlıyor ve bültenin son kısmında sizlerle 
paylaşıyoruz. Böylece Türkiye ile Müslüman dünya ara-
sında bir köprü kurmanın yanı sıra yürütülecek yeni aka-
demik çalışmalar için konu ve içerik teminine de zemin 
hazırlamış oluyoruz.

Geçmişteki birikimimiz ve her gün daha fazla büyütmeyi 
arzuladığımız ufkumuzun ürünü olan bu bültenin, amaç-
larımızın ötesinde bir kazanım sağlaması ümidiyle sizle-
rin istifadesine sunuyoruz.

Lütfi Sunar
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Küresel Barış Endeksi, dünyadaki barış seviyelerini ölçmekle 

ilgili en önemli küresel göstergelerden biridir. Avustralya’da-

ki Küresel Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından Küresel 

Barış Endeksi (GPI) başlıklı yıllık bir rapor olarak yayınlanır 

ve ekonomik istihbarat tarafından veri analizine ek olarak, 

uzmanlardan, enstitülerden ve araştırma merkezlerinden 

uluslararası bir ekiple istişare edilerek geliştirilmiştir.  En-

deks dünyadaki (163) ülkedeki barış seviyelerini ele alıyor 

ve 2021’de çıkan 15. baskısındaki rapor şu ana kadarki barış 

eğilimleri ve barışçıl toplumların nasıl geliştirileceği hakkında 

bir analiz sunuyor. 

2021 Küresel Barış Endeksi sonuçlarına bakıldığında küresel 

barış düzeyi son 13 yılda 0.07 azaldı, 87 ülkede iyileşme ger-

çekleşti ve 73 ülke kötüleşti. Küresel Barış Endeksi 2021, son 

on yılda ortaya çıkan çatışmaların ve krizlerin azalmaya baş-

ladığı, yerini yeni bir gerilim ve belirsizlik dalgasına bıraktığı 

bir dünyayı ortaya çıkardı. İzlanda, 2008’den bu yana dün-

yada en fazla barışa sahip ülke olmaya devam ediyor ve onu 

Yeni Zelanda, Danimarka ve Portekiz izliyor.

Afganistan, üst üste ikinci kez dünyanın en az barışçıl ülke-

si olurken, onu Güney Sudan, Yemen, Irak ve Somali izliyor 

ve Yemen hariç diğer ülkeler 2015’ten bu yana beşinci kez 

en az barışçıl ülke arasında yer alıyor. Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika (MENA) bölgesi, 2020 GPI’sinde 11 ülkede barışa dair 

gelişmelere rağmen dünyanın en az barışçıl bölgesi olmaya 

devam ediyor. Silahlanma ve devam eden çatışmalar iyile-

şirken, şiddetli gösterilerin olasılığının artması, siyasi istik-

rarsızlığın artması nedeniyle güvenlikte tehditler meydana 

geliyor. Dünyanın en az barışçıl on ülkesinden beşi Orta-

doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alıyor. Katar, Kuveyt 

ÖNE ÇIKANLAR

“Irak’ta Barış: 2021 Küresel Barış Endeksi” 
Adlı Analiz Raporu Yayımlandı

السالم يف العراق: قراءة يف مؤرش السالم العاملي 2021

28.08.2021                    Arapça                    Irak Analiz Raporu

صالون طابة الثقايف | نحو ترسيخ ثقافة للحوار

https://www.bayancenter.org/2021/08/7390/ 
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ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 50 barışçıl ülke arasında yer 

alırken, Suriye bölgedeki en az barışçıl ülke olmaya devam 

ediyor.

Irak’ta nispeten hafif bir iyileşmeye rağmen yaşanan ge-

rilimler toplum barışının korunmasını ve geliştirilmesini 

olumsuz etkiliyor. Suriye dahil özellikle iki ülke topraklarının 

terör örgütü IŞİD’in kontrolünden kurtarılmasına rağmen, 

Irak devletinin IŞİD’i ortadan kaldırma ve Irak’taki çeşitli 

bölgelerdeki varlığını sona erdirme çabaları halen devam 

etmektedir. IŞİD’e, organize suç gruplarına ve uluslarara-

sı terörizme karşı ezici bir kararlılık gösterilse de mümkün 

olan her durumda askeri-güvenlik müdahalesi tutarlı bir 

şekilde sürdürülmelidir. 

ABD’li yetkililer ise Irak’ın %98 oranında IŞİD’den kurtarıldı-

ğını doğruluyor, bu da toplam sayılarının %2’sinin (veya bel-

ki daha azının) hala ülkenin farklı bölgelerinde aktif olduğu 

anlamına geliyor. Irak, özellikle Ninova, Kerkük, Diyala, An-

bar (üç ülkeyi sınırlayan geniş bir alana bakan) ve Selahad-

din vilayetleri içindeki sözde yumuşak bölgelerde Suriye ile 

sınır kavşaklarının çeşitli bölgelerinde IŞİD’e karşı mücadele 

ediyor. 

Güvenlik yansımalarında ne kadar küçük görünse de, sos-

yo-politik ve ekonomik istikrar durumundaki herhangi 

bir istikrarsızlaştırma, Irak’ta tamamen kapatılması veya 

mümkün olduğunda aşılması gereken yeni bir güvenlik açı-

ğının üretilmesine kapı aralıyor. 

Irak’ın Küresel Barış Ölçeğinde (GPI) “kırılgan” ve “başa-

rısız” ülkeler sıralamasındaki konumuna gelindiğinde ise 

çok düşük bir sıraya (toplam 163 ülke arasında 159) ulaştığı 

görülüyor. Bölgesel çerçevede Irak, Katar ve Kuveyt’in sıra-

sıyla birinci ve ikinci sıraları işgal ettiği belirtiliyor ve toplam 

20 Arap ülkesi arasında 18. sırada yer alıyor. Bunun da ça-

tışmanın yansımalarından kaynaklanan insani krizleri ha-

fifletmek için maddi ve manevi olarak büyük çabalar sarf 

edilmesine yol açtığı söyleniyor. Irak’ta terörizme ve orga-

nize şiddete karşı savaş hala göreceli olarak ilerliyor, ancak 

ilk aşamalarında ayrıca Irak, terörden kaynaklanan şiddet 

nedeniyle yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi 

hasılasının yaklaşık %26’sını (50 milyar dolar) kaybetti. Şid-

det ve terörizmin devam etmesi, yolsuzluk, kötü yönetim, 

askerileşme ve devlet kurumlarının toplumsal güvenliği 

sağlamadaki başarısızlığı, Irak’ın Küresel Barış Endeksi’nde-

ki düşük konumunu sürdürmesine katkıda bulunan neden-

lerdir ve bu da Irak’ı kalkınmak için çalışmaya zorlamaktadır. 

Küresel Barış Endeksi’ndeki konumunu iyileştirmek için ge-

reken çözümler ve tedaviler:

1- Irak’taki resmi kurumlar, barışı sadece şiddetin olmadığı 

yerde gören geleneksel “negatif barış” anlayışından, çağ-

daş barış anlayışı olan “pozitif barış” anlayışına doğru barış 

anlayışlarını geliştirmeye çalışmalıdır.

2- Irak’ta insana yakışır bir yaşam için hizmet, güvenlik ve 

diğer gereksinimlerin sağlanmasına yönelik çabaların ta-

mamlanmaması, ülkede barışı tehdit eden ve şiddet ve 

terör için bir kuluçka ortamı sağlayan odaklar, bu başarının 

meşruiyetine gölge düşürebilir. Başarıyla bağlantılı güven-

lik ve siyasi istikrarın sağlanmasında önemli bir araç olan 

Irak’ta altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmak 

gerekir.

3- Devlet kurumlarında ve imtiyazlı temellere dayanan ya-

salarda yapısal şiddet geniş bir yer tuttuğu sürece Irak’ta 

sürdürülebilir barıştan söz etmek mümkün değildir. Kanun 

önünde eşitlik, istikrarın en önemli dayanaklarından biridir.
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Kuruluş Tarihi: 25.09.1969             Ülke: Suudi Arabistan           Faaliyet Alanı: Siyaset ve İşbirliği      Görüş: İslam Birliği

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dört kıtaya yayılmış, üyesi olan 
57 devlet ile Birleşmiş Milletler’den sonra ikinci büyük ulus-
lararası kuruluştur. Örgüt, Müslüman dünyasının ortak sesi 
olma amacını taşımaktadır. Dünya toplumları arasında ulus-
lararası barışı ve uyumu teşvik etme gayesiyle Müslüman 
dünyasının çıkarlarını korumaya çalışır.

Örgüt, işgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kundaklan-
masının ardından 12 Receb 1389 (25 Eylül 1969) tarihinde 
Fas Krallığı’nın Rabat kentinde gerçekleştirilen tarihi zirve-
deki kararla kurulmuştur.

1970 yılında İslam Konferansı Dışişleri Bakanları’nın (ICFM) 
ilk toplantısı Cidde’de yapıldı ve bu toplantıda, örgütün ge-
nel sekreteri başkanlığında Cidde’de daimi bir sekreterya 
kurulmasına karar verildi. Yousef Ahmed Al-Othaimeen, Ka-
sım 2016’da görevi devralan 11. Genel Sekreterdir.

İlk İKT Şartı, 1972’de düzenlenen 3. ICFM Oturumu tarafın-
dan kabul edildi. Dünya çapında meydana gelen gelişmelere 
ayak uydurmak için değiştirilen şart, örgütün amaç ve ilkele-
rini ve üye devletler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güç-
lendirmeye yönelik temel amaçları ortaya koydu. Son 40 yıl-
da üyelik, 30 devletten oluşan kurucu üyelerden 57 devlete 
yükseldi. İKT’nin mevcut Şartı, 13-14 Mart 2008’de Dakar’da 
düzenlenen 11. İslam Zirvesi tarafından, 21. yüzyılın gerekleri 
doğrultusunda İKT’nin gelecekteki İslami eyleminin iskeleti 
olmak üzere kabul edilmiştir.

Örgüt, ümmeti birleşik bir vücut haline getirmek ve dün-
yadaki 1,5 milyardan fazla Müslümanın kalbine yakın tüm 
davaları benimseyerek Müslümanları aktif olarak temsil et-
mek için varlık göstermektedir. Örgüt, Müslümanların hayati 
çıkarlarını korumak ve üye devletleri içeren ihtilaf ve anlaş-
mazlıkların çözümü için çalışma amacıyla BM ve diğer hükü-
metler arası kuruluşlarla istişare ve işbirliğine dayalı ilişkilere 
sahiptir. Örgüt, İslam’ın ve Müslümanların gerçek değerleri-
ni korurken, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için çeşitli 
adımlar atmış ve Müslümanlara karşı her türlü ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasını şiddetle savunmuştur.

Mevcut İKT-2025 programı, İKT Şartı hükümlerine bağlıdır 
ve 107 hedefle 18 öncelikli alana odaklanmaktadır. Öncelikli 
alanlar arasında barış ve güvenlik, Filistin ve Kudüs, yoksullu-
ğun azaltılması, terörle mücadele, yatırım ve finans, gıda gü-
venliği, bilim ve teknoloji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, 
ılımlılık, kültür ve inançlar arası uyum, ortak islami insani ey-
lem, insan hakları ve iyi yönetim, kadınların güçlendirilmesi 
konuları yer alıyor.

İKT’nin kilit organları arasında: İslam Zirvesi, Dışişleri Bakan-
ları Konseyi (CFM), Genel Sekreterlik, Kudüs Komitesi ve bi-
lim ve teknoloji, ekonomi ve ticaret ile bilgi ve kültüre ilişkin 
üç daimi komite bulunuyor. Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası 
ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı da dahil olmak üze-
re İKT bayrağı altında uzmanlaşmış organlar ile İKÖ üye ülke-
leri arasında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmada hayati bir 
rol oynayan yan ve bağlı organlar da bulunmaktadır. 

İslam İşbirliği Teşkilatı

https://acpss.ahram.org.eg 
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Summer Spate Of Free Speech Arrests In Oman

“Umman’da Yaz Aylarında İfade Özgürlüğü Tutuklamaları Dalgası” Adlı Bildiri Yayımlandı

17.08.2021 İngilizce Umman Bildiri

Umman İnsan Hakları Merkezi (OCHR) son birkaç hafta içinde Umman 
yetkililerinin ateizm, ülkedeki kadınların durumu, alkol satışı ve Sultan’ın 
Umman ekonomisindeki yönetim anlayışını eleştiren vatandaşların 
tutuklamasını eleştirdi. OCHR, Umman yetkililerini vicdan özgürlüğüne ve 
düşüncelerin barışçıl ifadesine saygı duymaya ve tutuklanan herkesi serbest 
bırakmaya davet etti.

27.08.2021                     İngilizce                    İran            Çevrimiçi Seminer

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi 
seminerde Afganistan ve komşu ülkelerdeki insani yardımın geleceği 
hakkında bir tartışma yürütüldü. Seminerde Taliban’ın Afganistan’ı ele 
geçirmesi, sivil kayıplar, zorla yerinden edilme, kuraklık, gıda güvensizliği 
ve COVID-19 salgının bir insanî krize sebep olduğu vurgulandı. 15 Ağustos’ta 
önce 18 milyondan fazla insanın insanî yardıma ihtiyacı olduğu ve bu sayının 
bundan sonra da artmasının beklendiği ifade edildi. Kurumun “Humanitarian 
Agenda” direktörü kıdemli üyesi Jacob Kurtzer öncülüğünde gerçekleştirilen 
seminerde Afganistan halkının kısa ve uzun vadeli insani ihtiyaçlarına 
odaklanıldı. Programda, insani yardıma ve sağlık hizmetlerine erişim, sivillerin 
korunması ve uzun vadeli çözümlerin sağlanması için uluslararası bir çaba 
ve önemin ihtiyacı gibi noktalara vurgu yapıldı. Programa konuşmacı olarak 
UNHCR Asya ve Pasifik Bölge Bürosu’ndan Aurvasi Patel, InterAction İnsani 
Yardım Uygulamaları Kıdemli Müdürü Kathryn Striffolino, Serarch for Common 
Ground Afganistan Bölge Direktörü Zuhra Bahman konuşmacı olarak katıldı.

“Afganistan’da İnsani Eylemi Korumak” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

Safeguarding Humanitarian Action in Afghanistan

https://ochroman.org/eng/2021/08/arrests-oman/ eklenecek
https://www.csis.org/events/safeguarding-humanitarian-action-afghanistan 
Link: https://ochroman.org/eng/2021/08/arrests-oman/
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“NSO Group’un Pegasus Casus Yazılımları ve İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi” 
Hakkında Açıklama Yapıldı

“İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Şeyh Jarrah Sınırdışı Kararı Üzerine Açıklama” Yapıldı 

NSO Groups Pegasus Spyware and Its Impact on Human Rights 

13.08.2021                          

13.08.2021                     

İngilizce                       

İngilizce                        

Ürdün                                       

Ürdün                      

Bildiri   

Bildiri   

Amman İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi İsrailli bir gözetim firması olan NSO 
Group hakkında bir bildiri yayınladı. NSO Group’un politikacıları, gazetecileri, 
avukatları, aktivistleri vb. hedef alarak Pegasus casus yazılımını hükümetlere 
sattığı duyuruldu. Bu yazılımın Macron’dan Imran Khan’a kadar dinlediğine dair 
bir bilgilendirme yapıldı ve özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği konuşuldu. 
ACHSR, NSO Group’unun ve hükümetlerin bireyleri hedef alan Pegasus 
yazılımını kullanmasını kınadı. Bu kurumun otoriter hükümetlere yardım etmek 
için ifade ve mahremiyet özgürlüğünü göz ardı ederek veya iktidarların  muhalif 
grupların etkinliklerinin bastırılması için kullandığı bu teknolojilerin sona ermesi 
için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletleri de desteğe bekledikleri belirtildi. 

Amman İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı açıklamada, İsrail’in 
Filistin’e karşı saldırısı sonucu çıkan silahlı çatışmalar neticesinde yirmi sekiz 
Filistinli ailenin Şeyh Cerrah’taki evlerinden çıkarıldığına değinildi. Ağustos 
ayında İsrail Yüksek Mahkemesi bu kişilerin ‘‘korunan’’ kiracılar olarak bir 
Yahudi şirketine kira ödemek koşuluyla orada kalmaya devam edebileceklerine 
dair bir karara vardı. Amman İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, Filistin 
topraklarında İsrail yerleşimlerini ve İsrail Yüksek Mahkemesinin mülkiyet 
hakkını ihlal etmesini kınadı. Bu kararın yerleşim sahipleriyle bir uzlaşı olarak 
görülmediğini aksine daha çok şirketin ihtiyaçlarına öncelik veren adil olmayan 
bir çözüm olarak anlaşıldığını belirtti. Dahası bu kararın İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ndeki herkesin mülk edinme hakkına sahip olduğu ve mülkünden 
keyfi olarak yoksun bırakılamayacağını belirten 17. maddesine aykırı olduğunu 
ifade etti. Amman İnsan hakları Araştırmaları Merkezi, Filistin topraklarında 
yasadışı İsrail yerleşimlerini ve yayılım politikalarını kınadığını belirtti. 

Statement on the Deportation of Sheikh Jarrah by the Israeli Supreme Court

https://achrs.org/english/2021/08/05/achrs-statement-on-nso-groups-pegasus-spyware-and-its-impact-on-human-rights/
https://www.arrabita.ma/blog/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%a4%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af/ 
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“COVID-19 ve Aşı Etiği: Bilim, Ahlak ve Politikalar” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

“Aşı Etiği Üzerine Online Yaz Okulu 2021” Konulu Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

11.08.2021            

09-11.08.2021            

İngilizce         

İngilizce         

Katar            

Katar            

Çevrimiçi Seminer

Çevrimiçi Seminer

İslami Mevzuat ve Etik Araştırmaları Merkezi (CILE), aşının geliştirilmesi, teslim 
süreci ve uygulanmasına ilişkin meseleleri İslami bağlam içinde ele alan 
“COVID-19 ve Aşı Etiği: Bilim, Ahlak ve Politikalar” başlıklı bir seminer organize 
etti. Seminer Katar Derneği Küresel Sağlık Girişimi ve Dünya Sağlık Girişmi 
Zirvesi partnerliğinde düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Biyomedikal Etik 
bölümünden Dr. Muhammed Ghaly, Hastalık Kontrolü ve Enfeksiyon Engelleme 
enstitüsü başkanı Dr. Khalid Hamid Elawad, Weill Cornell Hastesi Toplumsal 
Sağlık Profesörü Dr. Laith Abu Raddad ve Araştırmacı Maha El Akoum 
katılım sağladı. Toplumda aşı karşıtı ve aşı taraftarlarının etik alanda soruları 
olduğunu belirten Maha El Akoum aşılanma konusunun bireysel etik kolektif bir 
sorumluluk olduğundan bahsetti. Bireyler olarak kendi özgürlüğümüz dışında 
kolektif iyiliği göz önünde bulundurmalıyız diye konuştu. Aynı zamanda İslami 
gelenekteki bilime olan güven ve Allah’ın tayin ettiği kadere güven arasındaki 
gerilime de değinildi. 

İslami Mevzuat ve Etik Araştırmaları Merkezi (CILE), Ağustos ayında Aşı 
Etiği konulu yaz okulu düzenleyerek ilgili öğrencilerin CV’leriyle iki günlük 
programa katılım sağlamasına olanak sağladı. Katar Weill Cornell Medicine 
partnerliğinde düzenlenen yaz okulu çevrimiçi formatta gerçekleştirildi. 
Covid-19 pandemisinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmişken üretilen 
aşıların etik alana hitap eden tarafının konuşulduğu programa konuşmacı 
olarak Dr. Emad El-Din Shahin, Sultana Afdhal, Dr Thurayya Arayssi, Dr. Rajai 
Ray Jureidini ve alanla ilgili beş konuşmacı daha katılım gösterdi. Panelistler, 
aşı tereddütünü, aşılara erişimdeki eşitsizliği ve aşı geliştirmeden teslimata 
kadar bir dizi diğer karmaşık konuyu etik bir bakış açısıyla tartıştı. Programda 
aşı politikalarında gönüllülük, zorunlu aşı konusunda özgürlükler ele alındı. 
Katılımcıların soruları ile detaylandırılan seminer günümüzün en sıcak 
konularından birine tartışma ortamı sağlaması açısından önem arz ediyor.

Online Summer School 2021 on Vaccination Ethics

COVID-19 and Vaccination Ethics: Science, Morality and Policies

https://www.hbku.edu.qa/en/news/CIS-SP-HPSCVE?fbclid=IwAR0nNRtrVkhvTgPclNO1kF74uKA2RYdgCglB656ktiHK_yilFEDMnOQjTiQ 
https://www.cilecenter.org/activities/teaching-training/082021-cile-online-summer-school-2021-vaccination-ethics
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“2014 Anayasasının Yeniden Yapılandırılması: Tunus’taki Hükümet Krizinden 
Bir Çıkış Yolu Sunabilir Mi?” Konulu Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

Reengineering the 2014 constitution: Could it offer a way out of the crisis of government in 
Tunisia?in Tunisia?

10.08.2021            İngilizce         Katar                                        Çevrimiçi Seminer 

El Cezire Araştırma Merkezi ve El Cezire Mubasher, Tunus Cumhurbaşkanının 
25 Temmuz’da parlamentoyu askıya alma, parlamenterlerin dokunulmazlıklarını 
kaldırma, hükümeti feshetme ve olağanüstü hal ilan etme kararnamelerinin 
ardından Tunus’taki mevcut koşulları tartışmak üzere bir çevrimiçi seminer 
düzenledi.  Programın moderatörlüğünü siyaset araştırmacısı Waad Zakaria 
yaparken, seminere konuşmacı olarak siyaset ve hukuk alanında uzman Rabeh 
Kharayfi, Abderrazak Al Mokhtar ve Ahmed Driss katılım sağladı. Seminer 
boyunca konuşmacıların odak noktası şunlardı: Halihazırdaki krizin yerel 
nedenleri, uluslararası aktörlerin geçmişteki ve gelecekteki gelişmelerdeki 
rolü, çözüm yolları. Anayasanın 80. Maddesi ve olağan üstü hal kararnameleri 
noktasında demokrasiye yönelik eleştirilere değinen Rabeh Kharayfi, Tunus 
demokrasisinin iyi bir durumda olduğunu ve gelecekte zarar görmeyeceğini 
belirtti. Al Mokhtar, anayasanın devlet yetkilileri arasında koşulsuz işbirliği 
öngördüğünü, ancak yapısal ve siyasi faktörler nedeniyle bu tür bir işbirliğinin 
eksik olduğunun altını çizdi.

 “Neden Filistinli Mülteciler Evlerini İki Kez Kaybetti?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

25.08.2021            İngilizce         Katar            Görüş Yazısı    

 Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, İslam Çalışmaları Bölümünde Araştırmacı 
olarak görev yapan Bayan Khaled tarafından kaleme alınan “Neden Filistinli 
Mülteciler Evlerini İki Kez Kaybetti?” başlıklı bir görüş yazısı yayımladı. Metin 
öncelikle çifte mülteci kavramını açıklamaktadır. Buna göre çifte mülteci hem 
doğduğu topraklardan çıkarılmaya zorlanmış hem de gittiği ev sahibi ülkeden 
de çıkma zorunda kalan kişileri işaret etmektedir. Bu bağlamda Filistin’den 
Suriye’ye sığınan ve sonrasında da Suriye’de savaş olduğu için yeniden başka 
ülkelere sığınmak zorunda kalan Filistinli-Suriyeli mülteciler çifte mülteci sınıfına 
dahil olmaktadır.  Yazar, Suriye’den gelen Filistinli mültecilerin Ürdün, Lübnan 
ve Mısır’da mülteci haklarının reddedildiğine, ya tutuklandıkları ya da sınır dışı 
edildiklerine dikkat çekmiştir. Avrupa ülkeleri ve Türkiye geri göndermeme 
ilkesini takip etse de Suriyeli mültecilere göre Filistinli çifte mültecilerin sığınma 
imkanları daha düşük olabilmektedir.

Why Palestinians Are Twice Denied Refuge

https://studies.aljazeera.net/en/events/reengineering-2014-constitution-could-it-offer-way-out-crisis-government-tunisia 
https://www.hbku.edu.qa/en/news/CIS-SP-WPTDR 
https://achrs.org/english/2021/08/09/achrs-statement-on-israeli-supreme-courts-sheikh-jarrah-verdict/
https://achrs.org/english/2021/08/09/achrs-statement-on-israeli-supreme-courts-sheikh-jarrah-verdict/
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“Ağustos 2021’in İlk Yarısında İşçi ve Sosyal Protestolar” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Daha Fazla Kadın Liderle Daha İyiyi İnşa Etme Zamanı” Adlı Makale Yayımlandı

16.08.2021            

23.08.2021 

İngilizce            

İngilizce

Mısır    

Malezya            

Rapor 

Makale

İnsan Hakları Arap Ağı, Mısır’da işçi ve diğer protesto alanlarında niceliksel 
veriler sunan “Ağustos 2021’in İlk Yarısında İşçi ve Sosyal Protestolar” başlıklı 
bir rapor yayımladı. Raporun bulgularına göre Ağustos ayında 2 işçi 5 sosyal 
olmak üzere 7 protesto gerçekleşti. Tablo şeklinde düzenlenmiş olan raporda, 
her protestonun adı, amacı, gerçekleştiği bölge ve diğer bilgilere ilişkin veriler 
yer aldı. Sosyal protestolar arasında iki tane intihar vakası vardı. Bu intihar 
vakalarının kişilerin ekonomik sıkıntılar altında olmalarından kaynaklı olduğu 
bilinmektedir. Al-Sharqyia bölgesinde gerçekleşen işçi protestosunun amacı 
“Ebu Hammad – 10 Ramazan” yolunda çalışan çok sayıda sera işçisinin 
maaşlarının kesilmesini protesto etmekti. Bir diğer işçi protestosu bir gösteri 
olmaktan çok toplu şikayet olarak kendini göstermektedir. 

Tenglu Qistina yazısında Malezya’da kadınların siyasetteki temsilini ve 
pandemi döneminde kadınlara yönelik yürütülen politikaları tartıştı. İlk olarak 
kadınların siyasal alanda temsilinin önemli olmasının nedenlerini açıkladı. 
Kadınların politika inşasında dezavantajlı gruplara öncelik tanıdığına dair 
kanıtlar bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte yazara göre pandemi döneminde 
kadınların siyasal alanda daha fazla temsil imkanı olmalıydı. İkinci kısımda 
pandemi döneminde hükümetin kadınların ihtiyaçlarını karşılamasına 
odaklanmak yerine, çizgi film karakteri “Doraemon” aracılığıyla erkeklerin 
kadınlara karşı “düşmanca” tavır ve söylemlere yönelmesini sağladığını 
ifade etti. Ayrıca hükümetin aile içi istismar ve yardım politikalarının pandemi 
öncesi dönemle aynı şekilde devam etmesini eleştirdi. Son kısımda  kadınların 
problemlerinin anlaşılması ve politikaların güçlendirilmesi için tavsiyelerde 
bulundu.

Time to build back better with more women leaders

 Labor and social protests in the first half of August 2021

https://www.anhri.info/?p=25797&lang=en 
https://www.isis.org.my/2021/08/23/time-to-build-back-better-with-more-women-leaders/ 
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“Yıllık Rapor 2020: Tunus’ta İntiharlar” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Rapport annuel 2020: Suicides en Tunisie

23.08.2021    Fransızca-Arapça            Tunus     Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, 2020 yılında Tunus’ta meydana 
gelen intihar vakalarının analizine ilişkin “Yıllık rapor 2020: Tunus’ta İntiharlar” 
başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Pandemi döneminde yaşanan vakaları 
inceleyen rapor pandeminin kişiler üzerinde yarattığı etkiden kaynaklı olarak 
en önemli mağdurların çocuklar olduğunu kaydetti. Siyasi ve ekonomik 
süreçler ile kendi yaşamları arasındaki süreci yönetemeyip başarısız olan 
insan gruplarının intihara sürüklendiği belirtildi.  Rapor, Yasemin devriminin bir 
grup insanın refahına yaraması; kalanların ise açlık, hastalık ve baskı altında 
ölümü çare olarak düşündüğünü belirtti. İstatistiksel veriler ve tablolarla bir 
analiz sunan rapor, sivil toplum ile halk arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 
gerektiğinin altını çizerek sonlandı. 

“Temmuz 2021 Raporu: Toplu Protestolar, İntihar Ve Göç” Başlıklı Rapor Yayımlandı

19.08.2021    Fransızca                                Tunus                              Rapor   

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, 2021 yılının ilk yarısında toplumsal 
tabanda meydana gelen protestolar, intihar vakaları ve göç olgularını inceleyen 
“Temmuz 2021 Raporu: toplu protestolar, intihar ve göç” başlıklı bir rapor 
yayımladı. İstatistiksel verilere ve grafiklerle yapılan analizlere dayanan rapor, 
Tunus’ta siyasi ve ekonomik krizlerin artmasından kaynaklı olarak gerçekleşen 
protestoların yüzdesinin arttığını kaydetti. İlk 6 ay içerisinde 7.773 protesto 
görülerek bu sayının %83 oranına ulaştığı belirtildi. Rapora göre bu durum 
çok büyük bir toplumsal gerilime işaret etmektedir. Metin, 25 Temmuzda 
Başkan Said’in aldığı kararın ülkedeki güven ilişkisinin büyük ölçüde çökmesi 
anlamına geldiğini vurguladı. Sağlık alanında salgın sebebiyle bir ayda 4.983 
kişi hayatını kaybetti. Ekonomik alandaysa Tunus ekonomisinin eşi görülmemiş 
bir durgunluk içinde olduğu kaydedildi. Raporda aynı zamanda ülke içinde 
insanların nereden nereye göç ettiklerine dair verilere yer verildi.
    

Report of July 2021: collective protests, suicide and migration

https://ftdes.net/rapports/suicide2020.pdf 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ftdes.net/rapports/fr.juillet2021.pdf&hl=in   
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“Kurumlarda Zekat Kavramı” Başlıklı Çevrimiçi Konferans Düzenlendi

“Medrese: Toplumun Bütünleyici Parçası” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

The Concept of Zakat in Institutions

18.08.2021                

27.08.2021                   

İngilizce              

İngilizce                         

Suudi Arabistan               

Pakistan                 

Çevrimiçi Konferans 

Konferans

The Jeddah Chamber, çevrimiçi konferans üzerinden, iş sektörlerinin 
ve çeşitli kuruluşların temsilcileriyle zekatın kavramına ilişkin yürütme 
düzenlemelerine göre “Kurumlarda Zekat Kavramı” başlıklı bir çalıştaya ev 
sahipliği yaptı. Kurumun zekat ve vergi danışmanı Sn. Khalid bin Obaid Al 
Dhaheri; yetkilileri, katılımcıları bilgilendirmenin yanı sıra, ticari kuruluşları 
zekat toplama yönetmeliği hakkında eğitme ve bilinçlendirme çabalarının 
bir parçası olarak krallıktaki ticari kuruluşlar ve prosedürleri için değiştirilmiş 
zekat yönetmeliğini anlattı. Tahmini zekat mükellefinin hesaplanmasına ilişkin 
kuralların nasıl uygulanacağı gibi meselelere değinildi. Çalıştayda Al Dhaheri, 
zekat toplama mekanizmalarını iyileştirme, prosedürlerinin verimliliğini artırma 
ve krallığın tanık olduğu yasal ve düzenleyici çerçevelerin gelişimine ayak 
uydurmadaki rolünü vurguladı.

Uluslararası İslam Üniversitesi (IIU) İkbal Uluslararası Araştırma ve Diyalog 
Enstitüsü (IRD) tarafından Hazara Üniversitesi’nde genç entelektüeller 
ve akademisyenler için Medrese: Toplumun Bütünleyici Parçası isimli bir 
çalıştay düzenlendi. Dr. Masoom Yasinzai Rektör IIUI, Madaris’in toplumun 
ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu kurumların rolünün ihmal edilemeyeceğini 
söyledi. Kapanış töreninde konuşan IIU Rektörü, Madaris’in toplumdan ayrı 
tutulamayacağını söyledi ve medreselerin rolünün İslam’ın barış mesajını 
yaymak için merkezler olduğunu ifade etti. İslam’ın evrensel ve eksiksiz 
bir din olduğunu da sözlerine ekledi. Gençlerin İslami değerlerden hidayet 
almasını vurgulayarak, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatının hem dünyada hem de 
ahirette başarıya götüren enfes bir yol olduğunu söyledi. Hükümetin tek ulusal 
müfredat kararını takdirle karşılayan Dr. Masoom, bunun dini seminerlerde de 
uygulanması gerektiğini vurguladı.

Madaris: Integral Part Of Socıety 

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/news_events-delegations/Pages/chamberNews.aspx
https://www.iiu.edu.pk/?cat=3 
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“Birleşik Arap Emirlikleri’nde Yetişkin Eğitimi” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

03.08.2021        

08.08.2021            

İngilizce             

İngilizce               

BAE

Katar            

Politika Notu

Dergi 

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Politika Araştırmaları Kuruluşu tarafından 
hazırlanan bu politika notunda, ülkenin kalkınmasında kritik bir rol oynayan 
ancak BAE’de hakkında çok az bilgi olan “yetişkin eğitimi” sektörü ele 
alındı. Politika belgesinde bu açığı gidermek, mevcut durumu anlamak ve 
zorlukları belirlemek ve ileriye dönük sektöre yönelik önerilerde bulunmak 
için ülkedeki kilit yetişkin eğitimi düzenleyicilerinin incelemesi gerçekleştirildi. 
Herkese açık bilgilerin kullanıldığı politika belgesinde; rollerde, süreçlerde ve 
kriterlerde şeffaflıktan yoksun karmaşık bir düzenleyici sisteminin bulunduğu 
ve bazı bilgilerin kamuoyuna açık bilgilerle çeliştiği ifade edildi. Politika 
belgesinde, bu zorlukların üstesinden gelmek için, ülke çapında düzenleyici 
web sitelerini güncellemek ve standart hale getirmek adına acil adımlar 
atılmasını ve bütün yetişkin eğitimi düzenleyicileri için bir temel gösterge 
panosu ile portal merkezi oluşturulması önerildi.

Arap Araştırma ve Politika Araştırmaları Merkezi ve Doha Lisansüstü 
Çalışmalar Enstitüsü, sosyal bilimlere adanmış, üç ayda bir hakemli dergisi 
Omran’ın 37. sayısını (Yaz 2021) yayınladı. Dergide yayınlanan makaleler şu 
şekildedir: Adham Saouli & Raymond Hinnebusch tarafından kaleme alınan 
“Arap Devleti: Bir Tarihsel Sosyolojik Yaklaşım”; Abdelkader Abelali’nin 
yazarlığını yaptığı “Devlet ve Toplum Üzerindeki Hegemonya: Korporatist 
Otoriter Devlet ve Cezayir’de Demokratik Geçişin Kısıtlamaları”; Hami 
Hacene tarafından kaleme alınan “Cezayir’de Refah Devletinin Dönüşümleri: 
Ekonomik ve Kalkınma Krizleri Çizgisinde Sosyal Politikalar”; Nezar 
Alsayyad’in yazarlığını yaptığı “Aşağıdan Yukarıya Şehircilik ve Çömelme 
Kültürü: Eleştirel Bir Değerlendirme”; Rachid Benbih tarafından çalışılmış 
“Arap Bölgesinde Sosyolojik Bilginin Üretimi ve Anlayışı Üzerinde Feminist 
Epistemolojinin Etkisi” makaleleri yer aldı. 

Omran Dergisinin 37. sayısı yayınlandı. 

Adult Education in the United Arab Emirates

 Issue 37 of Omran Published

https://publications.alqasimifoundation.com/en/adult-education-in-the-united-arab-emirates
https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Omran-Issue37-Published.aspx 
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“Hayalleri Hayal olarak Bırakmayın: Bir Fikirle Ne Yapılabilir?” Başlıklı Çevrimiçi Seminer 
Gerçekleştirildi

“Ortadoğu Tarihi Okulu” Adlı Etkinlik Düzenlendi 

Do not Let Dreams Be Dreams: What to do with an idea 

Pusat Tarjih Selenggarakan Sekolah Tarjih Muhammadiyah se-Timur Tengah

23.08.2021            

23.08.2021 

İngilizce                                           

Endonezce

Katar                                                                   

Endonezya

Çevrimiçi Seminer

Etkinlik

Katar Kurumu ( Qatar Foundation) Eğitim Şehri Konuşmacılar Serisinde 
Netflix’in kurucu ortağı ve çok satan yazar March Randolph’u konuk olarak 
ağırladı. Programda Randolph girişimcilik ve yenilik konusunda kendi 
tecrübelerini ve konuya bakış açısını anlattı. Netflix’in doğuşu, bu süreçteki 
başarıları ve başarısızlıklarını içeren konuşmanın amacı Katarlı gençlere 
motive sağlamak ve kendi hayal ve hedeflerinin arkasından giderek büyük 
başarılara imza atmalarını sağlamaktı. Rondolph, Netflix gibi dünya çapında 
milyonlarca abonesi olan bir platform fikrinin bir anda ortaya çıkmadığını, 
bunun arkasında türlü çabalar ve küçük ölçekli bir çok projenin yer aldığını 
söyledi. İşi kaybetmek üzereyken giriştiği bu projede en önemli şey yüzlerce 
fikrin arasından seçim yaptıklarını belirten konuşmacı, beyin fırtınasının en 
önemli ön hazırlıklardan biri olduğunu belirtti. 

PCIM Suudi Arabistan ve PCIM Mısır ile iş birliği yapan Tarih Okulu iki toplantı 
yaptı. 14 Ağustos 2021’deki ilk toplantıda Ruslan Fariadi, Tarih Konseyi’nin  
profilini ve yapısını anlattı. 21 Ağustos 2021’deki ikinci toplantıda konuşmacı 
Wawan Gunawan Abdul Wahid, Tarih’in dini anlayış, tecdid, açıklık, hoşgörü 
ve gayri İslami okullar gibi içgörü ve perspektiflerini anlattı. Ahmed Dahlan 
Üniversitesi Hadis Bilimleri  öğretim görevlisi Tarih Okulu etkinliğinin hedefinin 
Tarih Meclisi’nin tarihi, Meclisin rolü ve işlevi ile Manhaj’ın çeşitli yönleriyle ilgili 
konularda daha derin bir anlayışa sahip olmak olduğunu söyledi. Ayrıca Tarih 
Muhammadiyah Merkezi Başkanı Niki Alma Febriana Fauzi, bu dönem Tarjih 
Okulu’nun Ortadoğu’da din eğitimi alan kadrolara yer vereceğini açıkladı.

https://www.qf.org.qa/education-city-speaker-series/dont-let-dreams-be-dreams-what-to-do-with-an-idea?fbclid=IwAR3iZ-DrqPOYiQY_gV0SKBppT6ywbbxTaFwuIshmY5dvboGi6mtgH6WbAag
https://muhammadiyah.or.id/pusat-ttarjih-selenggarakan-sekolah-tarjih-muhammadiyah-se-timur-tengah/
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Okuryazarlık Oranı Dijital Medeniyetle Orantılı” Adlı Görüş Yazısı Yayımlandı

Batı Semiyotik Zihninin Bilişsel Sistemlerini Parçalamak” Başlıklı Makale Yayımlandı

Literacy Rate is Proportional to Digital Civility

“تفكيك األنظمة املعرفية للعقل السيميايئ الغريب.. قراءة يف ضوء أطروحة “عبد الوهاب املسريي

16.08.2021 

19.08.2021 

Endonezce                                                         

Arapça 

Endonezya

Fas 

Görüş Yazısı

Makale

Yazar,  Aisyiyah Sekreteri Tri Hastuti Nur dijital okuryazarlık üzerine  
gerçekleştirdiği sunumu yorumladı. Dijital bir Microsoft anketi olan Digital 
Civility Index 2020’nin verilerinden faydalanan Tri Hastuti Nur, Endonezya 
vatandaşlarının Güneydoğu Asya’da en olumsuz çevrimiçi etkileşimlere sahip 
olduğunu ve Endonezya’nın okuryazarlıkta 62. sırada olduğuna işaret ettiğini 
belirtti. Yazar dijital çağda yaşandığı için dijital okuryazarlığa ihtiyaç olduğunu 
savundu. Bununla birlikte yazar Tri’nin araştırmasında birçok gencin çevrimiçi 
cinsiyete dayalı şiddet uyguladığına ve gençlerin çoğunun sosyal medyada 
ebeveynleri, aileleri ve akrabalarıyla arkadaş olmadığını tespit ettiğini vurguladı. 
Son olarak Endonezyalı internet kullanıcılarının internet algoritmalarının ve 
filtre balonlarının  ticari amaç güttüğünün farkında olmalarını tavsiye etti. 

Muhammediye Alimler Derneği tarafından yayımlanan makalede Arap 
kültüründe entelektüel otorite için referans alınan modern ve postmodern 
Batı eleştirisinin temelleri sorgulanmış ve tartışmaya açılmıştır. Batı eleştiri 
sisteminin dayandığı bilişsel temeller, bu sistemin kullandığı temel kavramların 
bir görme biçimi olarak verdiği imkanlar ve sınırlılıklar bu makalede Dr. Sherraf 
Shnaf tarafından tartışılmıştır. Arap dünyasının Doğusunda ve Batısında 
yükselen, kültürel durumun kırılganlığını, bilginin gasp edilmesini ve Batı’ya 
tam bağımlılık tehlikesini kınayan seslerin olmasına karşın; henüz kurumsal 
bir eyleme dönüşmeyen sağlam eleştirel bir bakıştan yoksun olunduğuna 
değinilmiştir. Ancak modern düşünce tarihinde dünyayı daha önce olduğu 
gibi görmek ve gözlemlemenin imkansız olduğu kabulünün dile getirildiği 
makalede, bu mekanizmaların kaynaklandığı kültür veya medeniyet kalıplarına 
basitçe önyargılı olma ihtimali de eleştirilmektedir.

https://muhammadiyah.or.id/en/literacy-rate-is-proportional-to-digital-civility/ 
https://www.arrabita.ma/blog/تفكيك-الأنظمة-المعرفية-للعقل-السيميا-2/ 
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“Afganistan’ın Artçı Sarsıntıları” Başlıklı Çevrimiçi Panel Gerçekleştirildi

Afghanistan Aftersocks

Training in Climate Change in Central Asia & Simulation game NISIA

25.08.2021              İngilizce                     İran                                               Çevrimiçi Panel 

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin 
ve Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin küresel etkileri hakkında bir çevrimiçi 
panel düzenledi. Programda, Taliban yönetimi altında insan hakları; yaklaşmakta 
olan mülteci krizi; selefi-cihatçı terörist grupların çoğalması; ABD’nin küresel 
itibarı, Rusya, Çin ve İran’ın tepkileri ve daha geniş bağlamda Güney ve Doğu 
Asya’daki jeopolitik etkiler hakkında bazı kritik sorular ele alındı. The New 
Yorker’dan Susan Glasser’in moderatörlüğünü yaptığı programa konuşmacı 
olarak, CSIS’in Uluslararası Güvenlik Programı Direktörü Seth G. Jones, Asya ve 
Japonya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Michael J. Green, İnsan Hakları Girişimi 
üyesi Marti Flacks katıldı.

02-06.09.2021                       İngilizce                            Kırgızistan                 Eğitim

OSCE Academy ve Berlin merkezli kuruluş CRISP tarafından hazırlanan dört 
günlük eğitim programına Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Özbekistan’dan katılım sağlandı. Eğitim, katılımcılara iklim değişikliğinin Orta 
Asya üzerindeki etkisini tanıtmayı ve bölge hükümetlerinin iklim politikalarını analiz 
etmeyi amaçladı. “Orta Asya’da İklim Değişikliği: Etki ve Politika Seçenekleri” 
başlıklı eğitimde, akademik literatür ve politika belgelerinden yararlanarak, Orta 
Asya odağında iklim değişikliğinin etkisine dair son teknoloji araştırmaları ve 
verileri sunuldu. Programda katılımcılar iklim politikası tavsiyesi geliştirme imkânı 
buldu. CRISP tarafından hazırlanan “NSIA-İklim Kaynaklı Krizler: İklim Değişikliği, 
Demokratik İlkeler, Vatandaş Katılımı” başlıklı simülasyon oyunu aracılığıyla iklim 
kaynaklı sorunlar ve gelişmekte olan devletlerin karşı karşıya olduğu sorunlara 
dair tartışmalar ele alındı. Programa eğitimci olarak OSCE Academy araştırmacısı 
Dr. Rahat Sabyrbekov, uluslararası danışman ve eğitmen Oliver Wiechmann ve 
CRISP Bölgesel Proje Koordinatörü Kateryna Pavlova katıldı.

“Orta Asya’da İklim Değişikliği Eğitimi ve NISIA Simülasyon Oyunu” Başlıklı Eğitim Verildi

https://www.csis.org/events/afghanistan-aftershocks 
http://www.osce-academy.net/en/news/full/959.html
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“Afganistan’da İşgalin Sona Erdiğine Dair İşaretler” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Fas Gerçekten Avrupa’nın Jandarması mı?” Başlıklı Makale Yayımlandı

هل املغرب بالفعل “دريّك أوروبا”؟

23.08.2021                         

2.08.2021 

Arapça                                

Arapça   

Cezayir                      

Fas

Makale

Makale

Toplumsal Barış Hareketi, Amerika’nın Afganistan’dan çıkması üzerine kurum 
başkanının kaleminden bir makale yayımladı. Afgan halkının mücahit bir halk 
olduğu ve tarih boyunca sabırla ve sebatla işgalci güçlerin hepsine karşı 
savaşarak onları yendiği ve bu nedenle de zenginliğini asla kaybetmediği 
belirtildi. Bu zenginliği; kültürel, entelektüel ve duygusal anlamda hâkim 
kalabilmek olarak yorumlayan Abduk Razzaq Makri, bu konuda Cezayir’i örnek 
gösterdi. Cezayir’in Fransız sömürgeciliğine karşı bir asırdır mücadele etmesine 
ve buna rağmen kimliğini ve özgünlüğünü korumasına parmak bastı. Afgan 
halkının da müthiş bir direniş içinde olduğunu ve bu direnişin Afganistan’ın 
stratejik öneminden dolayı çok önemli olduğunu belirtti. Bu direnişteki aktörlerin 
çok ciddi rolleri olduğunu söyleyen Abdul Rezzak Makri, Taliban hareketini de 
değerlendirdi. Onları bir Afgan hareketi olarak görmeyi ve ortama ve koşullara 
göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Taliban’ı bir terör hareketi olarak 
görmeyi de yanlış bulduğunu belirten Makri, işgal altındaki bir ülkede silah 
taşımanın son çare olduğunu söyledi. Taliban hareketini geçmişiyle anlatan 
başkan, Afgan halkı için bir kurtuluş olarak gördüğünü belirtti. 

Fas Politika Analizi Enstitüsü tarafından yayımlanan makale Fas’a yapılan 
göçlerin sistematik bir analizini sundu. Fas’ın jeopolitik konumunun önemi 
göz önüne alındığında, Avrupa Birliği ve üye devletlerinin, göç yönetimi ve 
sınır kontrolü konusunda Fas ile işbirliğini derinleştirmek için çeşitli politika 
çerçeveleri oluşturduğu ve finansman ve teknik destek sağladığı vurgulandı. 
Makale AB’nin, göçmenlerin sınırlarından mümkün olduğunca uzak tutulmasını 
sağlamak amacıyla, Fas gibi ortak ülkelerin aktif katılımını gerektiren politika 
çerçeveleri oluşturmasına bunu ise finansal anlaşma yoluyla etkinleştirdiğine 
dikkat çekti. Yazar Fas’ın Avrupa’ya yasadışı göçü engellemedeki rolünü ve 
AB politikalarının, diplomatik ve siyasi baskıların ve mali güdülerin Fas’ı etkili 
bir şekilde “Avrupa’nın Jandarması”na nasıl dönüştürdüğünü tartışmaya açtı.

Signs Of The End Of The Occupation İn Afghanistan

https://hmsalgeria.net/ar/p/13438
https://mipa.institute/8653
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“Uluslararası Sistemin Geleceği” Raporu Yayımlandı

“Afgan Kuvvetlerinin Çöküş Nedenleri” Başlıklı Rapor Yayımlandı

The Future of the International System

26.08.2021 

17.08.2021

İngilizce                                               

İngilizce                                                 

İran                                          

İran                    

Rapor

Rapor

CSIS tarafından yazılan raporda yer alan her bölümde gelecekteki uluslararası 
sistemi önemli ölçüde şekillendirecek üç konuyu inceleyen kısa, yaratıcı bir 
makale yayımlandı. Makalede küresel ticaret ve eşitsizlik, siber ve gelişen 
teknolojilerin rolü ve iklim değişikliği ve küresel enerji geçişi konuları yer 
aldı. Raporda yazarlardan, rekabetin ve çatışmanın gelecekteki doğasının ne 
olacağına inandıkları ve bu zorlukların ele alınmasında ulus devletin rolünü 
veya sınırlamalarına dair düşündüklerini aktarmaları istendi. Ayrıca “Yeni 
uluslararası sistemde gücü kim elinde tutacak ve kimler tercihli statüsünü 
kaybedebilir?”, “Ulusal hükümetlerin bu küresel zorlukları ele almadaki 
başarısızlığının veya direncinin sonuçları nelerdir?” sorularına cevap arandı.

CSIS tarafından yayımlanan rapor ABD’nin Afganistan’da yaptığı faaliyetleri 
ve Taliban ile olan ilişkisini analiz etti. Rapor ABD ve Afgan hükümetinin 
başarısızlığını ortak nedenlere bağlamakla beraber Afgan hükümetine etkili 
değerlendirmeler ve analizler yapamadığı eleştirisini yöneltti. Yazar hem 
yenilgiyi hem de ani bir çöküşü mümkün kılan birçok faktörü listelemeye 
çalışmanın yanında yalnızca Başkan Trump’tan bu yana meydana gelen 
olayları değil, tüm bu faktörlerin incelenmesi gerektiğini savundu. Metin 
ABD’nin sorumluluk alması gereken çok çeşitli konuları ve eylemleri 
olduğunu vurguladı. Bununla beraber başarısızlıkların çoğunun Afganlardan 
kaynaklandığını da ekledi.

The Reasons for the Collapse of Afghan Forces

https://www.csis.org/analysis/future-international-system
https://www.csis.org/analysis/reasons-collapse-afghan-forces
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“Kudüs Ayaklanması: Etkileri ve Sonuçları” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

“Arap Bölgesinde Yüksek Öğrenimde Sorgulama ve Müzakere Pedagojisi” Başlıklı Makale 
Yayımlandı.

The Pedagogy of Inquiry and Deliberation in Higher Education in the Arab Region

23.08.2021 

23.08.2021

Arapça-İngilizce 

İngilizce   

Lübnan

Lübnan

Konferans

Makale

Program Filistin Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlendi. Bu konferans, 
Kudüs ayaklanmasının hem bölgesel hem de uluslararası olarak sonuçlarını 
analiz etmeyi ve mevcut seçenekleri teşhis etmeyi amaçladı. Aynı zamanda 
İsrail’in Kudüs’ün mahallelerini ve kutsal yerlerini “Yahudileştirme” politikaları 
da dahil olmak üzere Kudüs’te sahada neler olup bittiğine ışık tutmaya çalışıldı. 
Bu politikalarla yüzleşmenin ve Filistin topraklarının işgaline direnen gençlik 
girişimlerinin yeteneklerini arttırmanın yolları tartışıldı. Konferans aynı zamanda 
1948’de işgal edilen bölgelerdeki Filistinlilerin Kudüs’ü savunma ve son 
ayaklanma sırasında açıkça görülen İsrail ırkçılığına karşı koymadaki rolünü 
analiz etmeyi amaçladı.

Arap Birliği Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan makale, 15 Arap 
ülkesindeki 36 yüksek öğretim kurumunun resmi söyleminin, sorgulama ve 
müzakere pedagojisi üzerine mevcut literatürde tasvir edilen dört anlamı ne 
ölçüde telaffuz ettiğini inceledi: işbirlikçi/işbirlikçi öğrenme; problem çözme; 
kritik düşünce; ve tartışma. Söylem analizinden elde edilen sonuçlar, işbirlikli 
öğrenme ve tartışmaya zayıf bir vurgu gösterirken; problem çözme, en yüksek 
sayıda cümleyi oluşturdu ve bunu eleştirel düşünme izledi. Mülakatlardan 
ve ders müfredatlarından analiz edilen bilgiler, anket yapılan üniversitelerde 
öğretimin nasıl yürütülebileceğinin bir portresini görmeyi sağladı. Bununla 
birlikte, sorgulama ve müzakere pedagojisinin eksiksiz bir resminin 
çizilmesi için, araştırma vurgusu, yüksek öğretimde öğretme ve öğrenmenin 
derinlemesine bir açıklamasını verme eğiliminde olan eylem araştırmasına ve 
gözlemsel vaka çalışmalarına kaydırılmasına dair öneriler yapıldı.

The Jerusalem Uprising: Implications and Consequences

https://www.palestine-studies.org/en/node/1651484
https://caus.org.lb/en/the-pedagogy-of-inquiry-and-deliberation-in-higher-education-in-the-arab-region/
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Asya Avrupa No: 65 Yayımlandı

“Kazakistan’ın Nükleer Karşıtı Yolu” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Asia Europe Journal N0:65

 Ağustos 2021               

27.08.2021                       

Türkçe-İngilizce-Kazakça                                  

Rusça                                                                     

Kazakistan                  

Kazakistan                   

Dergi

Görüş Yazısı

Avrasya Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde çıkarılan Asya Avrupa Dergisi’nin 
65. sayısı yayımlandı.  Bu sayıda “The Current Crisis in Afghanistan and Its 
Implications for the Central Asian Security”, “Antı-Vaccination Movement in 
Central Asia and Beyond”, “COVID-19 Salgınının Gölgesinde Küresel Turizm 
Sektöründeki Gelişmeler: Türkiye’deki Turizm Eğilimleri”, “Highlights of G7 
Summit 2021”, “Kazak Edebiyatının Dijitalleşme Süreci”, “Transporters Strategy 
of Uzbekistan: Current Developments”, “Hint-Pasifik’te Çin-Tayvan İlişkilerinin 
Geleceği”, “External Voting Patterns in New Post-Communist Democracies”, 
“Bolaşak Programı: Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler”, “Pegasus Spyware: What 
You Need to Know”, “Enerjide Dışa Bağımlılık: Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı’nın Önemi” başlıklı makaleler yer aldı.

Bu yazı 29 Ağustos 2021 tarihinin, Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in dünyanın en büyük nükleer test sahası olan Semipalatinsk 
test sahasını kalıcı olarak kapatma kararının 30. yıl dönümü olması 
münasebetiyle Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Direktörü Yerzhan 
Saltybaev tarafından kaleme alındı. Yazıda, bu olayın Kazakistan’ın bağımsızlık 
yolundaki ilk adımlarından biri olduğunun altı çizilerek hem ulusal hem de 
küresel çapta çığır açıcı bir olay olduğu ifade edildi. Ayrıca bu olayın nükleer 
karşıtı hareketin gelişiminde tarihi rol oynadığı ve bu nedenle 2010 yılından 
bu yana BM Genel Kurulu kararıyla her yıl 29 Ağustos Nükleer Silahların 
Test Edilmesiyle Mücadele Günü olarak kutlandığı belirtildi. Yazıda Sovyet 
Rusya’sı döneminde Kazakistan’ın bir nükleer test alanı olarak kullanıldığı 
vurgulanarak bu çerçevede makus talihini nasıl kırdığı ve bağımsızlık yolunda 
nasıl ilerlediğinden bahsedildi. Bunun yanında, Kazakistan’ın nükleer silah 
yayılmacılığın önlenmesinde önemli rol oynadığının altı çizilerek, Kazakistan’ın 
nükleer diplomasisi ele alındı.

Антиядерный Путь Казахстана

https://www.eurasian-research.org/publication/asya-avrupa-no-65/
https://iwep.kz/#/posts/6128bad15fb3932faa0f5693/#header
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“Orta ve Güney Asya’nın Karşılıklı İlişkisi: Ön Koşullar, Beklentiler, Jeostratejik Önem” 
Başlıklı Çevrimiçi Konferans Gerçekleştirildi

“Acil İniş Modunda Yemen’in Ekonomisi: Etkiler ve Seçenekler” Başlıklı Analiz Yazısı 
Yayımlandı

Yemen’s Economy in CrashLanding Mode: Implications and Options

18.08.2021                  

23.08.2021               

İngilizce                        

İngilizce                                             

Kazakistan

BAE

Çevrimiçi Konferans

Analiz 

Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bolat Nurgaliyev, 
Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Senatosu ve Taşkent Dünya Ekonomisi 
ve Diplomasi Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Orta ve 
Güney Asya ülkelerinden parlamenterler, siyasi ve halk temsilcileri ve önde 
gelen uzmanların katıldığı çevrimiçi konferansta, Bolat Nurgaliev “Uzun Vadeli 
Bölgesel Kalkınmanın Ana İtici Gücü Olarak Orta ve Güney Asya Ülkeleri 
Araında Ticarî, Ekonomik ve Yatırım İşbirliğinin Genişletilmesi” başlıklı bir sunum 
yaptı.

Emirlik Politika Merkezi internet sitesi üzerinde yayımlanan bu yazıda 
Yemen’deki yaygın makroekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan karmaşık, 
şiddetli ve çok yönlü ekonomik kriz ele alındı. Bu yazıda, Yemen’deki muhtemel 
ekonomik çöküşün göstergeleri, bunun yansımaları ve ilk etapta böyle bir 
çöküşün önlenmesi için mevcut seçeneklerden bahsedildi. Yazıda, 2014-
2020 döneminde Yemen’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yaklaşık %50’lik bir 
kümülatif daralma kaydettiği ifade edildi ve diğer ekonomik göstergelere yer 
verildi.  Ekonomik krizi derinleştiren en büyük faktörün Yemen’deki mevcut 
savaş olduğu; ayrıca küresel salgının bunu tetiklediği belirtildi. Ekonomik 
çöküşü önlemek için önerilerde bulunuldu.

Interrelation of Central and South Asia: Preconditions, Prospects, Geostrategic Significance

http://sszi.kz/en/18082021
https://epc.ae/whatif-details/102/yemens-economy-in-crash-landing-mode-implications-and-options
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“Rusya ve İsrail: Suriye’deki Oyunun Yeni Kuralları” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

“Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı” Gerçekleştirildi

23.08.2021               

28.08.2021                     

İngilizce                                                      

İngilizce                                                                     

BAE                                  

Suudi Arabistan

Analiz 

Konferans

Emirlik Politika Merkezi internet sitesi üzerinde yayımlanan bu yazıda, 
Suriye’de uzun yıllardır koordinasyon hâlinde olan Rusya ve İsrail arasındaki 
koordinasyonun mevcut durumu ele alındı. Yazıda, Rusya’nın İsrail’in 
Suriye’deki saldırılarına ilişkin tutumunun değişmesinin nedenleri “uluslararası 
arenadaki gelişmelere ilişkin nedenler”, “ekonomik nedenler”  ve “siyasi ve 
güvenlik nedenler” olarak üç ayrı kategoride incelendi. Sonuç olarak yazıda, 
Moskova, İran’ın Suriye’deki etkisini baltalama yükümlülüklerini yerine 
getiremediği; aksine, İran milislerinin Rus askeri kontrolünü Suriye toprakları 
üzerinde genişletme ihtiyacıyla bu etkinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu 
ifade edildi. Ayrıca İsrail’in, İran’ın Suriye’deki varlığını tesis etme başarısını 
ulusal güvenliğini tehdit eden bir kırmızı çizgi olarak gördüğü; bu nedenle 
İsrail’in, topyekün bir savaş başlatma noktasına gelse bile, bu çatışmada ileri 
gitmeye hazır olduğunu göstermekten çekinmediği belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen konferansta, Genel Sekreter 
Dr. Yousef A. Al-Othaimeen; İslam, Arap ve uluslararası toplumu Irak’ı ve 
hükümetini güvenlik, istikrar, kalkınma ve yeniden yapılanma için desteklemeye 
çağırdı. 28 Ağustos 2021’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Bağdat 
İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’nda yaptığı açıklamada Al-Othaimeen, İİT 
ve organlarının Irak’ın birliğini, toprak bütünlüğünü desteklemek için tüm 
çabalarının önemini ifade etti. Al-Othaimeen, Irak’ın güvenlik, istikrar, yeniden 
yapılanma ve kalkınmayı yeniden tesis etmek için yeni bir aşamanın eşiğinde 
olduğuna dikkat çekti ve bunun için egemenliğine saygı çerçevesinde 
işbirliğinin temellerinin güçlendirilmesi gerektiğini, bölgesel ve uluslararası 
desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öte yandan Genel Sekreter Al-
Othaimeen, Irak’ın kolektif kalkınma, ortaklık, işbirliği ve güvenlikteki rolünü 
tam olarak üstlenmesi için terörizm ve aşırılıkçılığı yenme çabalarına acilen 
destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Russia and Israel: New Rules of the Game in Syria

Baghdad Conference for Cooperation and Partnership

https://epc.ae/brief/russia-and-israel-new-rules-of-the-game-in-syria
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=29392&t_ref=18488&lan=en 


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

26

“Afganistan’daki Durum Üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı” Gerçekleştirildi

22.08.2021                 İngilizce           Suudi Arabistan                                                                 Konferans 

İslam İşbirliği Teşkilatı Yürütme Komitesi’nin daveti üzerine 14. İslam 
Zirvesi’nde Afganistan’daki duruma ilişkin açık uçlu toplantı yapıldı. 
Toplantıda, Afganistan’ın iç işlerine müdahale edilmeden sosyo-ekonomik 
kalkınma yörüngesinde yardım almasını sağlamak için uluslararası toplumun 
desteğine duyulan ihtiyacın altı çizildi. Toplantıda, Afganistan içi farklılıkların 
barışçıl yollarla çözülmesi gerekliliğine vurgu yapılırken hoşgörülü İslami 
ilkelere ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne (İHEB) uygun olarak 
Afganistan halkının yaşam, güvenlik ve haysiyet hakkının korunması ve saygı 
gösterilmesi gerekliliğine değinildi. Dr Al-Othaimeen, Afganistan’ın terörizm 
ve aşırıcılık için bir platform veya sığınak olarak kullanılmamasını toplu olarak 
sağlamanın uluslararası toplumun ve Afganistan’da iktidardaki hükümetin 
görevi olduğunu belirtti. İİT, ilgili uluslararası insan hakları belgelerine uygun 
olarak ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyarak Afganistan halkının yaşam, 
güvenlik ve haysiyet hakkının korunmasını ve bu haklara saygı gösterilmesini 
beklediğini vurguladı.

Final Communique of the Extraordinary Open-Ended Meeting of the OIC Executive 
Committee at the Level of Permanent Representatives on the Situation in Afghanistan

“Pakistan ABD İlişkileri: Değişen Düzlem” Başlıklı Makale Yayımlandı

Pakistan US Relations: The Shifting Sands

30.08.2021                    İngilizce                                             Pakistan                         Makale 

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Pakistan ABD İlişkileri: Değişen 
Düzlem isimli bir makale yayımladı. Afganistan’daki savaş sona ererken 
ABD, 2 trilyon ABD doları aşan ağır yatırımlarıyla birlikte herhangi bir üretken 
sonuç olmadan geri çekildiğini ancak geri çekilmenin Kabil’i, Taliban başkenti 
ele geçirmek için ilerlerken bir iç savaşın eşiğine getirmesiyle tekrar zora 
soktuğu ifade edildi. Afganistan’ın durumunun, Pakistan-ABD ilişkilerini bir 
kez daha bir paradoksa soktuğu belirtildi.  Pakistan-ABD ilişkilerine hakim 
olan bölgesel manzara önemli ölçüde değişirken artık Pakistan’ın tamamen 
güvenliğin hakim olduğu politikalar aksine Pakistan’ın coğrafi konumundan 
yararlanarak ekonomik faydayı öncelediği ifade edildi.

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=29375&t_ref=18482&lan=en  
https://issi.org.pk/issue-brief-on-pakistan-us-relations-the-shifting-sands/ 
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“Veri Güvenliği Yasası, Çin ve Ötesinde Teknoloji Endüstrisi İçin Sahneyi Nasıl Hazırlıyor?” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDGs) Ulaşmak İçin Eylem Dönemi: Tehdit Altında 
Mıyız?” Konulu Çevrimiçi Konferans Gerçekleştirildi

30.08.2021            

26.08.2021            

İngilizce                                                      

Rusça                                                                                 

İran               

Özbekistan               

Blog Yazısı 

Çevrimiçi Seminer

CSIS Stratejik Teknolojiler Programı kapsamında hazırlanan bu yazı Jacqueline 
Lee tarafından kaleme alındı. 10 Haziran 2021 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti, 
devletin veri düzenleme yetkilerini artıran yeni bir mevzuat olan Veri Güvenliği 
Yasası’nın (DSL) son hâlini yayımladı. Yürürlüğe girecek olan bu yasanın, 
Çin’deki bütün işletmeleri etkileyeceği ve “Big Tech” üzerindeki baskıların 
artmasına, şirketlerin daha fazla denetlenmesine ve doğrudan yasakların daha 
çok görülmesine yol açabileceği ifade edildi. Bu çerçevede yazıda, Çin’in veri 
güvenliği kapsamındaki politikalarına ve hedeflerine değinildi.

İslami Kalkınma Bankası (IDB) yıllık toplantılar çerçevesinde Sürdürülebilir 
Kalkınma hedeflerinin ne durumda olduğuna ilişkin “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine (SDGs) Ulaşmak İçin Eylem Dönemi: Tehdit Altında Mıyız?” 
başlıklı çevrimiçi seminer organize etti. Programın odak noktası Sürdürülebilir 
Kalkınma’nın ülke seviyesindeki gelişim süreci ve Covid-19 Pandemisinin 
bölgesel ölçüde Sürdürülebilir Kalkınmaya etkisinin ne yönde olduğudur.  
Programa konuşmacı olarak İslami Kalkınma Bankası Dr. Muhammad Suleiman 
Al-Jassir, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Grubu 
Başkanı Ms Amina J. Mohammed, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Dr. 
Mahmoud Moheldin gibi önemli isimler katılım sağlamıştır. Bu uluslararası 
programda Özbekistan’ı temsil etmek adına Ekonomik Araştırmalar ve Reform 
Merkezi’nden Obid Khakimov programda bulunmuştur. Programın stratejik 
amaçlarına bakıldığında Özbekistan özelinde yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak, 
özellikle kadınlar ve gençler için sürdürülebilir iş fırsatlarını yaratmak dikkat 
çekmektedir.

How the Data Security Law Sets the Stage for the Tech Industry in China and Beyond

Десятилетие действий по достижению ЦУР – под угрозой?

https://www.csis.org/blogs/strategic-technologies-blog/how-data-security-law-sets-stage-tech-industry-china-and-beyond
https://www.cer.uz/en/news/news/kak-koronavirus-vliaet-na-dostizenie-celej-ustojcivogo-razvitia
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“Türkiye-Cezayir İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Bir Vizyon: Yakınlık, İşbirliği ve 
Koordinasyon” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

08.08.2021            İngilizce           Katar            Analiz 

El Cezire Çalışmalar Merkezi, İsmail Numan Telci tarafından kaleme alınan 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesinde Cezayir ve Türkiye’nin yakın ilişkilerine 
dair bir analiz yazısı yayımladı. Cezayir’in Libya Krizi ile birlikte bölgede artan 
önemine değinen metin, Cezayir’in Akdeniz ve Sahra Altı Afrika arasındaki 
jeopolitik konumu, doğal kaynakları, genç ve geniş nüfusu ve bölgedeki güçlü 
ordusu, Cezayir’i bölgesel bağlamda stratejik kıldığını kaydetti. Metne göre, 
Türkiye ve Cezayir’in ortak bölgesel çıkarlara sahip olduğu ve iki ülkenin dış 
politikalarının birçok açıdan örtüştüğü görülmektedir. Sonuç itibariyle metin, 
Türkiye-Cezayir ilişkileri, ortak bakış açıları ve güvenlik kaygılarının yanı sıra 
büyük potansiyele sahip askeri ve ekonomik işbirliği olanakları sayesinde 
gelecek için bölgesel olarak kritik bir rol oynadığı yargısına varmaktadır. 
Metinde, MENA ve Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin çıkarlarını maksimize 
etmesi için bölgede işbirliğinin sağlanması ve dış politikanın özelleşmesi 
gerektiğinin altı çizilmiştir.

 A Vision for the Future of Turkish-Algerian Relations: Convergence, Cooperation and 
Coordination

 “Katar’ın Dış Politikası: Stratejiye Karşı Coğrafya” Başlıklı Kitap Yayımlandı

Qatar’s Foreign Policy: Strategy versus Geography

19.08.2021            İngilizce                                             Katar            Kitap 

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi, yazarlığını Marwan Kabalan’ın 
yaptığı Katar’ın Dış Politikası: Stratejiye Karşı Coğrafya başlıklı kitabı yayımladı. 
Kitabın odak noktası, genelde Katar’ın dış politikası, bölgesel rolü ve daha 
özelde ise Suudi Arabistan ile olan anlaşmazlığının kökenleridir. Katar’ın Suudi 
yönetimi ile olan anlaşmazlığı yaklaşık otuz yıldır Körfez ve Arap bölgesini 
meşgul etmekte ve kitap bu anlamda uluslararası politikada önemli bir boşluğu 
doldurmaya niyetlidir. İlk bölümde Katar’ın bağımsızlığıyla Şeyh Hamad’ın 
iktidara gelmesi arasındaki serencam ele alınmıştır. İkinci bölümde Kabalan’ın 
argümanı Katar’ın coğrafyası gereği kendisini iki büyük bölgesel güç arasında 
bulduğu ve bölgede hegemonya için rekabet halinde olduğudur. Bu bölümde 
Suudi Arabistan ve İran arasında Katar’ın konumu tartışılmaktadır. Dokuzuncu 
bölümde Amerika gibi büyük kuvvetlerin bölgeden çekilmesi ile birlikte 
Katar’ın kendi güvenlik ve varlığını korumak için harekete geçeceği argümanı 
savunulmuştur.

https://studies.aljazeera.net/en/analyses/vision-future-turkish-algerian-relations-convergence-cooperation-and-coordination
https://www.dohainstitute.org/en/BooksAndJournals/Pages/Qatar-Foreign-Policy-Strategy-Versus-Geography.aspx 
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“İran’da Kurumlar ve Siyaset” Konulu Çevrimiçi Konferans Gerçekleştirildi

“Yemen’de Selefilik ve Savaşın Zorlukları” Başlıklı Makale Yayımlandı

18.08.2021            

11.08.2021            

İngilizce                                                      

İngilizce                                                                     

Katar            

Yemen      

Çevrimiçi Konferans 

Makale 

Arap Araştırma ve Politika ÇalışmalarıMerkezi, İran Çalışmaları Birimi’nin 
katkılarıyla “İran’da Kurumlar ve Siyaset” başlıklı üç günlük konferanslar serisi 
organize etti. Zoom üzerinden gerçekleştirilen konferansın son iki gününde, 
cumhurbaşkanlığının İran, parlamento ve yargıdaki konumu ile seçimlerin 
önemi, Devrim Muhafızları’nın rolü ve dış politika oluşumuna odaklanıldı. 
Konferansın ikinci günü, Wilfried Buchta’nın “Sürekli Akışta Bir Kurum: 1980’den 
2021’e İran Başkanlığı” konulu sunumuyla başladı. Ardından Alireza Raisi’nin 
“Meclis: Rolü, Kompozisyon ve Önemi” konulu sunumu gerçekleştirildi. Amir 
Mahdavi, İslam Devrim Muhafızları’nın İran siyasetindeki rollerini analiz eden 
bir sunum yaptı. Kapanış oturumu, 18 Ağustos 2021 tarihinde, Abdolrasool 
Divsallar’ın “İran’ın Dış Politika Kuruluşları” konulu sunumuyla başladı. Shahram 
Ekberzadeh ve Mahmoud Pargoo, “İran’da Seçimler: Otoriter Yönetim İçin 
Ödüller ve Riskler” konusunu tartıştı.

Abaad Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi Yemen’in kuruluşunda büyük 
öneme sahip selefilik mezhebini ve Yemendeki savaş ile ilişkisini inceleyen 
Fouad Mussad tarafından kaleme aldığı “Yemen’de Selefilik ve Savaşın 
Zorlukları” başlıklı bir makale yayınladı. Araştırmanın temel sorusu Yemen 
selefi hareketinin kuruluşundan bu yana izlediği yol ve Selefiler ile Husiler 
arasındaki çatışmanın köken ve boyutudur. Makale bunun yanında meydana 
gelen birtakım olaylar eşliğinde harekette meydana gelen fraksiyonları ve 
aralarındaki farklılığı ele aldı. Bahsi geçen olaylar arasında siyasi çoğulculuğun 
ilanıyla 1990 Yemen Birliği ve partilerin ortaya çıkması yer alırken 2011 Arap 
Ayaklanmasında Yemenli geniş halk kitlelerinin protestosu da önemle 
vurgulandı. Makale aynı zamanda Selefi grupların şimdi ve gelecekte karşı 
karşıya kalacağı en önemli zorluklara da değinmektedir. 

  Institutions and Politics in Iran

 Salafism in Yemen and War Challenges

https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/Conclusion-of-the-Iranian-Studies-Unit-Conference-on-Institutions-and-Politics-in-Iran.aspx
https://abaadstudies.org/news-59885.html 
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“Kosova’nın Avrupa-Atlantik Uzlaşısındaki Çıkışları: Hatalı Jeopolitik Ve
 Liberal-Demokratik Normların Geleceği” Başlıklı Rapor Yayımlandı

24.08.2021            İngilizce           Kosova     Rapor

Kosova Güvenlik Çalışmaları Merkezi, Agon Maliki ve Ramazan Ilazi’nin 
kaleme aldığı Euro Atlantik Uzlaşısının değerlendirmesine ilişkin “Kosova’nın 
Avrupa-Atlantik Uzlaşısındaki Çıkışları: Hatalı Jeopolitik Ve Liberal-Demokratik 
Normların Geleceği” başlıklı bir rapor yayımladı. İlk bölüm Euro Atlantik 
Uzlaşısının test edilmesine ilişkin jeopolitik gündemleri ele aldı. İkinci bölüm 
bu uzlaşının ardında yatan dinamiklere ve stratejik sorunlara odaklandı. Üçüncü 
bölüm enformasyon ortamında aktörler ve söylemleri adlı başlığıyla Avrupa 
ve ABD, Rusya ve Sırbistan ve Batı karşıtı söylemlere odaklandı. Raporun son 
bölümünde yer alan tavsiyeler adlı bölümde konu ile ilgili hükümet, sivil toplum 
kuruluşları, medya ve uluslararası kamuoyuna tavsiyelerde bulunuldu. Rapora 
göre Kosova’nın Avrupa-Atlantik mutabakatında ortaya çıkan çatlaklarının 
temel nedenleri, NATO ve AB katılım perspektifinin olmaması, özellikle AB’nin 
Kosova konusunda tek sesle konuşmaması, kilit taahhütleri yerine getirmemesi, 
normatif gücünü zayıflatmasıdır. 

The Emerging Cracks in Kosovo’s Euro-Atlantic Consensus - Erratic Geopolitics And The 
Future   Of Liberal-Democratic Norms

“Arap Körfezi Ülkeleri ve Kriz Yönetimi: Bir Model Olarak Kuveyt’in İstilası ve Kurtuluşu” 
Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

دول الخليج العريب وإدارة األزمات .. غزو وتحرير دولة الكويت منوذجا 

10.08.2021            Arapça                                                   Bahreyn    Görüş Yazısı 

Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Çalışmaları Merkezi, Dr. Ashraf 
Mohamed Kishk’in kaleme aldığı, Ağustos ayının ikinci günü Kuveyt’in Irak 
tarafından işgal edilmesinin yıl dönümü olması hasebiyle “Arap Körfezi 
Ülkeleri ve Kriz Yönetimi: Bir Model Olarak Kuveyt’in İstilası ve Kurtuluşu” 
başlıklı bir görüş yazısı yayımladı. Metin Kuveyt’in işgali sonrasında hâlâ kriz 
yönetimi konusunda yeteri kadar yol alınamadığının ve neden bu durumun 
bu şekilde cereyan ettiğinin üzerinde durmaktadır. Yazar, Kuveyt Devleti’nin 
işgali ve kurtuluşunun kriz yönetimi perspektifinden hâlâ çalışılmamış vaziyette 
olduğunu, bu açıdan Kuveyt’in böyle bir okumaya tabi tutulması gerektiğini 
ifade etmektedir. 

http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo-White-Paper_preview_without-IRI-logo_794348.pdf 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261716 
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“Farklılaşma Ekseni: IŞID Horasan Neden Diğer IŞID Kollarından Farklı?” 
Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Etkililik Koşulları: Uluslararası Yaptırımlar Neden Başarısız Olur?” 
Başlıklı Araştırma Makalesi Yayımlandı

31.08.2021            

12.08.2021            

Arapça   

Arapça                                                                        

Mısır    

Mısır    

Analiz 

Araştırma Makalesi 

El Ahram Siyaset ve Strateji Çalışmaları Merkezi, Ahmed Kamel Al-Behairy’in 
kaleme aldığı IŞID’in Afganistan kolu olarak bilinen IŞID Horasan’a ilişkin 
“Farklılaşma Ekseni: IŞID Horasan Neden Diğer IŞID Kollarından Farklı?” 
başlıklı bir makale yayımladı. IŞİD Horasan; Taliban, El Kaide ve Kabil’deki 
hükümet güçlerine karşı-Taliban kontrolü ele geçirmeden önce bölgedeki 
en büyük ve en etkili güç olarak kabul ediliyor. Metne göre IŞID Horasan’ın 
terör eylemleri Afganistan sınırlarını aşarak IŞID’in kollarının bulunduğu diğer 
ülkelere ulaşabilme ihtimaline sahip. Metinde örgüt operasyonlarının, bölgesel 
düzeyde terörist ve tekfirci hareketlerin haritasındaki bazı değişikliklerin bir 
başlangıcı haline gelebilecek birçok göstergenin olduğundan bahsediliyor.
 

El Ahram Siyaset ve Strateji Çalışmaları Merkezi, yaptırımların dış politikada bir 
araç olarak kullanımında gösterilen başarısızlıklardan kaynaklı olan tartışmayı 
gündeme getirerek “Etkililik Koşulları: Uluslararası Yaptırımlar Neden Başarısız 
Olur?” başlıklı araştırma makalesi yayımladı. Abdul Majeed Abu Ela tarafından 
kaleme alınan makalede tarihsel olarak politik ve ekonomik yaptırımın 
serencamı hakkında bilgi verildikten sonra yaptırımın nasıl uygulandığı ile ilgili 
açıklamalara yer verildi. Makalenin ulaştığı sonuca göre bir yanda istatistiki 
raporlar, diğer yanda öne çıkan davalar göz önüne alındığında, uluslararası 
yaptırımlar başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Zira ülkelerin uluslararası 
yaptırımları engellemek için başvurdukları çeşitli yolları bulunmaktadır. 

محاور التاميز: ملاذا يختلف “داعش خراسان” عن باقي أفرع التنظيم؟      

مرشوطيات الفعالية: ملاذا قد تفشل العقوبات الدولية؟         

https://acpss.ahram.org.eg/News/17236.aspx 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17224.aspx 
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“Muhammediye Uluslararasılaşma Bilgi Stratejisi” Adlı Analiz Yayımlandı

26.08.2021 Endonezce           Endonezya Analiz 

Yazar analizinde, Muhammeddiye hareketinin “İlerici İslami Düşünce”yi  
uluslararasılaştırılması hedefine odaklandı. Ancak bu düşüncenin henüz dünya 
çapında nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda belirsizlikler yaşandığını ifade etti. 
Muhammediye’nin uluslararasılaşmasını  yazan Amin Abdullah’ın görüşlerini 
küresel siyasal alanda “bir meydan okuma” olarak niteledi. Amin Abdullah’tan 
hareketle yazar Muhammediye düşüncesini uluslararasılaştırmak için üç 
öneri sundu. Bu öneriler Muhammediye’nin hazırladığı yayınları Arapça’ya 
tercüme etmek, Muhammediye Üniversitesinde uluslararası öğrenci ağı 
oluşturmak ve Muhammediye kadrolarının İngilizce ve Arapça öğrenmeleriydi. 
Analizin son kısmında Muhammediye’nin 48. Kongrede  “İlerici İslami 
Düşünce” yi uluslararasılaştırmak için adımlar attığından bahsetti. Bu adımları 
Muhammediye Özel Birim Liderlerinin (PCIM) dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yaygınlaştırması, Avustralya ve Malezya’da eğitim hizmetlerini kurması ve  
uluslararası dergiler aracılığıyla söyleminin yayılması olarak sınıflandırdı. 

Strategi Pengetahuan Internasionalisasi Muhammadiyah

“Taliban Ilımlı Olma Eğiliminde, NU Faktörü Çok Büyük” Adlı Röportaj Yayımlandı

Taliban Cenderung Berubah Moderat, Faktor NU Sangat Besar

24.08.2021 Endonezce                                             Endonezya Röportaj 

Nahdlatul Ulama (NU) muhabiri Syakir NF, tarihçi H Abdul Munim DZ ile 
Taliban’ın Afgan siyasetinde nasıl bir değişim yaratacağını konuştular. Taliban’ın 
geçmişte yürüttüğü siyaseti ve şu anda vaat ettiği değişimi gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyeceğini ve değişiminde etkin rol oynayan faktörleri tartıştılar. 
Konuşmacı, Taliban’ın değişiminin NU Endonezya’nın NU Afganistan’ı 
kurmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Muhabir, Taliban’ın hükümeti ele geçirmekle 
neyi hedeflediklerini sordu. Konuşmacı, hükümetin ABD’den devralındığını 
ve Taliban’a anayasa oluşturulmasına yardımcı olduklarını söyledi. Taliban’ın 
Endonezya’da radikalizmi kuvvetlendireceğine dair bir endişe bulunduğundan 
bahseden muhabire konuşmacı, Taliban’ın ulusötesi bir hareket olmadığını, 
yerel bir hareket olarak kendini ifade ettiğini belirtti. Son olarak konuşmacı 
NU’nun Afgan öğrencilere burs sağlamaya devam ettiğini belirtti.

https://muhammadiyah.or.id/strategi-pengetahuan-internasionalisasi-muhammadiyah/ 
https://www.nu.or.id/post/read/130948/Taliban%20Cenderung%20Berubah%20Moderat,%20Faktor%20NU%20Sangat%20Besar 
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“İşgal Altındaki Kudüs’e Karşı İsrail Projesinde Eğitimsel ve Ekonomik Boyutlar” Başlıklı 
Makale Yayımlandı

“İstikrarlı Bir Toplum için Kadınların Eğitimi” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

3.08.2021

23.08.2021           

İngilizce 

İngilizce            

Lübnan

Pakistan                       

Makale

Konferans

Arap Birliği Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan makale İsrail’in işgal 
altındaki Kudüs’e karşı yürüttüğü projede ekonomik ve eğitimsel boyutların 
kullanılmasının kentin kaderi ve Arap-İsrail denklemi üzerindeki etkisini inceledi. 
Metin ayrıca İsrail’e karşı Filistin’de ortaya çıkan popüler gençlik hareketinin siyasi 
grupların liderliğini kabul etmeyeceğini savundu. Bununla beraber elinde silahı 
kalmayan İsrail’in eğitim ve ekonomi aygıtını karşı eylem üssü olarak kullandığını 
söyledi. Makale İsrail’in ekonomi ve eğitim kartlarına oynamasının sebebini 
iktisadi ve sosyal sektörlerde hegemonya döngüsünü sıklaştırarak Filistin’de 
ticari hayatı sekteye uğratmayı hedeflediği sonucuna vardı.

Uluslararası İslam Üniversitesi’nin (IIU) düzenlediği İstikrarlı Bir Toplum için 
Kadınların Eğitimi isimli kitap lansman töreninde Pakistan Cumhurbaşkanı ve 
Uluslararası İslam Üniversitesi rektörü Dr. Arif Alvi, kitabında ele aldığı toplumsal 
kalkınma ve kadınları yetkilendirme anlatısının önemine dair bir konferans verdi. 
Konferansta kadın hakları için toplum, devlet ve bireyin birarada çalışması 
gerektiğini vurgulayan Alvi, İslam’ın kadınlara güç verdiğini ve kadınlara karşı 
işlenen suçların cezalandırılmasının önemini ifade etti. Aşırılıkçılık, şiddet ve 
terörizme karşı bu anlatı, Uluslararası İslam Üniversitesi’nin (IIU) kadın kampüsü 
tarafından, Pakistan Hükümeti ve İslami İdeoloji Konseyi (CII) ile işbirliği içinde 
hazırlandı. Sorumluluk almanın, fikirlere saygı, hoşgörü ve diyalogun ideal bir 
toplum inşası için anahtar olduğu ifade edildi. 

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

Educational and Economic Dimensions in the Israeli Project Against Occupied Jerusalem

Education Of Women Vital For Stable, Prosperous Society

https://caus.org.lb/en/educational-and-economic-dimensions-in-the-israeli-project-against-occupied-jerusalem-2/
https://www.iiu.edu.pk/?cat=3 
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“Gençlerin Pakistan’ın Geleceğini Şekillendirmedeki Rolü” Başlıklı Seminer Düzenlendi

“İslami Örgütlerin Ümmetin Ekonomik Uyanışına Katkısı” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

13.08.2021                    İngilizce                                    

Endonezce         

Pakistan               

Endonezya              

Seminer

Seminer29.07.2021            

Uluslararası İslam Üniversitesi (IIU) İslami Araştırma Enstitüsü (IRI), Bağımsızlık 
Günü kutlamaları çerçevesinde bayrak çekme töreni ve “Gençlerin Pakistan’ın 
geleceğini şekillendirmedeki rolü” konulu bir seminer düzenledi. Seminerde 
konuşmacı olan Enformasyon ve Yayın Bakanı Chaudhry Fawad Hussain, 
Pakistan’ın geleceğinin eğitimde, mantıkta ve tartışmada yattığını ifade etti. 
Törende Fawad Hussain Chaudhary, Pakistan’ın Quaid-e-Azam (Büyük lider) 
Muhammed Ali Cinnah ve Allama Muhammed İkbal tarafından modern bir 
Müslüman devlet olarak tasavvur edildiğini söyledi. Bakan, Eğitim, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlıklarının Pakistan’ın ulusunu ve geleceğini inşa etmede kilit bir 
role sahip olduğunu söyledi. Afganistan’daki duruma değinen Chaudhry Fawad 
Hussain, Pakistan’ın Afganistan’da tüm partilerin, grupların ve insanların temsil 
edildiği kapsayıcı bir hükümeti istediğini belirterek Pakistan’ın Afganistan’da 
barış için samimi çabalar gösterdiğini söyledi. Afganistan’daki durumun Pakistan’ı 
etkilediğine değindi. Seminerde konuşan Shehryar Afridi, sloganların ve milli 
şarkıların yeterli olmadığını, bugünün anlamının bu vatanı müreffeh, barışçıl ve 
ilerici kılmak için bir taahhüt gerektirdiğini ifade etti. Dünya’da Müslümanlara 
karşı İslamofobi üzerinden bir savaş açıldığını belirten Afridi, Müslüman toplumları 
ve bilim adamlarını bu girişimi boşa çıkarmak için çalışmaya davet etti. Gençleri 
Batı’nın ışıltısından etkilenmemeye ve İslam’ın öğretilerini takip etmeye çağırdı.

Endonezya İslami Davet Enstitüsü, İslami kuruluşlar arasında sinerjinin 
geliştirilmesi, pandeminin iyi bir şekilde geçirilebilmesine ilişkin “İslami 
Örgütlerin Ümmetin Ekonomik Uyanışına Katkısı” semineri başladı. 
Seminerde, Korona salgınıyla beraber her şeyin dijitalleştiği ve ekonominin, 
finansın ve ödeme araçlarının dijital dönüşümü hızlandırdığı tespiti yapıldı; 
bu durumda İslami örgütlerin bu gelişime ayak uydurması gerektiği 
vurgulandı ve İslami teşkilatlar olarak stratejik ortamda meydana gelen 
çeşitli değişikliklere karşı potansiyelin optimize edilmesi gerektiği ifade 
edildi. Ardito, İslami kuruluşların, Müslümanların bu dijital çağda varlıklarını 
sürdürebilmeleri için insan kaynakları ve kuruluşların kapasitesinin 
artırılmasında rol oynadığını belirtti. Seminerde ayrıca İslami örgütler, tüm 
bölgelerde ağlara sahip olmak, geniş ve sadık bir kitle tabanına sahip olmak 
ve çeşitli eğitim ve mesleki kültürlere sahip üyelere sahip olmak dahil olmak 
üzere güçlü bir sosyal sermayeye sahip olmalıdır fikri dile getirildi.

Role of Youth in shaping future of Pakistan

Kontribusi Ormas Islam terhadap Kebangkitan Ekonomi Umat

https://www.iiu.edu.pk/?cat=3
https://ldii.or.id/ldii-ajak-sinergi-ormas-islam-bangkitkan-ekonomi-umat/ 
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“Taliban’la Yaşamak?” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

“Sahra Altı Afrika’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Harmanlanmış Finans ve İklim 
Değişikliği” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Living with the Taliban?

Small and Medium-Sized Enterprises, Blended Finance, and Climate 
Change in Sub-Saharan Africa

31.08.2021                  

31.08.2021                      

İngilizce                 

İngilizce                      

İran                   

İran                    

Görüş Yazısı

Rapor

CSIS Burke Strateji Kürsüsü çalışmaları kapsamında yayımlanan bu yazı Anthony 
H. Cordesman tarafından kaleme alındı. Taliban yönetimi altında yaşamanın, katı 
bir aşırılıkçı devlet olarak ortaya çıkması veya terörizmin bir türünü kullanması 
ya da en azından tolere etmesi riskini barındırdığından dolayı, belirsizlikler 
taşıdığının altı çizildi. ABD ve Afganistan ilişkilerinin makul bir zeminde devam 
etmesi gerektiğini belirten yazar, Afganistan’daki yoksulluğa ve düşük refah 
seviyesine işaret ederek Rusya, Çin, Pakistan gibi küresel ve bölgesel güçlerle, 
insanî yardım ve ekonomi açısından ilişkileri devam ettirmesi gerektiğini ifade 
etti. Bu yazıda Taliban yönetimi altındaki Afganistan’ın toplumsal ve siyasal 
ilişkilerinin seyrine dair görüşlerini belirten yazar, sonuç olarak Taliban’ın 
ABD ve diğer güçlerle makul bir temelde müzakereleri devam ettirerek ılımlı 
bir tavır sergilediği takdirde Afganistan halkının ve dış dünyanın güvenini 
kazanabileceğini belirtti.

CSIS tarafından yayımlanan bu raporda, Sahra altı Afrika’daki küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) iklim değişikliği ile olan ilişkisi, iklim değişikliğine 
bağlı olarak yaşadığı sorunlar tespit edilerek çözüm önerilerinde bulunuldu. 
Raporda, iklim değişikliğinden en az sorumlu olan bölge Sahra altı Afrika 
olmasına rağmen iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından orantısız bir 
şekilde etkileneceği belirtildi. Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak kuraklık 
ve sel gibi doğal afetlerin daha sık görüleceği ve bunun ekonomiyi ve sağlık 
hizmetlerini olumsuz olarak etkileyeceği vurgulandı. Ayrıca KOBİ’lerin, 
daha büyük şirketlerin destekleyebileceği büyük ölçekli, düşük karbonlu 
alt yapılardan sorumlu olmasalar da, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
azaltmaya yardımcı olmak için önemli bir potansiyele sahip oldukları vurgulandı. 
Afrika’da KOBİ’lerin çoğunluğunu tarım sektörü oluşturduğundan, iklime duyarlı 
tarım uygulamalarının faaliyete geçirilmesinin hayati öneme sahip olduğunun 
altı çizildi. Raporda öncelikle iklim değişikliğinin KOBİ’ler üzerindeki etkilerine 
değinildi. Sonrasında enerji, tarım ve su sistemleri gibi önemli sektörler 
incelendi. KOBİ’lerin karşılaştığı engeller ve zorluklar tespit edildi. Raporun 
son bölümünde, Sahra altı Afrika’da KOBİ’lere ve özel sektöre yapılan yatırımın, 
rekabet ve fırsatlar yoluyla piyasaları güçlendirerek iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmaya yardımcı olacağı; KOBİ’lerin değişen iklim modellerine uyum 
sağlamak için gerekli teknolojilere imkân sağlama potansiyeline sahip olduğu; 
istihdam sağlayarak ve olumsuz sağlık sonuçlarını azaltarak geçim kaynaklarını 
iyileştireceği ifade edildi ve çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

https://www.csis.org/analysis/small-and-medium-sized-enterprises-blended-finance-and-climate-change-sub-saharan-africa
https://www.csis.org/analysis/living-taliban
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“Ekonomik Büyüme” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi

“Kadın Gazetecilerin İş Güvenliği” Başlıklı Eğitim Gerçekleştirildi

تنظيم دورة حول السالمة املهنية للصحفيات بعدن

11.08.2021            

10-11.08.2021            

Rusça            

Arapça        

Özbekistan               

Yemen      

Çevrimiçi Seminer

Eğitim 

Ekonomik Araştırmalar ve Reform Merkezi, Prof. Dr. Vusal Gasimli’nin 
yazarlığını yaptığı Ekonomik Büyüme adlı kitabın değerlendirmesini içeren 
çevrimiçi seminer düzenledi. Dr. Obid Khakimov’un moderatörlüğünü yaptığı, 
Dr. Gasimli’nin de kitabını sunduğu program Azerbaycan ve Özbekistan 
arasındaki ilişkileri ve ortaklığı artırmayı hedefledi. Azerbaycan’daki Ekonomik 
Reformlar ve İletişim Analizi Merkezi (CAERC)’nin yöneticiliğin üstlenen 
Gasimli ve Özbekistan Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin ortak düzenlediği 
bu programda iki ulusal think tank kuruluşunun ortak faaliyetlere imza 
atarak aralarındaki ilişkiyi derinleştirmek amaçlanmıştır. Yazar Gassimli’ye 
göre, her ülkenin kendine has ekonomik büyüme problemi ve çözüm yolu 
bulunmaktadır. Harward Üniversitesi tarafından geliştirilen Problem Driven 
Iterative Adaptation (PDIA) yönetim bu doğrultuda belirlenen sorunun nasıl 
çözüme kavuşturulacağı noktasında yardımcı olmaktadır.

Yemenli Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, 
ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden’de kadın gazetecilere iş 
güvenliği alanında bir eğitim kursu düzenledi. Uluslararası Gazeteciler 
Federasyonu’nunda eğitmen Mayada Al-Shargaby (Arap Dünyası ve 
Ortadoğu’daki Gazeteciler için Profesyonel Güvenlik Eğitmenleri Ağı üyesi) 
tarafından yönetilen kursa çeşitli medya kuruluşlarından 18 kadın gazeteci 
katıldı. Programın konuları arasında, araştırmacı gazeteciliğin güvenliğine 
yönelik yöntemler, medya misyonuna uygun planlamanın nasıl yapılması 
gerektiği, kadın gazetecilerin sözlü saldırı ve zorbalık gibi karşılaştıkları 
zorluklar, medyanın saha çalışmaları sırasında sağladığı koruma eksikliği, 
gazetecilik mesleğinin riskleri yer aldı.

Экономический рост

https://www.cer.uz/en/news/news/kniga-azerbajdzanskogo-ucenogo-ekonomista-ekonomiceskij-rost-budet-prezentovana-v-uzbekistane 
https://www.ifj-arabic.org/أخبار/التفاصيل/اليمن-تنظيم-دورة-حول-السلامة-المهنية-للصحفيات-بعدن.html?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=20&cHash=d3c548d9045f3365bcfa65099b65f9db 
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“2003 Sonrası Irak’ta İşsizlik Sorunu, Gerçekler, Nedenleri, Sonuçları ve Kamu Politikası 
Seçenekleri” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Bahreyn’de Covid-19 Salgının Çevreye Etkisi” Başlıklı Rapor Yayımlandı

مشكلة البطالة يف العراق بعد 2003 واقعها، وأسبابها، وآثارها، وخيارات السياسات العامة

 The Impact of Covid 19 on Environment in Bahrain 

31.08.2021        

15.08.2021            

Arapça           

Arapça      

Irak          

Bahreyn    

Rapor

Rapor 

Al-Bayan Planlama ve Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bu raporda, 
Irak’taki işsizlik sorunlarının ardındaki nedenleri ve sonuçları araştırılarak bazı 
kamu politikaları seçenekleri sunuldu. İşsizlik sorunun Irak ekonomisinin 
karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunlardan biri olduğu vurgulanan raporda, 
işsizlik sorunun ekonomik, sosyal, politik ve güvenlik düzeylerindeki olumsuz 
yansımalarına dikkat çekildi. Bu çerçevede raporda, işsizlik sorununun 
nedenleri araştırılırken kronolojik bir okuma yapıldı. İşsizlik sorunun 
nedenleri maddeler halinde sıralandı ve bu nedenler sayısal veriler eşliğinde  
incelendi. Rapora göre, Irak’taki işsizliğin temel nedenlerinden ilkinin Irak 
ekonomisinin petrol çıkarımına bağlı olarak yaşadığı yapısal dengesizlikler, 
petrol piyasalarının dalgalanmalarına maruz kalan ihracat sektörü olduğu 
belirtildi. Bu sorunun temel nedenlerinden bir diğerinin ise, Irak’ın İran-Irak 
Savaşı ve Körfez Savaşı’ndan bu yana yaşadığı siyasi istikrarsızlık olduğu 
kaydedildi. Diğer bir nedenin ise  gümrük tarifesi yasasının ihlal edilerek 
hammaddelerin ülkeden ucuza ithal edilmesi olduğu belirtildi.

Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Çalışmaları Merkezi, Covid-19 
salgınının sosyo-ekonomik hayatı etkilemesinin ardından çevreye yaptığı 
etkiyi inceleyen “Bahreyn’de Kovid-19 Salgının Çevreye Etkisi” başlıklı 
bir rapor yayımladı. Bu alanda ABD ve Çin’de çalışmalar yapılmış olsa 
da Bahreyn’in jeopolitik yapısından dolayı Bahreyn’deki çevresel etkiyi 
incelemenin önem arz ettiği belirtildi. Bu bağlamda raporda niteliksel veri 
toplama yönetimi kullanarak akademi, kamu ve özel sektörde çalışmalar 
yapan 14 uzman eşliğinde araştırmalar yapıldı. Bulgular eşliğinde, raporun 
sonunda politika önerilerinde bulunuldu. Bulgulara göre salgın döneminde 
kapanmaların da yaşanmasının ardından karbon salınımı, gürültü kirliliği 
oranında düşüş yaşanmış ve bu durumun çevre sağlığına olumlu etkileri 
gözlemlenmiştir ancak medikal atıkların önemli ölçüde artması gözle görülür 
bir kirlilik oluşturmaktadır.

https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2021/08/764er2.pdf 
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2021/08/The-Impact-of-Covid-19-on-the-Environment-in-Bahrain.pdf
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“COVID-19 Krizi ve Savunmasız Yoksullar ve Kalkınan Orta Sınıf için Ekonomik Güçlendirmenin 
Dijitalleşmesi” Adlı Makale Yayımlandı

Krisis COVID-19 dan Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Rentan Miskin dan 
Aspiring Middle Class

05.08.2021 Endonezce Endonezya                                Makale

Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Malezya’da COVID-19 vakalarının 
artmasıyla nüfus hareketliliğini kısıtlayan politikalara ilişkin bir makale 
yayımlandı. Yazar, bu politikaların insanların ekonomik faaliyetlerini 
azaltmasına neden olacağını varsaydı. Bu politikalardan özellikle yoksul 
ve orta sınıfın etkilendiğini belirtti. Makalesini iki bölümden oluşturan 
yazar  ilk bölümde “Savunmasız Yoksul ve Kalkınan Orta Sınıfın Profili ve 
COVID-19 Pandemisi” ne dair sayısal verilerden yararlanarak analizlerde 
bulundu. Bu analizlere göre Eylül 2020 verilerinde yoksul insan sayısı 
yaklaşık 2,8 milyon kişi arttı. Daha önce iyileşen yoksulluk oranı 2020’de 
tekrar %10.19’a  yükselirken, 2019’da bu rakam %9.22 idi. Yazar bu oranın 
Endonezya nüfusunun çoğunluğunun yüksek düzeyde ekonomik 
kırılganlığını gösterdiğini belirtti. Makalesinin ikinci kısmında “Sosyal 
Yardım ve Ekonomik Güçlendirmenin Dijitalleştirilmesi” başlığına yer 
verdi. Bu kısımda ekonomik güçlendirmenin hükümet ve özel sektör iş 
birliğindeki modellerini açıkladı.

https://www.csis.or.id/publications/krisis-covid-19-dan-digitalisasi-pemberdayaan-ekonomi-penduduk-rentan-miskin-dan-aspiring-middle-class 
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Abaad Studies & Research Center

Abaad Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (Abaad), Yemen 
Sosyal İşler Bakanlığı’ndan 18 Ekim 2010 tarihinde 
yayınlanan (436) numaralı lisansa sahip, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Siyaset, akıl, demokrasi, seçim, 
siyasal partiler, terörizm, özgürlükler ile ekonomik ve 
sosyal konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır.

https://abaadstudies.org/ 

Amman Center for Human Rights Studies

Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi (ACHRS), insan 
hakları ve demokrasi konularında araştırma, yayın ve 
eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bağımsız bir bilimsel 
savunuculuk merkezidir. Ürdün’de ve Arap Dünyasında 
sivil toplumu güçlendirmeyi, insan hakları ve demokrasiye 
yönelik genel farkındalık ve duyarlılık düzeyinde bir 
değişikliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

https://achrs.org/english/ 

The Academic Research Institute in Iraq 
(TARII)

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

https://www.tarii.org/ 

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 sosyo-
politik incelemelerini yapan kurum, en geniş haber sitesi 
unvanını da taşımaktadır.

https://www.euromesco.net/ 

Aljazeera Center for Studies

Al Jazeera Media Network altında 2006 yılında kurulan 
Al Jazeera Center for Studies, MENA bölgesinin, özellikle 
Arap dünyasının, jeopolitiğinin ve anlayışını sunmayı 
amaçlayan bağımsız bir araştırma kurumudur.

https://studies.aljazeera.net/en 

Al- Bayan Center for Planning and Studies

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

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

Arab Center for Resarch and Policy 
Studies

Arap ülkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına 
ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda akademik çalışmalar 
yapan eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus, 
Washington ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Çalışma 
alanlarını Hamas, Gazze, Siyonist düşünce gibi konular 
oluşturur.

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

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 

Arab Planning Institute

Arap Planlama Enstitüsü (API), 1980 yılında kurulan ve 
Kuveyt Eyaleti’nde bulunan, bölgesel, bağımsız, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Enstitü, Arap ülkelerinde ulusal 
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kapasite geliştirme, danışmanlıklar, araştırma, yayınlar, 
özel konferansların yanı sıra girişimcilik ve bilgi teknolojisi 
alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarla 
Arap ülkelerinin ekonomik sosyal açıdan kalkınmasını 
amaçlamaktadır.

http://www.arab-api.org/default.aspx 

Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Instituions

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.

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

Bahrain Centre for Strategic International 
and Energy Studies

Bahreyn’in ulusal, bölgesel ve küresel çıkarı üzerine 
hareket ederek stratejik analizler yapan bağımsız 
bir düşünce kuruluşudur. Araştırmalarını uluslararası 
siyaset, enerji ve ekonomi olmak üzere 3 başlık altında 
yürütmektedir.

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

Balkan Studies Center

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ne (IUS) bağlı olarak 
kuruldu.  Enstitü Balkan tarihi, politik ekonomi, kültür, 
edebiyat, sanat ve mimari, dış politika ve güvenlikle ilgili 
akademik araştırma ve politika analizleri hazırlamaktadır. 
Ayrıca hazırladıkları programlarla genç akademisyenleri 
desteklemektedir.

https://bsc.ius.edu.ba/ 

Bibliotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina, bilginin üretimi ve yayılmasında 
bir mükemmeliyet merkezi olmayı ve kültürler ve insanlar 
arasında bir diyalog, öğrenme ve anlayış yeri olmayı 
amaçlayan bir kurumdur.

https://www.bibalex.org/en/default 

Center for Strategic and International 
Relations(CSIS)

1971 yılında Jakarta’da kurulmuştur. Yerel ve uluslararası 
konularda politika üretimine katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. CSIS araştırmaları ve çalışmaları; 
hükümete, üniversitelere ve araştırma kurumlarına, sivil 
toplum kuruluşlarına, medyaya ve iş dünyasına veri olarak 
sunulmaktadır.

https://www.csis.org/ 

Defender Center for Human Rights

2016 yılında Fransa’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 
Uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasındaki 
zorlukları analiz etmeyi, bölgedeki farklı kültür 
grupları arasında insan hakları kültürünü sağlamayı 
hedeflemektedir. Özellikle Libya ülkesindeki insan hakları 
ihlallerine dair çalışmalar yürütmektedir.

https://www.defendercenter.org/ 

Emirates Policy Center

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde bulunan 
bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Eylül 2013’te kurulan 
EPC, jeopolitik gelişmelerin ve küresel güç dengesindeki 
değişikliklerin BAE ve bölge üzerindeki etkilerini 
belirlemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır.

https://www.epc.ae 

Eurasian Research Instute

1991 yılında kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesinin altı 
araştırma enstitüsünden biridir. Avrasya Araştırmaları 
Enstitüsü; Avrasya bölgesi ülkelerinin ekonomi, finans ve 
enerji alanlarındaki mevcut durumu ve geleceği üzerine 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

https://www.eurasian-research.org/?lang=tr 

Governance Center for Public Policies

Amacı paydaşları ile birlikte sivil haklara, özgürlüğe, 
demokrasiye dayalı bir kalkınma ortamının elde edilmesini 
desteklemek ve özel sektörün rolünü güçlendirmek, 
kadın ve dezavantajlı grupların sorunlarına destek olmak, 
sosyal barışın ve hukukun üstünlüğünün gereklerini 
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gerçekleştirmektir. Merkez, “Politika Belgeleri”, “Durum 
Değerlendirme Kâğıdı”, “Raporlar” ve “Dersler” aracılığı 
ile kamu politikasındaki çalışmalarını sunmaktadır.

https://www.iqgcpp.org/about-center/ 

Institute for Political and International 
Studies

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

https://ipis.ir/en   

Institute for Palestine Studies

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

https://www.palestine-studies.org/ 

Institute of Strategic and International 
Studies (ISIS) Malaysia

ISIS Malezya; ekonomi, dış politika, Güneydoğu Asya 
güvenlik çalışmaları, sosyal politikalar, teknoloji ve 
inovasyon, bankacılık ve finans konularında araştırmalar 
gerçekleştiren bir düşünce kuruluşudur. Gerçekleştirdiği 
araştırmaları raporlaştırarak yayımlamakta ve politika 
yapım sürecine etki etmektedir.

https://www.isis.org.my/ 

Institute of Strategic Studies Islamabad 

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

https://issi.org.pk/ 

IPRI Islamabad Policy Research Institute

1999 yılında kurulan IPRI; Pakistan’daki uluslararası 
ilişkiler, stratejik çalışmalar, yönetişim & kamu 
politikası, hukuk ve ekonomi dahil olmak üzere ulusal 
güvenliğin tüm yönlerinde çalışmalar yürüten düşünce 
kuruluşlarından biridir.

https://ipripak.org 

Iqbal International Instute for Research & 
Dialogue

Uluslararası İkbal Araştırma ve Diyalog Enstitüsü (IRD), 
İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi’nin (IIUI) özerk 
bir birimidir. Haziran 2007’de insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, çoğulculuk, hoşgörü, demokrasi, İslam ve 
Batı gibi alanlara özellikle vurgu yaparak çağdaş İslam 
düşüncesi araştırmalarına disiplinler arası yaklaşımları 
teşvik etmek üzere kurulmuştur.

https://ird.iiu.edu.pk/ 

Khazanah Research Institute

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

http://www.krinstitute.org/ 

King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center (KAPSARC)

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

https://www.kapsarc.org/ 

Moroccan Instute for Policy Analysis

Fas Politika Analizi Enstitüsü; Rabat şehrinde bulunan, 
kâr amacı gütmeyen bağımsız bir araştırma kurumudur. 
Bir grup disiplinler arası araştırmacı tarafından 
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kurulan MIPA’nın misyonu, ülkedeki demokrasi ile ilgili 
sorunların çözümüne dair yayın ve eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirmektir.

https://mipa.institute/eng 

Mouvement de la Société pour la Paix 
(MSP) (Movement of the Society of Peace)

Cezayir’de bulunan İslami bir partidir.  Lideri  Mahfoud 
Nahnah 2003 yılında öldü. Şu anki lideri Abderrazak 
Makri’dir . Özellikle Filistin üzerine çalışmaları bulunmakta 
ve direnişte desteklemektedir. Hareketin siyasal 
tecrübelerine yer vermektedir. Demokrasi, özgürlük ve 
vatandaşlık görüş yazıları ve siyasal davranışlar hakkında 
analizlere yer vermektedir.

https://hmsalgeria.net/ar/ 

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 daMuhammadiyah 
bir siyasi parti değildir.

https://muhammadiyah.or.id 

Nahdatul Ulama

2014 yılında kurulan Endonezya Nahdlatul Ulama 
Üniversitesi, Jakarta’nın büyük metropolü Jakarta 
SCR’de bulunan özel bir yüksek öğrenim kurumudur. 
UNU Endonezya, öğrencilere idari hizmetlerin yanı sıra 
akademik ve akademik olmayan birçok tesis ve hizmet 
de sunmaktadır.

http://www.nu.or.id/ 

Organization of Islamic Cooperation

Bünyesinde 57 ülkeyi barındırarak Birleşmiş Milletlerden 
sonra en büyük ikinci uluslararası organizasyondur. 
Müslüman dünyanın kolektif sesi olmayı amaçlamaktadır. 
Temel amaç Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmayı 
ve ortaklığı artırmaya yöneliktir. Üye ülkelerin devlet 
başkanlarının veya hükümet temsilcilerinin katılımıyla 
İslam Zirvesi adı altında her yıl toplanmaktadır.

https://www.oic-oci.org/ 

OSCE Academy

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

http://www.osce-academy.net 

Pakistan Institution of Development 
Economic 

Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü 1957’de Karaçi’de 
kuruldu ve 1964’te Pakistan Hükümeti tarafından özerk bir 
araştırma kuruluşu statüsü kazandı. Kalkınma Ekonomisi 
ve özellikle Pakistan ile ilgili ekonomik konularda teorik 
ve ampirik araştırmalar hazırlamaktadır. 

https://www.pide.org.pk/ 

Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi 
Foundation for Policy Research

Eğitimde ve kamu sektöründe bireysel ve yerel kapasite 
oluşturmak için stratejik destek sağlamak üzere 
kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin sürdürülebilir 
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi ile etkin kamu 
politikası oluşturmasına yönelik yayınlar yapmıştır. Bu 
minvalde özellikle eğitim alanında yerel araştırmalar 
yapmakta, saha çalışmasından elde ettiği veriler ışığında 
politika önerilerinde bulunmaktadır.

https://www.alqasimifoundation.com/ 

The Association of Muhammediyah 
Scholars

İslam’ın hükümlerini ve değerlerini yaymak ve toplumda 
İslami, bilimsel ve kültürel yaşamın yeniden canlanmasını 
sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden bu 
dernek, ‘Vizyon” adlı bir akademik yayın dergisiyle birlikte 
birçok araştırma merkezine sahiptir.

https://www.arrabita.ma/ 

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 
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yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi 
amaçlayan politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili 
gelişmeleri kapsamaktadır.

https://sanaacenter.org/ 

The 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. Tununs’un siyasî, sosyal ve 
ekonomik gündemini takip edip raporlamalar yapmaktadır.

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

United Nations Support Misssion in Libya

UNSMIL, çatışma sonrası dönemde ülkenin yeni otoriteye 
geçiş sürecini destelemek için Libya resmi makamlarının 
talebi üzerine, 2009 BM Güvenlik Konseyi kararıyla 16 
Eylül 2011’de kurulan özel bir entegre kurumdur. Libya’da 
politik meseleler, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, 
demobilizasyon, kalkınma, kadınların güçlendirilmesi 
üzerine çalışmalar yapmaktadır.
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İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve eğitim alanlarında 
yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek somut çözüm önerileri getirmekteyiz. Ülkemiz için gösterdiğimiz 
bu çabayı, kimliğimizin parçası olan Müslüman dünya için de göstermek üzere çalışma alanımızı genişlettik. 
Bu gayemiz doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi TODAM’ı 
kurduk. Merkezimiz, Müslüman dünyanın gündemini işgal eden güncel konular ve fikri birikiminden Türkiye’yi 
haberdar etmek üzere Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler bültenini aylık olarak yayımlıyoruz. Hazırladığımız 
bültenimizde, 20 ülkenin 100’den fazla STK faaliyetini inceleyerek dağınık halde bulunan bilgileri, bir bütün 
haline getirip istifadenize sunuyoruz.

TODAM; adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek üzere düşünce ve strateji 
üretmektedir.
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