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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bugüne 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. Çalışmalarının alanını ve hedef kitle-

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

merkezini kurdu.

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

çimde işgal eden kitlesel sorunları, nedenleri ile incelemeyi ve sorunlar arasındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu sorunlara, in-

celediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. Merkezden çev-

reye yayılan yöntemi ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslüman toplumların en önde 

gelen olan 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 alanında faaliyet gösteriyor; bu konularda stratejik bakışı geliştiren çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin siyasi, toplumsal, eğitim ve ekonomik sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri ile yeni bir vizyon getir-
diğimiz Geleceğin Türkiyesi projesini gerçekleştirdik. 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 içinde göstererek, hassasiyetimiz doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunmak üzere yeni araştır-
ma merkezimiz TODAM’ı kurduk.

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların gündemini yo-
ğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları, nedenleri ile incelemeyi ve sorunlar arasındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu 
sorunlara, incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefleyen 
bir araştırma merkezidir. Bu hedefimiz doğrultusunda daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ek olarak Müslüman 
nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere dair siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki gelişmeleri inceliyor; 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 Birikimler Bültenini; Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 20 ül-
kenin STK’larınca paylaşılmış rapor, makale, perspektif yazısı, röportaj gibi yazılı; seminer, çevrim içi seminer ve ulus-
lararası toplantı gibi sözlü faaliyetlerini inceleyerek hazırlıyoruz. Bu çalışmamız doğrultusunda yaklaşık 120 STK’nın 
aylık faaliyetlerini inceliyoruz. Ülke araştırmalarında; İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Türkçe dillerinde hazırlan-
mış yazılı metinleri değerlendiriyor ve ülkelerin gündemini yoğun biçimde işgal eden konuları paylaşarak Müslüman 
dünya ile Türkiye arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bültenini tematik tasnif ile hazırlıyor ve böylece okuyu-
cularımıza, gerçekleştirilen faaliyetleri daha kolay takip edebilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi; Kültürel Çalışmalar, 
Temel Hak ve Özgürlükler, Strateji ve Enerji Çalışmaları, son olarak da Toplumsal Refah olmak üzere dört tema üze-
rinden hazırlıyoruz. Bu temalar içerisinde yer verdiğimiz faaliyetleri düzenleyen yahut ev sahipliği yapan kurumları 
ise bizzat bölgeden faaliyet gerçekleştiren, militer faaliyet ve gruplarla ilgisi olmayan, bölgenin kültürel değerlerine 
bağlı; fikri birikimi en iyi ortaya koyabilecek enstitü, düşünce kuruluşu (Think-Tank), araştırma merkezi vb. kurumlar 
içerisinden seçiyoruz. Önceliğimizi ise nitelikli olmasına özen gösterdiğimiz faaliyetlerin seçimine vererek, kurumdan 
ziyade faaliyete odaklanıyoruz. Böylelikle ulus üstü kurumları da inceliyor ve 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 bölge kurumlarının o ayki gündemini 
en fazla işgal eden konuyu seçiyor ve bu konuda yürütülmüş çalışmalardan en zengin ve nitelikli içeriğe sahip olanına 
bültenimizde yer veriyoruz. Bültenimizde yer alan bazı faaliyet ve yayınlarda, şayet öneminin anlaşılması için ülkede 
yaşanan geçmiş olaylara dair bilgi vermek gerekiyorsa bu olaylara dair de bilgilendirmede bulunuyor ve okuyucula-
rımızın en yüksek biçimde istifade edebilmesine özen gösteriyoruz. Faaliyetlerine yer verdiğimiz kurumlar hakkında 
da özet bilgi hazırlıyor ve bültenin son kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Böylece Türkiye ile Müslüman dünya arasında 
bir köprü kurmanın yanı sıra yürütülecek yeni akademik çalışmalar için konu ve içerik teminine de zemin hazırlamış 
oluyoruz.

Geçmişteki birikimimiz ve her gün daha fazla büyütmeyi arzuladığımız ufkumuzun ürünü olan bu bültenin, amaçları-
mızın ötesinde bir kazanım sağlaması ümidiyle sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Lütfi Sunar
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İslamabad Politika Araştırma Enstitüsü, Güney Asya’nın 

stratejik istikrarının dengesi hakkında bir politika notu ya-

yımladı. Usama Nizamani tarafından ele alınan politika no-

tunda Güney Asya bölgesinin istikrarı farklı siyasi teoriler 

üzerinden değerlendirildi. Raporda özellikle Hindistan, Pa-

kistan ve Çin’e odaklanıldı. Bölgede çatışmanın ve stratejik 

rekabetin hızlı olması sebebiyle dikkatli ve titiz bir inceleme-

nin ve bakış açısının sunulması gerektiği vurgulandı. Stratejik 

istikrarı kavramsal olarak kriz dengesi, silah yarışlarının sü-

rekliliği ve caydırıcılık dengesinin değişmesiyle ortaya çıkan 

durum ve koşullara bağlı olarak tanımlayan yazar; raporun 

ilk kısmında Güney Asya’daki güvenliği açısından birçok 

değişkeni ele aldı. İkinci kısımda gelecekte bölgede ortaya 

çıkabilecek krizlerden ve Hindistan-ABD stratejik ortaklığın-

dan bahsetti. Son kısımda bu bağlamda ortaya çıkabilecek 

krizlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Yazara göre bölgenin istikrarını etkileyen önemli değişken-

lerden biri de ortaya çıkan teknolojilerdir. Hipersonik si-

lahlar, yönlendirilmiş enerji silahları (DEW) ve yüksek güç-

lendirilmiş lazerler, otonom silah sistemleri, Standoff silah 

sistemleri, uzaktan algılama ve haberleşme uyduları, siber 

yetenekler ve füze Savunma sistemleri teknolojilerini de-

ğerlendirdi. Bu teknolojilerin yıkıcı sonuçlarından dolayı bir 

krizi tetiklemeye ya da Hindistan-Pakistan arasında çatış-

manın ortaya çıkmasına neden olduğunu vurguladı. 

Yüksek güçlendirilmiş lazerlerin iletişim ve elektrik şebeke 

sistemlerini fiziksel bir güç olmadan zarar vermek amacıyla 

kullanıldığı belirtildi. Yazar, son yıllarda Hindistan-Çin krizin-

de yönlendirilmiş enerji silahlarının Hindistan’da bulunan 

Pangong Tso gölüne bırakıldığına dair Çin’in yayımladığı ra-

porlara dikkat çekti.  Bu iddiayı ilk olarak Beijing‘te bulunan 

Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında 

görevli Profesör Jin Canrong’un başlattığına değindi. Bu id-

dia Hindistan ordusu tarafından inkâr edildi. Yazara göre 

eğer Çin bu silahları kullanırsa geleneksel kinetik silahları 

kullanmaksızın gayrinizami silahları kullanabileceğini ve 

böylece bölgedeki yayılma hedeflerini gerçekleştirebilece-

ğine işaret etti.

ÖNE ÇIKANLAR

Güney Asya’da Ortaya Çıkan Senaryolar ve Stratejik İstikrara 
Yönelik Tehditler” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

Emerging Scenarios and Threats to Strategic Stability in South Asia

21.06.2021 İngilizce Pakistan Politika Notu

https://ipripak.org/emerging-scenarios-and-threats-to-strategic-stability-in-south-asia/
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Yapay zeka teknolojisinin otonom silahları geliştirmek için 

kullanıldığının altını çizen yazar,  Hindistan’ın yapay zeka 

alanında 477 milyon dolar harcadığını belirtti. Yapay zeka 

teknolojisi benimsenmesiyle zaman tasarrufu elde edile-

bileceğini ve böylece daha kolay hedefe ulaşılabileceğini 

vurguladı. Bir diğer silah sistemi olarak gezici mühimmatları 

inceledi. Son dönemde revaçta olan Silahlı İnsansız Hava 

Araçlarını (SİHA) bu bağlamda ele aldı. Güçlü etkisini gös-

termek için Azerbaycan’ın Karabağ savaşında, Türkiye ve 

İsrail’den aldığı SİHA’ları kullandığını belirtti. Yazar, Libya ve 

Ermenistan’da kullanılan İHA ve SİHA’ların iki nükleer güç 

dışında “oyunun kurallarını” değiştirilebildiğini, uluslararası 

sisteme etki edilebildiği çıkarımında bulundu.

Hindistan ve ABD’nin, Çin’den gelebilecek tehditlere karşı 

stratejik bir ortaklık girişiminde bulunduğu belirtildi.  Hindis-

tan ve ABD’nin savunma alanında birçok anlaşma imzaladı-

ğını hatırlattı. Yazara göre bu anlaşmaların amacı yalnızca 

ABD’nin, Hindistan’a güvenlik yardımında bulunması değil, 

aynı zamanda Hindistan’ın istihbarat bilgisine ulaşmaktır. 

Yazar, bunun bir karşılığı olarak Hindistan’ın konvensiyonel 

silah gücünü geliştirebileceğini ve bunun da bölgedeki ger-

ginliği tırmandırmakla sonuçlanacağını vurguladı.

Yazar Güney Asya bölgesindeki gelişmeler üzerine üç 

muhtemel senaryodan bahsetti. Birinci senaryo, Pulwa-

ma-Balakot krizi üzerineydi. Başbakan Narrendra Modi’nin 

Pakistan’a karşı medyadaki sert tutumunun fayda verme-

yeceğini ve Balakot’taki misillemeye benzer bir durumun 

gerçekleşebileceği varsayımında bulundu. İkinci senaryo 

Hindistan’ın artan ve tırmanan bir kriz sırasında Balistik 

Füze Savunması (BMD) konuşlandırma olasılığı idi. Hindis-

tan’ın bu durumda önce Pakistan’ın nükleer silahlarını vur-

mayı deneyebileceği ve ondan sonra dozajı artırma ihtimali 

üzerinde durdu. Yazar bu senaryonun Hindistan açısından 

oluşacak yıkıcı etkilerden dolayı gerçekleşebileceğine ihti-

mal vermediğini belirtti. Üçüncü senaryo ise Belucistan ve 

Karaiçi’nde teörist gruplar tarafından kullanılacak İHA si-

lahlar ve bu durum ile ilişkili olarak siber saldırılar gerçekleş-

mesi ihtimaliydi. Yazar, genelde siber saldırıların her iki taraf 

için krize dönüşmesi olası görünmediğini ve sınırlı bir etkide 

kaldığını belirtti. Yazar her iki aktörün stratejik seviye istik-

rarı sürdürebileceğini ancak çatışmayı sınırlarken bölgede 

istikrarsızlığa neden olabilecekleri çıkarımında bulundu.

Öneriler kısmında Pakistan’ın caydırıcılık kabiliyetinin güve-

nilirliği için bütçe açığının üstesinden gelmesini ve Hindis-

tan’ın BMD yeteneklerini nötralize etmek veya düşürmek 

için standoff sistemlerini kullanması gerektiğini vurguladı. 

Ayrıca ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle Hindistan’ın 

bölgede etkin olmaya çalışabileceği, bu sebeple Pakistan’ın 

üst düzey istihbarat temelli operasyonlar düzenlemesi ge-

rektiği tavsiyesinde bulundu.
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: 1963           Ülke: Lübnan     Faaliyet Alanı: Filistin Araştırmaları     Görüş: İslamcı

Filistin Araştırmaları Enstitüsü (IPS) 1963’te Beyrut’ta faa-

liyetlerine başlamıştır. Kuruluş amacını Filistin sorununun 

Arap siyaseti içindeki merkezi konumunu tekrardan kazan-

ması olarak belirtmektedir. Constantine Zurayk (Suriye), 

Walid Khalidi (Filistin) ve Burhan Dajani (Filistin) isimle-

rindeki üç entelektüelin önderliğinde ve onları takip eden 

Lübnanlı ve Filistinli entelektüellerin desteği ile faaliyetine 

başlamıştır. Kuruluşundan bu yana Filistin meselesini ve 

süreç takibini, merkezinde dört ayrı aşama üzerinden ele 

almıştır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir: Birinci Aşama 

(1963-1970): Filistin’in Belgelenmesi, İşgalin Ele Alınması, 

İkinci Aşama (1971-1981): Konsolidasyon, Amiral Gemisi Ya-

yınları, Üçüncü Aşama (1982-1989): Tehdit Altındaki Enstitü, 

Zorlukla Karşılaşmak, Dördüncü Aşama (1990-2003): Yeni 

Yayınlar, Kudüs/Ramallah Bağlantısı.

Yukarıda zikredilen ilk aşama kurumun kuruluş tarihinde 

başlamıştır. Bu başlangıçla kurucu üyeler IPS’nin mütevelli 

heyetini bölgenin her yerinden Arap halk figürlerini ve iş in-

sanlarını içerecek şekilde genişletmiştir. Bu aşamada önemli 

olan nokta, hem Arapça hem de İngilizce olarak çeşitli belge-

sel koleksiyonlarının (48 öncesi belgeler, BM kararları, 1964 

itibariyle yıllık diziler) yanı sıra bir yıllık ve kısa monografilerin 

üretiminin başlatılması olmuştur. IPS’nin dönüm noktaların-

dan bir diğeri 1973’te patlak veren Lübnan Savaşı dönemin-

de yaşanmıştır. Bu süreçte enstitü, İsrail karar alma sürecini 

daha derinden kavramak için Arap dünyasında ilk kez İbra-

nice materyallerin (Siyonist Kongreler, Knesset toplantıları, 

İsrail basınından haftalık seçmeler) çevirisini üstlenmiştir. 

Söz konusu çeviriler IPS’nin Arap-İsrail çatışmasına dahil 

olan aktörlerin politikalarını etkileyen faktörleri analiz etme-

yi amaçlayan analitik araştırma projelerine de kapı açmıştır.

IPS oluşturmak istediği projelere altyapı olması amacıyla 

Filistin Araştırmaları Dergisi’nin lansmanına çıkmıştır. Aynı 

zamanda henüz 1971 sonbaharında “IPS Belgeleri” başlığıyla 

oluşturulan politika dizisinin başlatılması ve 1981’de ise üç 

ayda bir yayımlanacak olan Fransızca dergi “Revue d’études 

palestiniennes (REP)” in yayın hayatına girmesi IPS projeleri 

için başvuru kaynağı niteliği taşımıştır. Zenginleşen çalış-

maların artmasıyla beraber yeni bir program oluşturan IPS, 

“Arap ve Filistin Meseleleri”, “İsrail Çalışmaları”, “Uluslararası 

İlişkiler”, “Askeri Meseleler” başlıkları altında yeni araştırma 

komiteleri kurmuştur. Lübnan’ın iç siyasi gelişmeleri göl-

gesinde geçen 1982-1989 arası dönemde IPS’li araştırma-

cılar Beyrut’tan ayrılsalar da kurum, REP’in yayınını Paris’e, 

JPS’nin yayınını ise Washington’a taşıyarak yükseliş ivmesi-

ni korumuştur. Böylece Paris ve Washington’da ofis açmış 

Institute for Palestine Studies

https://www.palestine-studies.org/
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olan kurum, zaman içinde bu ofislerden dergilerin haricinde 

İngilizce ve Fransızca yayımlar yapmaya başlamışlardır.

1990 senesine gelindiğinde enstitü Filistinli ve Arap ente-

lektüeller için bir tartışma forumu olması amacıyla üç ayda 

bir Arapça olarak “Mecelletü’d-dirâsâtü’l-Filistiniyye” yi ya-

yım hayatına başlatmıştır. 1991 Körfez Savaşı’ndan sonra 

IPS özellikle Arap-İsrail müzakerelerinde tehlikede olan ana 

başlıkları ele almaya başlamış ve Filistin toplumu, ekonomisi 

ve siyaseti üzerine odaklanmıştır. Ayrıca 1994 yılında Ku-

düs’te, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve İsrail’den gelen Filistinliler 

arasında gecikmiş bir bağlantı görevi gören Kudüs Araştır-

maları Enstitüsü adı altında bir ofis açmıştır. Ek olarak, 1998 

İlkbaharında, Kudüs ofisi ikinci bir İngilizce dergi olan “Jeru-

salem Quarterly” nin ilk sayısını yayımlamıştır. 2004-2016 

döneminde Arap bağışçılarının Filistin üzerinde azalan ba-

ğışları IPS’yi de sıkıntıya sokmuştur. Bu süreçte IPS kaynak 

yaratma çabalarını arttırmış, 2008’de REP’in yayım haya-

tına ara vermiştir. Bunlara rağmen kurum araştırma faali-

yetlerini güçlü bir şekilde genişletmiş, İsrail’in sosyal ve po-

litik dinamiklerine eğilmiştir. 2006’da İsrail basınının günlük 

çevrimiçi bir özetini başlatarak sosyal medya da dahil olmak 

üzere kapsamlı bir çevrimiçi varlık geliştirmiştir.

Enstitü, sırasıyla Washington, Ramallah ve Beyrut’ta bağım-

sız olarak düzenlenen Journal of Filistin Studies, Jerusalem 

Quarterly ve Mecelletü’d-dirâsâtü’l-Filistiniyye (Arapça) ol-

mak üzere üç ayda bir yayınlamaktadır. Bunların yanında ku-

ruluşundan bu yana İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde 

800’den fazla kitap, monografi, makale ve belgesel koleksi-

yonu yayınlamıştır. Enstitü, yalnızca Filistin tarihi ve Filistin 

sorununun kökenleri ve evrimi üzerine değil, aynı zamanda 

Filistin kolektif hafızası, kimliği ve mirası hakkında da özgün 

çalışmalara öncülük etmektedir. Yazılı etkinliklerin haricinde 

çok sayıda konferans, çalıştay, seminer, konferans ve diğer 

etkinlikler düzenlemektedir. Filistin’de, genellikle Ramal-

lah’ta, genellikle Kudüs, Gazze, Hayfa ve Nasıra gibi Filistin 

yaşamının diğer merkezlerine video bağlantılarıyla gerçek-

leşen yıllık konferans gerçekleştirmektedir. 

Son olarak Beyrut’taki IPS ana merkezinde bulunan Cons-

tantine Zurayk Kütüphanesi, Filistin üzerine araştırma 

önemli kaynakları barındırmaktadır. Koleksiyon Arapça, İn-

gilizce, Fransızca ve İbranice çok çeşitli referans çalışmaları, 

kitaplar ve süreli yayınlar içermekle beraber nadir kitaplar, 

arşiv malzemeleri, kişisel belgeler ve bazıları dijitalleştirilme 

sürecinde olan çok sayıda tarihi fotoğraftan oluşmaktadır. 

IPS yaptığı bu projeler sonucunda Filistin sorunu üzerine 

araştırmacılar ve akademisyenler için zengin bir veri tabanı 

ve belge koleksiyonunu bir araya getirmiştir.
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The Authenticity and Modernity of Glass Art

Second Islamic Summit on Science and Technology

“Cam Sanatının Özgünlüğü ve Modernliği” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

17.06.2021 İngilizce Mısır Çevrimiçi Seminer 

Kahire’deki Bibliotheca Alexandrina Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi, cam 
sanatının özgünlüğü ve modernliği üzerine bir çevrimiçi seminer düzenledi. 
Seminere El Sanatları Odası Üyesi Mobilya ve Dekupaj Uzmanı Sayın Gihan 
Ayoub ile Helwan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanatçı, İç Mimar 
ve Öğretim Görevlisi Nermine Abd El-Aleem konuşmacı olarak katıldı. 
Seminerde, şeffaflığı ve basit üretim teknikleri nedeniyle evlerde en yaygın 
kullanılan malzemelerden biri olan camın günlük kullanımını keşfetmek 
amaçlandı. Ayrıca camın çevresine estetik bir dokunuş sağladığı ve kolayca 
geri dönüştürülebilen çevre dostu bir malzeme olarak kabul edildiği de 
belirtildi.

16.06.2021 İngilizce Suudi Arabistan Toplantı

16 Haziran 2021’de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
ev sahipliğinde “Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Yeni Sınırlar Açmak” temasıyla 
İkinci İslam Bilim ve Teknoloji Zirvesi’ni (S&T Zirvesi) düzenledi. Zirvede, İİT 
Üye Devletlerinin son zamanlarda bilimsel yayın sayısının %34 artması ve 
teknoloji ihracatlarının değerinin %32 artması nedeniyle olumlu ilerleme 
kaydettiği belirtildi. Bilimsel gelişmeyi engelleyen zorluklarla yüzleşmek 
ve İİT Üye Devletleri için sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için 
gelişen teknolojideki potansiyelden tam olarak yararlanmak için bazı pratik 
adımlar atılması ve akademik etkileşim artırılarak eğitimde İslami işbirliğinin 
ve ortaklıkların geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

İkinci İslam Bilim ve Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=40225&
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=28239&ref=18422&lan=en
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“Mahjoubeh” Dergisinin Mayıs-Haziran Sayısı Yayımlandı

“Bosna Ulusu: Geçmiş ve Gelecek” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı 

 Mahjoubeh Journal

The Bosnian Nation: The Past and The Prospect

06.2021                 

11.06.2021                 

İngilizce               

İngilizce

İran                                      

Bosna Hersek                     

Dergi 

Görüş Yazısı  

Al-Huda Uluslararası Kültür, Sanat ve Yayıncılık Enstitüsü, aylık olarak 
yayımlanan “Mahjoubeh” dergisinin 327. sayısını yayımladı. Dergide, ölüm 
yıldönümü sebebiyle İmam Humeyni ile birlikte Siyonist rejime karşı savaşan 
Filistinlilerin direnişi konu edinildi. Humeyni’nin perspektifinde adalet, liderlik, 
ibadet başlıklı yazılarla birlikte Israil’in yıkılacağı, Filistin’in mücadelesinin 
başarıya ulaşacağı ile ilgili yazılara da yer verildi. Dergi’nin ilk sayfalarında 
Hameney’in Filistinlilere yazdığı ve bütün Müslümanların Filistin meselesinden 
yalnızca insan hakları veya özgürlük açısından değil dini ve itikadi açıdan da  
sorumlu olduğunu ifade ettiği bir mektuba yer verildi. Pakistan Birleşmiş İslam 
Konseyi Başkanı Rasheed Ahmad Chughtai ise “Tüm Zamanların En Büyük 
Lideri” başlıklı yazısında Humeyni’nin en büyük liderlerden biri olduğunu ve 
liderliğindeki bu başarısının dini yönünden değil hayata yönelik yaklaşımından 
kaynaklandığını belirtti. 

Balkan Çalışmaları Merkezi’nin yayımladığı, Taner Alicehic tarafından kaleme 
alınan görüş yazısında Soğuk Savaş sonrası Bosna ulusunun durumu 
değerlendirildi.  Soğuk Savaşın bitmesinin ardından Bosna ve Boşnaklar adına 
temel ulusal süreçleri yürütecek kurumların yokluğu ve “Boşnak” kavramının 
Müslüman olmakla ilişkilendirilmesi sebebiyle Sırp milliyetçilerinin, Bosnalı/
Müslüman kimliğe ait olan her şeyi yok etmek istedikleri belirtildi. Metinde bu 
düşmancıl tavra rağmen insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel mevzulara 
bağlı kalınarak Bosna Hersek’in istikrarlı bir ulus devlet olabileceğine, 1918-
1992 tarihine kadar iyi niyetli bir tanım olarak Müslüman kavramının Bosnalıları 
tanımlamak için kullanıldığına, fakat 1992 sonrasında Yugoslavya ulusunun 
ideolojik ve temel ulus devlet kaideleri bakımından tanımsız bir hüviyette 
olduğuna değinildi.

http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=11747&newsview=769821 
https://bsc.ius.edu.ba/content/bosnian-nation-past-and-prospect 
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Mayıs 2021 Toplu Protestolar, İntihar ve Göç Raporu Yayımlandı

“2021 Haziran Ayının İlk Yarısında İşçi ve Sosyal Protestolar” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Report of May 2021: Collective Protests, Suicide and Migration

17.06.2021

17.06.2021 

Fransızca, Arapça, İngilizce               

Arapça

Tunus                                      

Mısır

Rapor 

Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Mayıs 2021’deki toplu protestolar, 
intiharlar ve göçü konu edinen raporunu yayımladı. Rapora göre Mayıs ayında 
Tunus’ta toplam 1.155 toplu protesto, 19 intihar vakası ve girişimi yaşandı, 596 
tane göçmen ise Tunus kıyılarına ulaştı. Raporda, ekonomik, sosyal, psikolojik 
ve halihazırdaki sağlık krizlerinin devam eden yansımalarının, siyasi karar 
alma karmaşasının, kamu maliyesinin artan baskısının ve demokratik geçiş 
yolunda tanık olunan raydan çıkmanın ışığında yanlış yolda ya da başka bir 
deyişle devrimin özgürlük, haysiyet ve sosyal adalet amaçlarına aykırı bir yönde 
ilerlendiği belirtildi. Bunun aynı zamanda, kızgınlık, öfke ve memnuniyetsizlik 
ile eşi görülmemiş yeni bir protesto dalgası yaratabilecek daha fazla hareket, 
protesto ve talebin doğmasına neden olabileceği de vurgulandı. 

Arap İnsan Hakları Ağı, haziran ayının ilk yarısında gerçekleşen işçi protestoları 
ve sosyal protestolar hakkında rapor yayımladı. İşçi protestolarının azaldığı 
haziran ayının ilk yarısında toplam 11 protesto gerçekleştirildiği, raporlama 
dönemindeki bu protestoların 9 tanesinin sosyal protesto ve sadece 2 
tanesinin işçi protestosu olduğu belirtildi. Raporda, haziran ayının ilk yarısında 
İskenderiye’nin Muharrem Bek semtindeki Ezbet Nady al-Seid mahallesinde 
yaşananlar gibi zorla tahliye edildiğine ve evlerin zorla yıkılmasına yeniden 
başlandığına, bunun halkın öfkesine ve halkı, binalarını yıkmaktan sorumlu 
güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirerek çatışmalara yol açtığına da değinildi.

اإلحتجاجات العاملية و اإلجتامعية يف النصف األول من يونيو 2021

https://ftdes.net/en/ost-rapport-mai-2021-des-mouvements-sociaux-suicides-violences-et-migrations/ 
https://www.anhri.info/?p=24705&lang=en 
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US Department of State report: Human Rights in Oman, 2020

International Domestic Workers Day – June 16th

ABD Dışişleri Bakanlığı Umman’da İnsan Hakları 2020 Raporu Paylaşıldı

19.06.2021

19.06.2021

İngilizce

İngilizce

Umman 

Umman 

Rapor

Rapor

Umman İnsan Hakları Merkezi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Umman’da İnsan 
Hakları 2020 raporunu paylaştı. 30 Mart 2021’de ABD Dışişleri Bakanlığı, 
2020 takvim yılı için İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin Yıllık Ülke Raporlarını 
yayımladı. Umman ile ilgili bölümde tartışılan keyfi tutuklamalar, cezaevi 
koşulları ve sivil ve siyasi özgürlükler gibi ana konular faaliyet raporunda 
değerlendirildi. Raporda “Kişinin Dürüstlüğüne Saygı”, “Sivil Özgürlüklere 
Saygı”, “Siyasi Sürece Katılım Özgürlüğü”, “Yolsuzluk ve Devlette Şeffaflık 
Eksikliği” ve “İnsan Haklarının İhlal İddialarının Uluslararası ve Hükümet Dışı 
Soruşturmalarına İlişkin Hükümetlerin Tavrı” başlıklarına yer verildi.

Umman İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan Uluslararası Ev 
İşçileri Günü başlıklı makale ev hizmetçileri sorunu, kadın ev işçilerinin 
– hizmetçilerin – güvencesiz durumu ve bazı Arap ülkelerinde maruz 
kaldıkları istismara dikkat çekmek amacıyla yazıldı. Umman’ın hizmetçilerin 
uzun çalışma saatleri, düşük ücret, kötü yaşam koşulları, pasaportlarına el 
konulması ve hareket kısıtlamaları gibi sorunlarla karşılaştığı ülkelerden biri 
olduğu belirtildi. Aynı zamanda Umman İnsan Hakları Merkezi’ne (OCHR) 
ulaşan şikayetlere göre, Umman yetkili makamlarının, hizmetçilerin taciz 
raporlarına yanıt olarak hiçbir şey yapmadığı vurgulandı. Özellikle pandemi 
döneminde değişen koşullarda kadın işçilerin hangi zorluklarla yüzleştiği 
sorusu üzerinde duruldu.

“Uluslararası Ev İşçileri Günü - 16 Haziran” Başlıklı Makale Yayımlandı

https://ochroman.org/eng/2021/06/usreport/
https://ochroman.org/eng/2021/06/international-domestic-workers-day-june-16th/ 
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“Yemen’de BM Destekli Mahkum Takas Müzakereleri Çıkmaza Girdi” Başlıklı Analiz Yayımlandı

UN-Backed Prisoner Swap Negotiations in Yemen Locked in Stalemate

07.06.2021 İngilizce               Yemen                                      Analiz 

Sana’a Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yayımladığı raporda uluslararası 
alanda tanınan Yemen hükümeti ve Husi makamları arasında yapılan ve 
mahkum değişim mekanizması içeren Stockholm anlaşmasına ve anlaşmadan 
sonraki sürece odaklanıldı. Yemen hükümetinin mahkum değişimi konusunda 
birleşik bir cephe oluşturamamasının müzakereleri karmaşık hale getiren bir 
faktör olduğu belirtildi. Ayrıca BM destekli müzakerelere kadın tutukluların dahil 
edilmesi konusunda Yemenli aktivistlerin ortak bir kanaat sağlayamadığından 
da bahsedildi. Mahkum değişiminde yerel arabuluculuğun süreçte olumsuz 
etkisine dikkat çekildi. Yazar müzakere taraflarının ve BM özel elçiliğinin 
sorunları çözmesi için ciddi adımlar atması gerektiğini ifade etti. Ayrıca savaşan 
tarafların, cezaevi mübadelesi sorununu siyasetten uzaklaştırmayı ve insani 
standartlar temelinde çözmeyi hedeflemesi gerektiğini vurguladı. 

https://sanaacenter.org/publications/analysis/14314
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“AB-Ürdün İşbirliği Üzerine Düşünceler: Üçüncül Ekonomiye Doğru” Başlıklı Rapor 
Yayımlandı

Reflections on EU-Jordanian Cooperation: Towards Tertiary Economics

Young Voices: Jordanian Youth in Public Policy-Making 2020

22.06.2021                 İngilizce-Arapça         Ürdün            Rapor

Batı Asya-Kuzey Afrika Enstitüsü’nün yayımladığı Kareem Al-Sharabi Rosshandler 
tarafından kaleme alınan “AB-Ürdün İşbirliği Üzerine Düşünceler: Üçüncül 
Ekonomiye Doğru” başlıklı raporda, Ürdün’de hizmet sektörünün geliştirilmesi 
için Avrupa Birliği ve Ürdün arasındaki ilişkilerin önemi vurgulanarak politika 
önerileri sunuldu. Raporda Ürdün’de hizmet sektörünün gelişmesi için yabancı 
yatırımcının çekilmesi ve AB ile ortaklıklar yoluyla pazar olanaklarının artırılması 
gerektiği sonucuna ulaşıldı. Ürdün’ün AB ile olan ikili siyasi ilişkilerine yatırım 
ve finans meselelerinin de dahil edilmesinin önemine değinildi. Verilere göre 
Avrupa Birliği’nin Ürdün’e enerji, ulaşım ve sağlık alanlarında alt yapı oluşturacak 
şekilde ekonomik yatırım yapması gerektiği belirtildi.

03.06.2021                 İngilizce                   Ürdün                                Rapor

Rapor, Batı Asya-Kuzey Afrika Enstitüsü (WANA) ve Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) – Ürdün Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülen “Ürdün-AB İnsan Güvenliği 
Sorunları Diyaloğu” başlıklı projenin bir parçası olarak yayımlandı. Projede 
Ürdün’ün 2021’de hükümet dışı bir bakış açısıyla ele alınması gereken önemli ve 
öncelikli meseleleri hakkında farkındalığı artırmak, Ürdün’deki kamu politikalarını 
etkileyebilecek bilgi alışverişini ve bilgilendirme kültürünü güçlendirmek 
amaçlandı. Raporda su temini ve hareketliliğin sürdürülmesi; elektrik piyasası 
güvenliği; COVID19- pandemisinin arka planında işçi hakları yoluyla ekonomik 
güvenlik; gıda güvenliği, yenilenebilir enerji ve konvansiyonel enerji santrallerinin 
işletilmesi konuları ele alındı. 

“Genç Sesler: Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Ürdün Gençliği 2020” Başlıklı Rapor 
Yayımlandı

http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/ES11_Qualitative-6-Sharabi-130-139.pdf 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Young%20Voices%20Jordanian%20Youth%20in%20Public%20Policy%20Making%202020_.pdf 
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“Güç ve Birikim: Mısır’ın Büyüyen Bölgesel Rolü” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Çin ve İsrail’in Gazze’deki Savaşı: Ortadoğu’da Yeni Diplomasi mi?” Başlıklı Makale 
Yayımlandı

China and The Israeli War on Gaza: New Diplomacy in the Middle East?

01.06.2021 

10.06.2021 

Arapça                        

Arapça   

Mısır                        

Mısır

Makale

Makale 

El-Ehram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan ve 
Ahmed Aliba tarafından kaleme alınan makalede Mısır’ın arabuluculuk yoluyla 
Mayıs 2021’de Filistinli gruplar ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına aracılık 
ettiği belirtildi. Ekim 2020’de ise Libya’da kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının 
imzalanmasında önemli bir rol oynadığı, aynı ayda Güney Sudan’daki Juba barış 
sürecine katıldığı hatırlatıldı. Hartum’daki siyasi geçiş sürecini desteklemenin 
ve Lübnan siyasi krizini çözme çabalarının yanı sıra Doğu Akdeniz bölgesinin 
ekonomik ve güvenlik düzenlemelerinde kilit rol oynadığı öne sürüldü. Bu ve 
Mısır’ın bölgesel rolünün tarihsel bir gerçek olduğu, Mısır’ın bölgedeki aktifliğinin 
“bölgesel rolünün restorasyonunu” değil, “bölgedeki büyüyen rolünü” ifade 
ettiği vurgulandı.

El-Ehram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan 
ve Dr. Ahmed Kandil tarafından kaleme alınan makalede Çin’in, İsrail’in 10 
Mayıs 2021’de Gazze Şeridi’nde başlayan ve Mısır’ın iki ülke arasında ateşkes 
anlaşmasına varmasıyla sona eren son saldırısı ile ilgili eşi görülmemiş aktif 
bir diplomasi yürüttüğü ifade edildi. Bu durumun, Çin’in Ortadoğu’da daha 
büyük bir rol oynama konusundaki kararlılığını yansıttığı belirtildi. Mevzu bahis 
diplomatik faaliyetin nedeni olarak, Çin’in mayıs ayı boyunca BM Güvenlik 
Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesi ve aynı zamanda bu savaşta, Çin ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında artan jeopolitik rekabet ışığında küresel 
konumunu güçlendirme ve doğu bölgesindeki siyasi etkisini artırma fırsatı 
bulması olduğu belirtildi. 

Strength and Accumulation: The Growing Regional Role of Egypt

https://acpss.ahram.org.eg/News/17157.aspx 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17168.aspx 
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“Çağdaş Arap Meseleleri Cilt 14, Sayı 2” Yayımlandı

“Arap Geleceği Dergisi 508. Sayı” Yayımlandı

Contemporary Arab Affairs Volume 14, Issue 2

Haziran 2021                         

Haziran 2021                      

İngilizce                       

Arapça                                                

Lübnan                    

Lübnan                    

Dergi

Dergi

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi bünyesinde üç ayda bir yayınlanan uluslararası 
Çağdaş Arap Meseleleri dergisinin 14. cilt 2. sayısı yayımlandı. Çok sayıda 
araştırmacı ve entelektüel ismin yer aldığı dergide “Carter Doktrini ve 
Jeopolitik Sonuçlarını Yeniden Düşünmek”, “İran Nükleer Anlaşması Işığında 
Orta Doğu’nun Güvenliği”, “Arap Ayaklanmaları Sonrası Arap Perspektifinden 
Türk Bölgesel Politikasındaki Değişiklikler”, “Nefret Alt Kültürü Geliştirmede 
Silahlı Çatışmaların Rolü: Libya’dan Ampirik Bulgular”, “Körfez İşbirliği Konseyi: 
Birleşik Bölgesel Körfez Kimliğinin Oluşturmada Yapısal ve Siyasi Zorluklar”, 
“Yüksek Öğretimde Siyasi Yönetişim: Arap Kamu Üniversiteleri Örneği” başlıklı 
makaleler yer aldı. Ayrıca dergide “Açıklamalı Arapça Bibliyografya: Eleştirel 
Arap Bursunda Yeni Arapça Yayınların Kısa İngilizce İncelemeleri” başlıklı bir 
inceleme yazısı ve “Arap Sosyolojisini Köklendirmek ve Özgürleştirmek İçin 
Bir Talep Manifestosu” başlıklı bir kitap incelemesi yer aldı.  

Arap Birliği Çalışmaları Merkezi bünyesinde çıkarılan Arap Geleceği Dergisinin 
508. Sayısı yayımlandı.  Dergide “İki Ramazan Arasındaki Filistin Davası 1973-
2021”, “Filistin Topraklarında Siyonist Sömürge İlhakının Hukukî Boyutları”, 
“İşgal Altındaki Batı Şeria’nın İlhak Prosedürüne İlişkin Avrupa Birliği’nin 
Tutumu”, “Almanya ve Filistin Soruşturması: Rolün Sınırları ve Tutumların 
Dinamikleri”, “Korona’nın Filistin İşçi Sınıfı Üzerindeki Sosyal ve Ekonomik 
Etkileri”, “İnsan Hakları Eğitimi: Bilginin Aktarılmasından Öğreniciler İçin Aktif 
Konuların İnşasına”,  “Önemsizlik Fenomeni Üzerine Eleştiri”, “Fas ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasında “Ortaklık Yoluyla 
Bağımsızlık”, “Lübnan Ekonomisini Zayıflatmada Serbest Yoğunlaşması 
ve Tekellerin Rolü”, “Sömürge Sonrası Bir Arap Söylemi Var mı?”, “Ölüm 
Karşısında: Salgın Hastalıkların Yayılması Model Olarak Libya Devleti” başlıklı 
makaleler yer aldı.

مجلة املستقبل العريب العدد 508

https://online.ucpress.edu/caa/issue/14/2 
https://caus.org.lb/product/مجلة-المستقبل-العربي-العدد-508-حزيران-يو/ 
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“Stratejik Yakınsama Arayışı” Adlı Kitap Yayımlandı

Tunus’ta Üç Günlük İstişare Toplantısı Düzenlendi

Three-Day Consultative Meeting in Tunusia

28.06.2021 

26.06.2021 

İngilizce                        

İngilizce   

Endonezya                        

Libya

Kitap

Toplantı 

Evan Laksmana, Waffaaa Kharisma ve Rocky Intan tarafından yazılan, Stratejik 
ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin yayımlandığı bu kitapta, Hint-Pasifik 
bölgesindeki ülkelerin bölge ile ilgili ortak görüşlere ne kadar sahip olduğu, 
bazı ülkelerin Hint-Pasifik bölgesi için belirgin politikaları varken diğerlerinin 
olmamasının ve bölgedeki bazı ülkelerin ABD’nin bölge ile ilgili vizyonunu 
paylaşıp bazılarınınsa kendi yolunu çizmesinin nedenleri tartışıldı. Hint-Pasifik 
ülkelerinin bölgelerine yaklaşımları ve bölgede geliştirilen politikalar Hindistan, 
Güney Kore ve Avustralya örnekleri üzerinden ele alındı.  Bu üç ülkenin 
Hint-Pasifik yaklaşımlarını neyin yönlendirdiği, bunları nasıl uyguladıkları ve 
kurumsallaştırdıkları ve bu yaklaşımların uygulanmasındaki zorluklar ve fırsatlar 
tartışıldı. Ayrıca bu üç ülkenin ASEAN ile ilişkileri ve AOIP ile ilgili yaklaşımları 
incelendi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından düzenlenen 
toplantı Libya Siyasi Diyalog Forumu (LPDF) Danışma Komitesi’nin talebi 
üzerine Tunus’ta düzenlendi. UNSMIL ve Danışma Komitesi üyeleri, 24 Aralık 
2021’de ulusal parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması için 
bir anayasa taslağı geliştirme konusunda Hukuk Komitesinin çalışmalarını 
dile getirdi. Toplantı sırasında Komite, LPDF üyeleri tarafından sunulan çeşitli 
önerileri gözden geçirdi. LPDF Yol Haritası tarafından şart koşulan ve İkinci 
Berlin Konferansı Sonuçları ile Güvenlik Konseyi’nin 2570 (2021) sayılı kararı 
ile talep edilen seçimlerin yapılması için gerekli anayasal temeller tartışıldı. 
Komite, öne çıkan pek çok konuda fikir birliği formüllerine ulaştı.

Seeking Strategic Convergence

https://www.csis.or.id/publications/seeking-strategic-convergence
https://unsmil.unmissions.org/lpdf-advisory-committee-concludes-its-three-day-consultative-meeting-tunisia
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“Yemen’de Barış Fırsatları ve Marib Savaşı” Adlı Makale Yayımlandı

Ekonomik ve Finansal Krizleri Yönetme Temalı Seminer Düzenlendi

Peace Opportunities in Yemen and Battle of Marib

11.06.2021 

07.06.2021 

İngilizce                       

Arapça                                                

Yemen                     

Kuveyt

Makale

Seminer

Abaad Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nin yayımladığı makalede Husi 
grubunun Marib’e doğru ilerlediğinden ve bu süreçte savaşın durması 
için gerçekleşen müzakerelerden bahsedildi. Modern silahların “Marib 
Muharebesi”nde etkili olduğu kadar Yemen’de çıkan savaşta uluslararası 
müzakerelerin de etkili olduğu vurgulandı.  Makalenin ilk kısmında Suudi 
girişimi, Maskat danışmaları, Bağdat görüşmeleri, Viyana istişareleri olarak 
gerçekleşen dört müzakereden bahsedildi. İkinci kısımda müzakerelerin 
Yemen siyasetine etkisi tartışıldı. Son kısımda uluslararası toplumun kaygılarına 
ve bölgede aktör değişimi yaşanıp yaşanmayacağı sorunsalına odaklanıldı. 
Marib’in Husilerin eline geçmesiyle ilgili küresel bir endişe bulunduğu ifade 
edildi. Husilerin zaferi ve meşru hükümetin etkisinin bölgesel aktörlerin 
çokluğu ile zayıflama ihtimali sonucunda Yemen’deki bölgesel güç dengesinin 
değişebileceği fikri öne sürüldü. 

Arap Planlama Enstitüsü 7-9 Haziran 2021 tarihlerinde Lübnan 
Cumhuriyeti’ndeki Basil Fleihan Finans ve Ekonomi Enstitüsü çalışanlarına 
yönelik “Ekonomik ve Finansal Krizleri Yönetme” konulu interaktif uzaktan 
eğitim programı düzenledi. Programda kursiyerlerin kriz yönetimi ve etkileri ile 
ilgili tüm kavram ve temellere aşina olmalarını sağlamak ve uluslararası finans 
kuruluşlarının risk ve kriz yönetimi ile ilgili düzenlemelerine ilişkin temel bilgi 
ve becerileri kazandırmak amaçlandı. Ayrıca bu alandaki uluslararası düzeyde 
başarılı uygulamalara, uluslararası gelişmelere, en önemli ve etkili yöntemlere 
değinildi. Krizleri tahmin etmek için erken uyarı mekanizmaları geliştirmenin, 
riskleri ve yükleri azaltmanın Lübnan Cumhuriyeti’nin kalkınma performansını 
geliştirmeye büyük ölçüde katkıda bulunacağı vurgulandı.

إدارة األزمات االقتصادية واملالية

https://online.ucpress.edu/caa/issue/14/2 
http://www.arab-api.org/ar/news_details.aspx?news_id=1503
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 Japonya Orta Doğu Enstitüsü (MEIJ) ile Ortak Çevrimiçi Seminer Düzenlendi 

 “Pakistan ve Suudi Arabistan Yakınlaşma Yolunda” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Pakistan and Saudi Arabia on the path towards Rapprochement

01.06.2021                 

06.2021                 

İngilizce                        

İngilizce   

İran                                            

İran                    

Çevrimiçi Seminer 

Görüş Yazısı   

İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) ile Japonya Orta Doğu 
Enstitüsü (MEIJ) arasında bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında ortak 
çevrimiçi seminer düzenlendi. Oturuma Merkez Araştırma Görevlisi Dr.Majid 
Ghafelebashi; IPIS Kıdemli Afganistan Uzmanı Saeid Ghaderi; İran’ın eski 
BM Büyükelçisi Ali Khoshroo; Üniversite Danışmanı Hassan Ahmadian; MEIJ 
Başkanı Akitaka Saiki ve Araştırmacı Kenta Aoki katıldı. “Afganistan Barış Süreci 
ve Basra Körfezi Gelişmeleri” ve “Biden Yönetimi’nin JCPOA’ya Yaklaşımı” 
olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde, ABD birliklerinin 
Afganistan’dan tamamen çekilmesinin sonuçları, Afganistan barış sürecinde 
bölge ve bölge ötesi ülkelerin rolü, İran ve Japonya’nın bu süreci nasıl 
hızlandırabileceği tartışıldı. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini önlemek 
için, tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin hazır bulunduğu acil uluslararası 
bir konferansın düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. 

Hüseyin İbrahimhani tarafından kaleme alınan metinde son zamanlarda 
gerileme gösteren Suudi Arabistan-Pakistan ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi 
konusu ele alındı. Suudi Arabistan- Pakistan görüşmesinde odaklanılan 
noktaların Pakistanlı gurbetçiler için iş fırsatları ve Pakistan’daki Suudi 
yatırımları olduğu belirtildi. Aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı bağımlılığı 
siyasi, savunma ve güvenlik alanında artıracak ekonomik ilişkilerin de 
görüşmenin önemli konuları arasında yer aldığına değinildi. Her iki taraf da 
ilişkilerin güçlenmesi için çaba gösterse de tarafların küresel düzene yönelik 
öncelikleri göz önüne alındığında bu ilişkilerin eskisi kadar güçlü olmasının 
olası görülmediği öne sürüldü. 

The Joint Webinar with The Middle East Institute of Japan (MEIJ)

https://ipis.ir/en/EventView/642391/The-joint-virtual-with-the-Middle-East-Institute-of-Japan-MEIJ 
https://ipis.ir/en/subjectview/641660/Pakistan-and-Saudi-Arabia-on-the-path-towards-Rapprochement 
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“Orta Asya’da Rus Dış Politikası” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Russian Foreign Policy in Central Asia

25.06.2021 İngilizce                       Kırgızistan                     Webinar

OSCE Akademi tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerde Rusya 
Federasyonu’nun Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği Dış Politika Grubu Başkanı 
Artem Romanov konuşma yaptı. Konuşması “Orta Asya’da Rus Dış Politikası” ve 
“Türkiye’de Rus Politikası” başlıklarına ayrıldı. Romanov, iş birliği de dahil olmak 
üzere Orta Asya’daki Rus dış politikasının önemli yönlerini sundu. Ayrıca, bölge 
ülkelerindeki ticaretin geliştirilmesinde olduğu kadar askeri-teknik ve insani 
alanlarda da Rusya’nın rolüne ve yaklaşımına değindi. Sunumun ardından 
Rusya’nın Orta Asya’nın demokratikleşme sürecindeki rolü, Afganistan’daki 
istikrar süreci, Rusça dil geliştirme politikası, Çin ile STK bünyesinde iş birliği 
vb. gibi farklı konular soru cevap kısmında tartışıldı.

https://ipis.ir/en/subjectview/641660/Pakistan-and-Saudi-Arabia-on-the-path-towards-Rapprochement 
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“Heba Edilen Potansiyel: Lübnan İş Piyasasındaki Suriyeli Mültecilerin Vasıf 
Uyumsuzluğu” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Gıda Güvenliğine Ulaşma Stratejileri: Zorluklar ve Fırsatlar” Konulu Forum Düzenlendi

Strategies to Attain Food Security: Challenges and Opportunities

01.06.2021                    

21-23 Haziran 2021

İngilizce                          

Arapça

Lübnan                       

Bahreyn                      

Rapor

Forum

Lübnan Politika Çalışmaları Merkezi (LCPS) tarafından hazırlanan bu raporda 
Suriyeli mültecilerin Lübnan’da genellikle düşük vasıflı işçi grubu olarak tasvir 
edildiği ve ağırlıklı olarak inşaat, tarım gibi sektörlerde gündelik işçi statüsünde 
ve güvencesiz olarak çalıştırıldıkları belirtildi. Rapora göre Suriyeli mültecilerin 
Lübnan ekonomisine katkı sağlayabilecek çok çeşitli beceri ve deneyimlere 
sahip olduğu tespit edildi. Buna rağmen gündelik işlerde çalıştırılan Suriyeli 
mültecilerin Lübnan’ın iş piyasasına ulaşmasında siyasi ve hukuki engellerin 
olduğu kaydedildi. Raporda mültecilerin donanımlarının gerektiği gibi 
kullanılmamasının onların geçim kapasitesini daraltmakla birlikte Lübnan 
ekonomisi için üretme ve büyüme kaybına da sebep olduğu bildirildi. 

Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Araştırmaları Merkezi, 21-23 Haziran 2021 
tarihlerinde “Gıda Güvenliğine Ulaşma Stratejileri: Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı 
forum düzenledi. 2019’da yaklaşık 20 trilyon ABD dolarına ulaşan uluslararası 
ticaret hacminin, insanların yaşam standardını yükseltmede önemli bir rol 
oynadığına, fakat gıda güvenliği söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin 
“iki ucu keskin bir kılıç” olduğuna değinildi. Forumda, Bahreyn Krallığı’nda gıda 
güvenliğini sağlamanın yollarını tartışmak, Körfez Arap ülkeleri ve Orta Doğu 
bölgesinin deneyimlerini gözden geçirmek amaçlandı. Sorunları ele almak için 
sürekli araştırmanın ve bilimsel forumların önemi vurgulandı. 

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

Wasted Potential: Mismatching Syrian Refugee Skills in Lebanese Market

https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=420&category=700&year=2021
https://www.derasat.org.bh/international-trade-and-food-security/ 


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

24

“Etiyopya’nın Rönesans Barajı: Bir Jeolojik Tehlike Değerlendirmesi” Başlıklı Vaka Analizi 
Yayımlandı

Fas Hukuk Mirasında Faaliyet İçtihatları: Şirketler Hukuku ve Bir Model Olarak Ekleri

10.06.2021 İngilizce 

Arapça

Katar

Fas 

Analiz Yazısı

Değerlendirme14.06.2021 

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi’nin yayımladığı Ahmed Abdalla 
Elsheikh tarafından yazılan çalışmada baraj güvenliği sorunu sismik tehlikeler 
açısından incelendi ve baraj müzakerelerinde tıkanıklık sorununu çözmeye 
yönelik öneriler sunuldu. 2015 yılında Mısır, Sudan ve Etiyopya tarafından 
Hartum’da imzalanan İlkeler Bildirgesi’nde baraj güvenliği öngörülmüş 
olmasına rağmen, üç ülke arasında devam eden baraj müzakerelerinde 
Rönesans Barajı çevresinde herhangi bir fay veya herhangi bir kırık türü 
olmadığı fikrinin yanlış olduğu öne sürüldü. Üç ülke arasında meselenin 
çözüme kavuşması için önerilerde bulundu. Baraj istikrarı konusunun üç ülke 
arasında baraj tartışmasının ana meselelerinden biri olması gerektiği belirtildi. 

Muhammadiyah Alimler Derneği tarafından yayımlanan değerlendirmede 
şirketin tanımlanması ve meşruiyet kaynakları üzerinde duruldu. Şirket 
kelimesinin İslam dini ve Müslümanlar arasındaki kullanım ve tanımına 
değinilmesinin ardından kavramın menşei hakkında değerlendirmeler yapıldı. 
Son olarak Kur’an’da ticaret ve şirket tanım ve menşei ile bağdaştırılabilecek 
ayetlerin meali ve kısa tefsiri yapıldı. Aynı zamanda sünnet ve hadisten 
örneklere ve rivayetlere de yer verildi. Sonuç olarak şirket, iki veya daha 
fazla kişi arasında bir kar elde etmek için para veya emeğin paylaşıldığı ve 
buna göre iki ortağın her birine ortak mal üzerinde tasarruf etme yetkisi 
veren bir sözleşme olarak tanımlandı.

Ethiopia’s Renaissance Dam: A Geohazard Assessment

فقه العمليات يف الرتاث الفقهي املغريب فقه الرشكات ومتعلقاتها منوذجا

https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/Ethiopia-Renaissance-Dam-A-Geohazard-Assessment.aspx
https://www.arrabita.ma/blog/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
http://osce-academy.net/upload/file/PB_72.pdf
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“KPK’nın Zayıflaması Endonezya Demokrasisini Engelledi” Adlı Makale Yayımlandı

“Afrika ve Avrupa Arasındaki İlişkilerde Göç Nasıl ve Neden Silahlaştırıldı?” Başlıklı Analiz 
Yayımlandı

Pelemahan KPK Bikin Demokrasi Indonesia Jeblok

How and Why Migration is Weaponised in the Relations Between Africa and Europe?

09.06.2021 

01.06.2021 

Endonezce

İngilizce 

Endonezya

Katar 

Makale

Analiz

IMM Güney Sulawesi Aktivisti Abdul Gafur makalesinde Endonezya 
yönetimini, son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk tartışmalarında sivil 
toplum ve demokrasi bağlamında değerlendirdi. KPK’nın (Yolsuzlukla 
Mücadele Komisyonu) kurulduğundan beri zayıflatma çabaları ve hatta 
dağıtma girişimleriyle karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Endonezya’da 
pek çok kamu görevlisinin ve siyasi elitin, karıştığı yolsuzluk davalarında 
oldukça sert davranan KPK’nın varlığından rahatsız olduğuna ve giderek 
yolsuzluğun yaygınlaştığına dikkat çekti. Gafur, yazısında demokratik 
gerilemenin nedenlerini yüksek yolsuzluk, demokrasiye verilen desteğin 
azalması, ekonomik ve sosyal değişimler ve yüksek medya tüketim kalıpları 
olmak üzere dört neden olarak belirtti. Ekonomist Haberalma Birimi (The 
Economist Intelligence Unit EIU) tarafından hazırlanan bir rapora yer 
veren yazar, Endonezya’nın demokrasi endeksinin son 14 yılın en düşük 
skorunu kaydettiğine ve kusurlu bir demokrasiye sahip bir ülke olarak 
sınıflandırıldığına işaret etti.

Aljazeera Çalışmalar Merkezi’nin yayımladığı Mehari Taddele Maru tarafından 
kaleme alınan analizde Avrupa Birliği ve Afrika arasındaki göç politikalarına 
ve uygulamalarına odaklanıldı. Analizin ilk kısmında şu ana kadar yürütülen 
göç politikaları ve bu politikalardan sorumlu uluslararası kurumlar hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. İkinci kısımda Afrika göç politikasını 
belirleyen göç- kalkınma ilişkisi, rejim tipi, mali kalkınma yardımı, diplomasi 
ve coğrafi yakınlık, sınırları kontrol etme kapasitesi, lobicilik, savunuculuk 
ve dolandırıcılık uygulamaları ve Pan-Afrika entegrasyon gündemi gibi 
faktörlerden bahsedildi. Yazar uygulanan göç politikalarında devlet ve devlet 
dışı aktörlerin etkisini vurguladı. Avrupa Birliği ve Afrika’daki devletlerin göç 
konusunda ortaklıkları imkanı üzerine odaklandı. 

https://studies.aljazeera.net/en/analyses/how-and-why-migration-weaponised-relations-between-africa-and-europe
https://muhammadiyah.or.id/pelemahan-kpk-bikin-demokrasi-indonesia-jeblok/
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“İklim Değişikliğinin Pakistan’ın Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi ile Nasıl Mücadele 
Edilebilir?” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

“COVID-19’un Ulaştırma ve Benzin Talebi Üzerindeki Etkisini Yeniden İncelemek”  
Başlıklı Makale Yayımlandı

Revisiting the Impact of COVID-19 on the Demand for Transport and Gasoline

23.06.2021 

24.06.2021 

İngilizce

İngilizce

Pakistan 

Suudi Arabistan

Politika Notu 

Makale 

İslamabad Politika Araştırmaları Enstitüsü 23 Haziran’da Adeel Mukhtar 
tarafından kaleme alınan “İklim Değişikliğinin Pakistan’ın Gıda Güvenliği 
Üzerindeki Etkisi ile Nasıl Mücadele Edilebilir?” başlıklı politika notunu 
yayımladı. Politika notunda Pakistan’daki tarım sektörünün, iklim 
parametrelerindeki devam eden ve öngörülen değişikliklere karşı oldukça 
hassas olduğu belirtildi. Son yüz yılda küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının 
0.74°C arttığı göz önüne alındığında, uygun adaptasyon stratejilerini 
kullanarak tarım sektörünün verimli yönetilmesinin bir gereklilik haline 
geldiği vurgulandı. Politika notunda Pencap’ta revize edilmiş agro-ekolojik 
bölgelerin uygulanması, mahsullerin çeşitlendirilmesi ve bakliyat ve yenilebilir 
yağların üretimi, hava koşullarına dayanıklı tohumların geliştirilmesi, İklim Akıllı 
Tarımın (CSA) benimsenmesi ve çiftçiler için iklim tahminlerinin iyileştirilmesi 
adaptasyon stratejileri olarak önerildi.

King Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırma Merkezi 24 Haziran’da Nora 
Nezamuddin ve Hatem Al Atawi tarafından kaleme alınan “COVID-19’un 
Ulaştırma ve Benzin Talebi Üzerindeki Etkisini Yeniden İncelemek” başlıklı 
makaleyi yayımladı. Mart 2020’de başlayan ve Nisan 2021 itibariyle küresel 
vaka yükünün 150 milyonu aştığı COVID-19 küresel salgını hükümetlerin 
küresel olarak virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çeşitli önlemler 
almasını gerekli kıldığına ve bu önlemlerin türünün ve katılığının dünyanın 
farklı yerlerinde değişiklik gösterdiğine değinildi. Salgının dünya çapında 
hareketliliği azaltması nedeniyle özellikle vakaların artış gösterdiği 
dönemlerde ulaşım ve benzine olan talebi düşürdüğü belirtildi.

How to Counter the Impact of Climate Change on Pakistan’s Food Security?

https://ipripak.org/how-to-counter-the-impact-of-climate-change-on-pakistans-food-security/
https://www.kapsarc.org/research/publications/revisiting-the-impact-of-covid-19-on-the-demand-for-transport-and-gasoline/
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“Zorluklarda Gezinme, Dijital Dönüşüm Fırsatlarını Gerçekleştirme” Adlı Kitap Yayımlandı

“Diyalog Sürecinde Kosova Sırpları” Adlı Rapor Yayımlandı

Navigating Challenges, Realising Opportunities of Digital Transformation

Kosova Serbs In The Dialogue Process

21.06.2021 

16.06.2021 

İngilizce

İngilizce

Malezya

Kosova

Kitap

Rapor

Khazanah Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan bu kitapta enstitünün 
Eylül 2020’den Nisan 2021’e kadar dijital politika konularına ilişkin 
yayınlanmış makalelerine yer verildi. Kitap; dijital katılım, mobil geniş bant 
kalitesi, platform çalışanları, firmalar arasında dijitalleşme, veri erişimi ve 
gizlilik, yanlış bilgi ve yapay zeka olmak üzere sekiz bölümden oluştu. 
COVID- 19 pandemisi sebebiyle artan dijital katılım hakkında çok az bilgiye 
sahip olunduğu vurgulandı ve dijital yönetişim kısmında örnek çalışma olarak 
COVID- 19 pandemisi seçildi. Kitabın, dijital dönüşüm, ekonomik kalkınma 
ve büyümenin yanı sıra sosyal refah ve insan haklarını da içeren toplumun 
her alanına hitap eden bir kitap olduğu vurgulandı. Dijital toplum zihniyetine 
sahip olmanın önemini vurgulayan kitapta Malezya’nın gelecek kamu 
politikalarına ışık tutmak ve dijital toplum zihniyeti oluşturmak hedeflendi.

Igor Marković ve Boban Simić tarafından kaleme alınan raporda Sırp toplumu 
perspektifinden Kosova’daki çağdaş siyasi, ekonomik, kültürel ve etnik 
gruplar arası ilişkilerin yanı sıra Belgrad ve Priştine arasındaki diyalog 
sürecinin avantajları ve kusurları da belirlenmeye çalışıldı.  Çalışmada Kosova 
Sırp topluluğunun açıklığını ölçmeye çalışan OPEN projesi kapsamında 
yürütülen araştırmaya katkı sunmak amaçlandı. Diyaloğun farklı boyutları 
çalışmanın odak noktası olarak seçildi. Kosova Sırp toplumunu doğrudan 
etkileyen kararların yeterince analiz edilmediği belirtildi. Projede kamunun 
fikrini ortaya koymak için bir anket yapıldı ve bu ankete 600 Kosova Sırp 
toplumu üyesi katıldı. Çalışmanın son kısmında tavsiyelere yer verildi.

http://www.krinstitute.org/assets/contentMS/img/template/editor/KRI%20-%20NetworkedNation%20-%20Navigating%20Challenges,%20Realising%20Opportunities%20of%20Digital%20Malaysia.pdf
http://ngoaktiv.org/uploads/files/01%20-%20Analiza%20Dialogu%20-%20ENG%20-%2002.pdf
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Sürdürülebilir Büyüme için Ticaretin ve Reform Gündeminin Güçlendirilmesini Konu Alan Çevrimiçi 
Konferans Gerçekleştirildi

Lessons from the Past: Strengthening Trade and Reform Agenda for Sustainable Growth in 
the Region and Beyond

10.06.2021 İngilizce Malezya                                Online konferans

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün düzenlediği 
konferansta büyük ekonomilerden gelen zayıf talebin bir araya getirdiği 
artan küresel ticaret gerilimleri ve sonuçları üzerinden ülke ekonomisinin 
değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Malezya ve bölge merkezli küresel ve 
bölgesel tedarik zincirlerine ait ticari faaliyetlerin etkilendiği belirtilerek 
bölgede ve bölgenin ötesinde ticaret faaliyetlerini güçlendirmek 
için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arandı. Malezya ve ABD 
tarafından önümüzdeki yıllarda dayanıklılık oluşturmak için geliştirilip 
güçlendirilebilecek yeni ve mevcut ticaret büyümesi kaynaklarının neler 
olduğu tartışıldı. Ticaret reformları ve RCEP ve CPTPP anlaşmaları yoluyla 
daha fazla bölgesel iş birliği, orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme 
kaynakları sağlanıp sağlanamayacağı sorunsalına odaklanıldı. 

https://www.isis.org.my/recent-event/lessons-from-the-past-strengthening-trade-and-reform-agenda-for-sustainable-growth-in-the-region-and-beyond/ 
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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, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Siyaset, demokrasi, seçim, 
siyasal partiler, terörizm, özgürlükler ile ekonomik ve 
sosyal konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

https://abaadstudies.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 geniş̧ 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

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, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Enstitü, Arap ülkelerinde ulusal 
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

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, kültürler ve insanlar 
arasında bir diyalog kurma ve öğrenim merkezi olmayı 
hedefleyen bir kurumdur. 

https://www.bibalex.org/en/default 
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Brookings Doha Center

Brookings Doha Center, Washington merkezli Brookings 
Enstitüsü’nün Doha’daki bir diğer merkezidir. Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika çalışma alanlarında araştırma ve politika analizi 
yapmaktadır. Bölgesel ve uluslararası politika tartışmalarını 
ele alan Brookings Doha Center, hükümetlerin, işletmelerin, 
sivil toplumun, medyanın ve akademinin temel elementlerini 
içeren alan odaklı çalışma yöntemini benimsemiştir. 

https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center/

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/ 

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 

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

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

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/ 

Muhammediyah Movement

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

https://muhammadiyah.or.id

Organization of Islamic Cooperation

Bünyesinde 57 ülkeyi barındıran 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

The Lebanese Center for Policy Studies

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

https://www.lcps-lebanon.org/about.php
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The Omani Center for Human Rights

Umman’daki insan hakları sorunlarını izleyen ve 
belgeleyen, sivil toplum kuruluşudur. Misyonu insan 
hakları ihlallerini izlemek ve toplumun tüm kesimleri 
arasında insan hakları bilincini teşvik etmektir. 
Merkez, insan hakları konusunda dernek ve STK’ları 
desteklemektedir. 

https://ochroman.org/eng/

The Sana’a Center for Strategic Studies

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

https://sanaacenter.org

The Tunisian Forum for Economic and 
Social Rights

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

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

The West Asia-North Africa Institute

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

http://wanainstitute.org/en

United Nations Support Mission in Libya

UNSMIL, çatışma sonrası donemde ülkenin yeni otoriteye 
geçiş̧ 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 yürütmektedir. 

https://unsmil.unmissions.org
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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.


