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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 attı. Çalışmalarının alanını ve hedef kitlesini 

büyütmek üzere attığı bu iddialı adımda “Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi” isimli yeni bir araştırma mer-

kezi kurdu.

Toplumsal Düşünce ve Araştırma 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 hedefli-

yor. Merkezden çevreye yayılan yöntemi ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslü-

man toplumların en önde gelen sorunları 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 sun-

mayı 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 duyulan bir toplumsal 

ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak alt kurumlarımız-

la birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar 

ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet gösteriyor; bu 

konularda stratejik bakışı geliştiren çalışmalar yürü-

tüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, 

eğitim ve ekonomik sorunlarını tespit ederek çözüm 

önerileri ile yeni bir vizyon getirdiğimiz Geleceğin Tür-

kiyesi projesini gerçekleştirdik. Yine bu alanlarda analiz 

raporları ve politika notları yayımladık. Ülkemizi geliş-

tirmek üzere göstermiş olduğumuz bu çabayı, ihtiyacı 

olduğunu her gün daha fazla müşahede ettiğimiz Müs-

lüman ülkeler içinde göstererek, hassasiyetimiz doğ-

rultusunda 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, ne-

denleri ile incelemeyi ve sorunlar arasındaki ilişkileri 

analiz etmeyi; bu sorunlara, incelediği toplumun biriki-

mi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm öne-

rileri getirmeyi hedefleyen bir araştırma merkezidir. 

Bu hedefimiz doğrultusunda daha önce gerçekleştir-

diğimiz çalışmalara ek olarak Müslüman nüfusun ço-

ğunlukta 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 bil-

gi yığını içerisindeki doğru ve temellendirilmiş bilgilerin 

tasnifi ihtiyacını gideriyor, bu bilgilerden Türkiye’yi ha-

berdar etmek üzere aylık bülten yayımlıyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Bi-

rikimler Bültenini; Müslüman nüfusun çoğunlukta ol-

duğu 20 ülkenin STK’larınca paylaşılmış rapor, makale, 

perspektif yazısı, röportaj gibi yazılı; seminer, çevrim içi 

seminer ve uluslararası 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 hazırlanmış yazılı metinleri değer-

lendiriyor ve ülkelerin gündemini yoğun biçimde işgal 

eden konuları paylaşarak Müslüman dünya ile Türkiye 

arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Bi-

rikimler Bültenini tematik tasnif ile hazırlıyor ve böyle-

ce okuyucularımıza, gerçekleştirilen faaliyetleri daha 

kolay takip edebilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi; 

Kültürel Çalışmalar, Temel Hak ve Özgürlükler, Strate-

ji ve Enerji Çalışmaları, son olarak da Toplumsal Refah 

olmak üzere dört tema üzerinden hazırlıyoruz. Bu te-

malar içerisinde yer verdiğimiz faaliyetleri düzenleyen 

yahut ev sahipliği yapan kurumları ise bizzat bölgeden 

faaliyet gerçekleştiren, militer faaliyet ve gruplarla il-

gisi olmayan, bölgenin kültürel değerlerine bağlı; fikri 

birikimi en iyi ortaya koyabilecek enstitü, düşünce ku-

ruluşu (Think-Tank), araştırma merkezi vb. kurumlar 

içerisinden seçiyoruz. Önceliğimizi ise nitelikli olması-

na özen gösterdiğimiz faaliyetlerin seçimine vererek, 

kurumdan ziyade faaliyete odaklanıyoruz. Böylelikle 

ulus üstü kurumları da inceliyor ve merkezinin yer aldı-

ğı ülkenin bir parçası olarak sizlere sunuyoruz.

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bültenimizde yer 

verdiğimiz faaliyetlerde ise fikri birikimin takibini yap-

mak 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 ni-

telikli içeriğe sahip olanına bültenimizde yer veriyoruz. 

Bültenimizde yer alan bazı faaliyet ve yayınlarda, şa-

yet öneminin anlaşılması için ülkede yaşanan geçmiş 

olaylara dair bilgi vermek gerekiyorsa bu olaylara dair 

de bilgilendirmede bulunuyor ve okuyucularımızın en 

yüksek biçimde istifade edebilmesine özen gösteri-

yoruz. Faaliyetlerine yer verdiğimiz kurumlar hakkında 

da özet bilgi hazırlıyor ve bültenin son kısmında sizler-

le paylaşıyoruz. Böylece Türkiye ile Müslüman dünya 

arasında bir köprü kurmanın yanı sıra yürütülecek yeni 

akademik çalışmalar için konu ve içerik teminine de ze-

min hazırlamış oluyoruz.

Geçmişteki birikimimiz ve her gün daha fazla büyüt-

meyi arzuladığımız ufkumuzun ürünü olan bu bültenin, 

amaçlarımızın ötesinde bir kazanım sağlaması ümidiy-

le sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Lütfi Sunar
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Sadeq Enstitüsü, Arap Baharı’nın üzerinden on yıl geç-

mesi üzerine Libya’daki siyasi durumu özetleyen bir ra-

por yayımladı. Bilgehan Öztürk tarafından hazırlanan 

raporda, Türkiye-Libya ilişkileri; “Arap Baharı Öncesi”, 

“Demokratikleşme Süreci” ve “Darbe Dönemi” olmak 

üzere üç döneme ayrılarak ele alındı. Arap Baharı sonra-

sında Libya’da etkin unsur olarak öne çıkan aktörler ve 

çıkarları hakkında bilgilendirmede bulunarak Türkiye’nin 

stratejisi hakkında açıklamada bulunuldu. Rapor; Devrim, 

Dış Politikanın Jeopolitiği, Dış Politikanın Belirleyicileri ve 

Sonuç kısmı olmak üzere dört başlık altında hazırlandı. 

Raporda öncelikle Arap Baharı sürecinden bahsedilerek 

Türkiye’nin, Kaddafi yönetimi ile ilişkileri incelendi. Tür-

kiye’nin, Kaddafi yönetimi altındayken Libya ile net bir 

politika anlayışı içerisinde bulunamaması iki nedenle 

izah edildi. İlk olarak Kaddafi’nin karakteristiği ön plana 

çıkarılan raporda istikrarlı bir politika ve hatta kişisel iliş-

kinin bile yürütülmesinin zor olduğu belirtildi. İkinci ola-

rak Kaddafi yönetiminin kırk iki yıl kadar uzun bir dönem 

sürdüğü ve böyle uzun zaman diliminde sorunların ya-

şanabileceği belirtildi. Siyasi olarak istikrar sağlanması-

nın güç olduğu için ikili ilişkileri dengeleyici unsur olarak 

ekonomik ilişkilere ağırlık verildiği vurgulandı. 

On yıl önce gerçekleşen Arap Baharı sürecinde ise Tür-

kiye’nin, gelecekte Libya yönetimini sürdürecek olan 

yönetim ile yakın ilişki kurmak istediği için hızlı bir tercih 

yaptığı ve bu nedenle Ulusal Geçiş Konseyi’ni destek-

lediği belirtildi. Türkiye, Ulusal Geçiş Konseyi’ne verdiği 

ÖNE ÇIKANLAR

“Türkiye: Jeopolitik Düğüm” Başlıklı Rapor Yayımlandı

The Geo-Political Knot

17.03.2021 İngilizce Libya Rapor
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desteği ise özellikle demokrasi, halkın iradesinin hükü-

mete yansıması, hukukun üstünlüğü gibi değerler ile te-

mellendirmişti. Ancak 2013 yılında Türkiye’nin, Mısır’da 

gerçekleşen ve Mısır ile ilişkilerinin kötüye gitmesine 

neden olan darbeden edindiği tecrübe ile 2014 yılında 

darbe girişiminde bulunan Hafter’e karşı bir pozisyonda 

olması gerektiğine inandığı belirtildi. Yönetimde “Türk 

Modeli” gibi söylemlerin Ortadoğu siyasetinde ideal bir 

yönetim olup olamadığına dair arayış tartışmalarının yü-

rütüldüğü bir ortamda, Mısır’da Sisi darbesinin gerçek-

leşmesi ile Türkiye’nin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge-

lerindeki nüfuzunu yitirmeye başladığı belirtildi. Mısır’da 

gerçekleşen darbe, Nahda hükümetinin Tunus’ta düş-

mesi ve Hafter’in Libya’da gerçekleştirdiği darbe girişimi 

sonrasında Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge-

lerinde Arap Baharı ile elde ettiği avantajı kaybederek 

daha kötü bir hal aldığı vurgulandı.

Hafter’in 2014 yılında darbe girişiminde bulunması üze-

rine BM’nin önderliğinde oluşturulan diyalog sürecinden 

beklenen verimin alınamadığı ve Fas’ta 2015 yılında Lib-

ya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulduğu hatırlatı-

lırken tarafları destekleyen aktörlere de yer verildi. Lib-

ya’da anti-Türkiye retoriğine sahip Hafter’in destekçisi 

olarak Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa sayılırken; 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin destekçisi olarak 

Türkiye gösterildi. Ankara’nın, Hafter’i destekleyen bu 

devletlerin niyetini tehlikeli ve Türkiye’nin Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika bölgesindeki etkinliğini düşürmeye yönelik 

atılmış bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi. Bu ne-

denle Türkiye’nin çıkarlarını korumak üzere Libya’daki 

varlığını sürdürmek isteyeceğinin altı çizildi.

Libya’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası ise bölgede 

enerji araştırma faaliyetlerinde artış gözlemlendiği belir-

tildi. Özellikle Doğu Akdeniz’de gerçekleşen doğalgaz ya-

takları keşfinin ticarete dönüşmesi için bölgesel aktörler-

ce diyaloğun artırıldığı vurgulandı. İsrail, Mısır, Yunanistan 

ve Güney Kıbrıs Yönetimi arasında bir birliktelik oluştura-

rak keşfedilen doğalgazı Avrupa’ya taşıma planının, Türki-

ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hak ihlali olduğu-

nu vurgulandı. Enerji sondajı için KKTC’den ruhsat belgesi 

alınırken buradan elde edilen gazın ihracatında GKRY’nin 

tek yetkili olarak görülmesinin ve KKTC adına karar veren 

merci olarak kabul edilmesinin problemin bir yüzü olduğu 

belirtildi. Bir diğer yüzü ise ihraç edilmek istenen gaz için 

çizilen yer altı boru hattı planı olduğu söylendi. Yunanis-

tan’ın kıta sahanlığı için çizdiği ve boru hattı güzergahında 

kullanılması istenen bölgenin, Ankara tarafından Türki-

ye’yi kısıtlayan ve jeostratejik önemini ortadan kaldırma-

ya yönelik bir hamle olarak değerlendirildiği öne sürüldü. 

Türkiye’nin 2019 yılında Libya Ulusal Mutabakat Hüküme-

ti ile imzaladığı Denizcilik ve Güvenlik Mutabakat Muhtıra-

sı’nın bu minvalde gerçekleştiği söylendi.

Denizcilik ve Güvenlik Mutabakat Muhtırası’nın devamı 

olarak Türkiye’nin Libya’ya sınırlı sayıda asker gönder-

diği ve teknolojik teçhizatla destek vererek Libya Ulusal 

Mutabakat Hükümeti’ne bağlı askeri güçleri eğittiği be-

lirtildi. Libya’daki siyasi durumun gelecek hali değer-

lendirilirken ABD’deki başkanlık seçiminin de konuya 

etkisi ele alındı. Biden’ın, Libya hükümetine Denizcilik ve 

Güvenlik Mutabakatı’ndan çekilerek Türkiye’nin askeri 

varlığına son verdirmesi yönünde baskı uygulayabilece-

ği belirtildi. Ancak böyle bir durumda dahi Türkiye’nin, 

Libya’ya bakış açısının değişmeyeceği ve çıkarlarını ko-

rumak üzere varlığını koruyacağı ya da Türkiye’nin Lib-

ya’dan çekilmesinin yalnızca Türkiye’de yönetimin düş-

mesi ile mümkün olacağı belirtildi. 
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: 2011  Ülke: Libya   Faaliyet Alanı: Güvenlik ve Ekonomi  Görüş: Muhafazakâr

Sadeq Enstitüsü, 2011 yılı sonunda Trablus kentinde ku-

rulmuştur. Libya’nın ilk kamu politikası enstitüsüdür. Ens-

titü; Libya’daki strateji, güvenlik, yönetişim, ekonomi ve 

dış politika gibi konulara odaklanan bağımsız, partizan ol-

mayan bir kuruluştur. Misyonu derinlemesine araştırma, 

yayınlar ve düşündürücü tartışmalar yoluyla Libya ile ilgili 

haberleri aydınlatmak ve aktarmaktır. Libya’daki politik 

ortamın yerel bir kaynaktan kamu politikası olarak araş-

tırılması ve raporlanması, ülke hakkında fikir edinebilmek 

için önemlidir. Zira bölgeye dair üretilen politik bilginin 

çoğu yabancı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Enstitü, yayınlarını kısa ve uzun yayınlar olarak iki kısım-

da tasnif etmektedir. Bunun dışında Büyük Oyun (Great 

Game) başlığı altında, hakkında raporlama ve makale ya-

zımı gibi faaliyetler gerçekleştirdiği ülkeleri dünya haritası 

üzerinde göstererek konudan ziyade ülke gündemiyle il-

gilenen takipçilerine kolaylık sağlamaktadır. 2011 yılı Libya 

Arap Baharı devriminden bu yana yayın faaliyetleri ger-

çekleştirmektedir. İlk yayını “Kaddafi Sonrası” başlığı ile 

yayınlayarak Libya’nın gelecek durumuna dair değerlen-

dirme ve tahminlerde bulundu. Bu tahminlerinde tehlikeli 

durum olarak ülkedeki kabilecilik (Tribalism) ve bölgecilik 

(Regionalism) durumu üzerinde duruldu. Özellikle Mı-

sır’da Müslüman Kardeşlerin ve Tunus’ta Nahda hareke-

tinin devlet yönetiminde etkin unsur olması sonrasında, 

İslamcılık ve Libya Seçimleri (İslamism and The Elections 

in Libya) başlıklı yazısı en fazla okunan metinlerinden biri 

olmuştur.

Enes al Gomati tarafından hazırlanan İslamcılık ve Libya 

Seçimleri başlıklı yazıda, seçimlerde liberal görüşe sahip 

Mahmut Cebril’in Ulusal Güçler İttifakı’nın (National For-

ces Alliance) seksen sandalyeden otuz dokuzunu ala-



Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

6

rak liderliği elde ettiği ifade edilerek karşısındaki İslamcı 

camianın durumuna dair değerlendirmede bulunuldu. 

Müslüman Kardeşler ile yakınıldığıyla bilinen Muhammed 

Savan’ın yönettiği Adalet ve İnşa Partisi’nin on yedi san-

dalye alışı, seçim sonucu olarak başarısızlık olarak değer-

lendirilse de metinde başarısızlık yalnızca partinin mükel-

lefiyetinde olarak gösterildi. Buna karşın İslamcılığın; Mısır 

ve Tunus’ta liderliğe gelişi ve Libya’da bir temsilinin oluşu 

nedeniyle bir başarı sağladığı belirtildi.

Sadeq Enstitüsü; 2012 yılında üç, 2013 yılında on, 2014 

yılında Hafter’in darbe girişimi nedeniyle yalnızca iki ma-

kale yayınlayabilmiş ve uzun bir süre yayın yapamamıştır. 

Daha sonra 2020 yılında dört makalesini sitesinde payla-

şarak yayın hayatına geri dönmüştür. Libya devleti hak-

kında stratejik araştırma ve yayın yapmaya devam eden 

enstitü; devletin güvenlik algısı, ideal hükümete erişme 

yolu, kurucu meclisinin durumu, Libya’da artan El-Kaide 

unsurları gibi birçok konuda raporlar yayımlamıştır.  Şu-

bat ayında yayınladığı “Büyük Oyun” başlıklı raporu, ya-

yınladığı raporlar arasında en dikkate değer raporlardan 

biridir. 

17 Şubat 2011 devriminden bu yana askeri ya da diplo-

matik olarak Libya’ya müdahil olan on iki önemli devletin 

dış politikaları ve bu politikaların Libya’ya etkisi incelendi. 

Son on yılda Libya’nın yaşadığı dönüm noktaları ele alın-

dı ve Libya’nın iç politika meselelerine dair detaylı bilgi-

lendirmede bulunuldu. Libya’nın jeostratejik önemine 

işaret eden, mikro düzeyde karmaşık ve yelpazesi geniş 

çatışmalara yönelik farklı bakış açıları bir arada sunuldu. 

Raporda Libya’nın geniş Doğalgaz rezervinin zenginlik 

arayan ülkeleri nasıl çektiği ve aralarında bir rekabet baş-

lattığı; aynı zamanda Libya’nın stratejik öneminin, ülkele-

rin konumuna ve bakış açısına göre nasıl değiştiği de açık-

landı. Tüm bu çıkarımların; ülkelerin ya da araştırmacıların 

nerede durduğu, hangi açıdan baktığı ve ne gibi öncelikleri 

temel aldığı ile yakından ilişkili olduğu belirtildi.

Farklı ülkelerden yazarlara da analiz raporları hazırlatan 

kurum, yayın dili olarak tercih ettiği İngilizce dilinde çalış-

malarına devam etmektedir. 
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“Kuran Metnini Öğretmek İçin Didaktik Görselleştirme” Başlıklı Makale Yayımlandı

23.03.2021 Arapça Fas Makale

Bu çalışma, öğretim sürecinde Harold Bloom klasiklerini temel alan 
metodolojiye dayandığı için modern pedagojik teoriler temel alınarak 
hazırlandı. Bu teori stil, belagat ve anlamlar açısından Kur’ânî metnin 
doğası için kullanıldı. Metindeki kavramsallaştırma teorik olarak açıklanarak 
organizasyon yönü ve bu teorik açıklamanın Kuran-ı Kerim’in bir suresi olan 
Duha Suresi’ne uygulanmış hali örnek olarak gösterildi. 

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 eder. Dernek kendi içinde birçok araştırma merkezinden oluşur.  Bu 
merkez “Vizyon” adlı bir akademik yayın dergisine sahiptir. 

15.03.2021 İngilizce Kırgızistan Çalıştay

“Çin’in Kuşak-Yol Girişimi: Avrasya Demokrasi İçin Lanetli Mi Yoksa Nimet 
Mi?” başlıklı çalıştayın açılışı, Adelaide Üniversitesi’nde Profesör Richard 
Pompret tarafından “Avrasya’da Kuşak ve Yolculuğun Gelecekteki Etkisi” 
başlığındaki bir dersle yapıldı. Programda 3 gün boyunca 15 konuşmacı 
kuşak yol projesi (BRI), siyasi ve ekonomik dönüşüm; BRI’nın geniş Asya, 
Afrika ve Avrupa’daki rejim değişikliğine etkisi hakkında sunumlarını yaptı. 

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.

“Çin’in Kuşak-Yol Girişimi: Avrasya Demokrasi İçin Lanetli Mi Yoksa Nimet mi?” Başlıklı Bir 
Çalıştay Düzenlendi

China’s Belt and Roas Initiative: Curse or Blessing for Democracy in Euasia?

تصور ديداكتييك لتدريس النص القرآين 

https://www.arrabita.ma
https://www.arrabita.ma/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/ 
https://www.arrabita.ma
http://www.osce-academy.net/en/news/full/909.html
http://www.osce-academy.net/ 
http://www.osce-academy.net/ 
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“Radikal Hareketlerde Müzik, Kimlik ve Bilişsel Praksis: Kültür Neden Önemlidir?” Başlıklı  
Webinar Düzenlendi

Ostour Dergisi’nin 13. Sayısı Yayımlandı

Music, Identity and Cognitive Praxis in Radical Movements: Why Culture Matters

Issue 13 of Ostour

18.03.2021 

11.03.2021 

İngilizce

İngilizce

Kırgızistan

Katar 

Webinar

Dergi

OSCE Akademi’nin ev sahipliği yaptığı çevrimiçi seminerde, müziğin ideolojik 
potansiyeli ve hem kolektif kimliklerin hem de radikal grupların örgütsel 
yaşamının yapılandırılmasındaki katkılarına dikkat çekildi. Müzisyenlere 
“Hareket entelektüelleri” olarak odaklandığı gibi bilişsel uygulama ve 
yaklaşımlara da odaklanan teorik bir girişin ardından seminerde medyanın 
Almanya’daki Beyaz Güç Müzik Sahnesi adına kullanımını ve İslamcı 
hareketlerde Cihatçı neşidlerin rolü incelendi. 

Ostour’un bu sayısında “Tarihsel Yazım: Epistemolojik Kavşaklar (Adil Et-
Tahiri)”, “Osmanlı Tarihçileri ve Devlet Reformu: Bir Araştırma Tarihi Kaynaklar, 
Fas’ın Erken Modern Tarihinde Kritik Sorunlar: Faslılar ve İber İşgalciler 
Arasındaki Tarih ve İçtihat”, “Ulusötesi Yargı Bağlamında Belleği Yönetmek: 
Fas Deneyiminin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi”, “Anılan Acı ve Gerçekleşen 
Toplumsal Uzlaşma arasındaki Tarihsel Bilgi: Model Olarak Fas Deneyimi” 
başlıklı makaleler yer aldı.  

Arab Center for Research & 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. Hamas, Gazze, 
Siyonist düşünce gibi konularda yayın faaliyeti gerçekleştirmektedir.

https://www.dohainstitute.org/en
http://www.osce-academy.net/en/news/full/912.html 
https://ostour.dohainstitute.org/en/Pages/default.aspx 
https://www.dohainstitute.org/en
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“Engelli Bireylerin Kaynaştırılması ve Güçlendirilmesi” Başlıklı Çalıştay Düzenlendi

“Irak’ın Modern Kültürel Mirasını Koruma: Modern Sanat, Tarihi Mimari ve Belgesel 
Koleksiyonlar” Başlıklı Webinar Düzenlendi

Inclusion and Empowerment of Persons with Disabilitiy

Protecting Iraq’s Modern Cultural Heritage: Modern Art, Historic Architecture, And 
Documentary Collections

17-18.03.2021

03.03.2021 

İngilizce

İngilizce

Suudi Arabistan

Irak

Çalıştay

Webinar

Çalıştayda engellilerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, onların bağımsızlıklarının 
sağlanmasında bilgi teknolojisinin rolü ve engelli bireylerin Covid-19 salgınında 
yüzleştiği problemler ele alındı. Kültürel ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakhiet, yaptığı konuşmada Mekke-i 
Mükerreme’de düzenlenen 14. İslam Zirvesi’nin nihai tebliğine uygun olarak 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sosyal korumaya, özellikle savunmasız grupların 
korunmasına son derece önem verdiğini vurguladı.

Organisation 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. 

Programda genel olarak bölgesel ve ulusal düzeyde Irak toplumunun 
güçlendirilmesi için sanatın, soyut mirasın ve hafızanın önemi vurgulandı. 
Kütüphanelerin ve koleksiyonların bahsi geçen amacın gerçekleştirilmesi 
noktasında taşıdığı öneme binaen devlet müzeleri, kütüphaneleri ve 
arşivlerinin kapasitelerinin artırılmasına dikkat çekildi. Iraklı ve uluslararası 
araştırmacıların ortak çalışmalara imza atabilmesinin bir yolu olarak Irak 
arşivlerinin uluslararası erişime açılması gerektiği vurgulandı.

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.oic-oci.org 
https://www.tarii.org
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=25941&ref=16306&lan=en 
https://www.tarii.org/protecting-iraqs-modern-cultural-heritage
https://www.oic-oci.org 
https://www.tarii.org
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تقييم األهداف والسياسات واالولويات 
اإلداريــة والتــدريسيــة والبــحثــية 

يف اجلــامعــات العــراقـيــة

د. حممد الربيعي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

“Irak Üniversitelerinin Araştırma Öncelikleri, Öğretimi, Yönetimi, Politikaları ve Amaçları  
Üzerine Bir Değerlendirme” Başlıklı Makale Yayımlandı

02.03.2021 Arapça Irak Makale

Muhammed al Rubaie tarafından kaleme alınan bu çalışma, sekiz Irak 
üniversitesinin değerlendirmesinden çıkarılan bulgu ve önerileri sunmakla 
birlikte stratejik planlama, liderlik, idari aygıt, insan kaynakları ve toplum 
katılımını konu edindi. İnceleme, ayrıca eğitim faaliyetlerini, akademik 
standartları, eğitim programlarını, eğitmenleri, bilimsel araştırmaları, lisansüstü 
çalışmaları ve kalite yönetimini içeren öğretme ve öğrenmeyi kapsadı. 

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.

تقييم األهداف والسياسات واألولويات اإلدارية والتدريسية والبحثية يف الجامعات العراقية

https://www.bayancenter.org/en/ 
https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2021/03/088309331.pdf 
https://www.bayancenter.org/en/ 
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Mısır Anayasası’nın 54. Maddesinde Yer Alan Boşa Giden Garantiler Hakkında Bir Rapor 
Yayımlandı

The Interior Ministry and the Public Prosecution breach the contract: On the wasted 
guarantees enshrined in Article 54 of the Egyptian Constitution

17.03.2021                      İngilizce                      Mısır                             Rapor

Arap İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan raporda Mısır anayasasının 54. 
maddesinde yer alan özgürlükler ve haklara rağmen Mısır otoritesinin hukuk dışı 
yaptırımları ele alındı. Rapora göre Mısır’daki bağımsız insan hakları kuruluşları, 
bağımsız medya ve muhalif gruplar Mısır’da zorla alıkonma ve tutuklanmanın 
yaygın olduğunu ifade ederken Mısır yetkilileri ve resmi medya, Mısır’da bu ve 
benzeri vakaların yaşanmadığını söyledi. 

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. 

16.03.2021                       Arapça                   Mısır                    Makale

Amal Mukhtar tarafından kaleme alınan makale ilk olarak Batı ülkelerinin 
İslamofobi olarak değerlendirdiği kavramı incelemekle başladı. İslamofobi 
kullanımının doğru olmadığı ifade edildi.  Zira fobinin hem psikolojik veya patolojik 
bir rahatsızlık hem de gerekçelerinin genelde olmadığı ve tolere edilmesi gereken 
durum için kullanıldığı belirtildi. Müslümanlara yönelik Batı’nın ortaya koyduğu 
davranışın daha çok ırkıçılık (racism) ile örtüştüğü vurgulandı. 

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.

“Beyaz Terörizm: Aşırı Şiddetin En Tehlikeli Yüzü” Başlıklı Makalesi Yayımlandı

اإلرهاب األبيض: الوجه األخطر للتطرف العنيف

http://maktaba.anhri.net/ 
http://acpss.ahram.org.eg 
https://www.anhri.info/?p=22800&lang=en 
http://acpss.ahram.org.eg/Media/News/2021/3/16/2021-637515308397293150-729.pdf
http://maktaba.anhri.net/ 
http://acpss.ahram.org.eg 
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“Tahammülsüzlük Durumunu Anlamak” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Güney Asya’da Otoriteryanizm Sonrası Aşırıcılığa karşı Devletin Yanıtı” Başlıklı Çevrimiçi 
Seminer Düzenlendi

Understanding The Situation of Intolerance

State Responses to Extremism in Post-Authoritarianism in Southeast Asia

22.03.2021                  

16.03.2021 

Endonezce                    

İngilizce   

Endonezya                     

Endonezya                 

Makale

Çevrimiçi Seminer

Makalede ulus devlet içerisinde etnik, dini ırksal gurupların uyum içerisinde 
yaşayabilmesi konusu üzerinden dinsel harmoni tartışıldı. Dini harmoninin bir 
yanda adalet, mutlak ve evrensel iyiliği anlatıp kapsayıcı bir dil kullanırken diğer 
bir yandan dinin diğer dinlerden daha iyi olduğu iddiasını taşıdığı belirtildi. 
Bu durumun, dini harmoninin paradoks ürettiği nokta olduğu ve bu durum 
karşısında en zayıf olan tarafın dini azınlık grubu olduğu öne sürüldü. 

Institute for Democracy and Peace SETARA

SETARA Enstitüsü, insan haklarını iyileştirme ve Endonezya’daki din, etnik 
köken, ten rengi, cinsiyet ve diğer sosyal sınıflara dayalı ayrımcılık ve 
hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi konusunda 
endişe duyan bir insan hakları örgütüdür. 

Seminerde aşırılığın, özellikle dini aşırılığın, bölgede on yıllardır devam eden 
bir sorun olduğu gündeme getirildi. Panelistler bu tür bir aşırıcılığın başlangıç 
noktasının ne olduğu ve nasıl organize edildiğine dair araştırmalarını sundu. 
Seminere göre dini aşırılığın çözümlenmesi konusunda toplumsal olarak önemli 
desteğe sahip kurumların devletle organize çalışarak devletin meşruiyetini 
gençler arasında yaymaya çalışması önerildi. Güney Asya bölgesinden dört 
ülkenin verilere dayalı analizi de panalistler tarafından paylaşıldı. 

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://setara-institute.org/en/ 
https://www.csis.org 
https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2h14pmYnfsM
https://setara-institute.org/en/ 
https://www.csis.org 
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İnsan Güvenliği Üzerine Ürdün-AB Diyaloğu: Odaktaki Mülteciler ve Zorunlu Göçmenler 
Projesi Faaliyete Geçti

“Patrik Al-Ra’i’nin Lübnan’ı “Uluslararasılaştırma” Çağrısı: Sebepler, Pozisyonlar ve 
Olasılıklar Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

Jordan-EU Dialogue on Human Security: Refugees and Forced Migrants in Focus

Call by Patriarch Al-Ra’i to “Internationalize” Lebanon: Reasons, Various, Positions and Possibilities 

01.03.2021-01.11.2021               

03.03.2021

İngilizce                      

İngilizce

Ürdün

BAE

Proje

Analiz

Proje, kamu politikası belgeleri hazırlamak ve bunları Ürdünlülere sunmak 
için farklı geçmişlere sahip 8 genç Ürdünlü uzman ve profesyonel ile AB ve 
hükümet temsilcileri dahil uluslararası paydaşları bir araya getirdi. Projenin 
odağında insan güvenliğinin yer alacağı belirtildi. Proje amacının hem AB hem 
de Batı Asya-Kuzey Afrika bölgelerine ilişkin mülteci ve zorunlu göç ile ilgili 
farkındalık yaratmak olduğu vurgulandı. 

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 için kanıta dayalı politika ve programlamaya geçişi teşvik 
etmek için çalışmaktadır. 

Bölge devletlerinin, Lübnan’daki krizi çözmek üzere sürece dahil olması 
gerektiğini savunan Lübnan Formülü, bölgedeki koşullara göre bu ülkenin 
bileşenleri arasındaki konum ve vizyon farklılıkları nedeniyle analizde tehlikeli 
olarak nitelendirildi. Maruni Patriği Mar Bechara Boutros al-Rai, Lübnan’a 
gerçekleştirdiği ziyarette, Lübnan’ın krizlerinden kurtulabilmesi için Birleşmiş 
Milletler (BM) himayesinde özel bir uluslararası konferans düzenlenmesi 
çağrısında bulundu. 

Emirates Policy Center 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde bulunan bağımsız bir 
düşünce kuruluşudur. EPC, Basra Körfezi bölgesinde ve Arap dünyasında, 
ulus-devletlere yönelik iç ve dış tehditleri incelemek için “Arap Baharı” 
sırasında Eylül 2013’te kuruldu. EPC, jeopolitik gelişmelerin ve küresel güç 
dengesindeki değişikliklerin BAE ve bölge üzerindeki etkilerini belirlemeyi 
ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır.

http://wanainstitute.org/en 
https://epc.ae 
http://wanainstitute.org/en/project/jordan-eu-dialogue-human-security-refugees-and-forced-migrants-focus 
https://epc.ae/brief/call-by-patriarch-al-rai-to-internationalize-lebanon-reasons-various-positions-and-possibilities 
http://wanainstitute.org/en 
https://setara-institute.org/en/ 
https://epc.ae 
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“Bir Irk Ayrımı (Apartheid) Devleti Olarak İsrail” Başlıklı Webinar Düzenlendi

“İmparatorluk Şiddeti ve Fransa Medeniyet Misyonunun Travması” Başlıklı Makale 
Yayımlandı

Israel as An Apartheid State

Imperial Violence and The Trauma of France’s Mission Civilisatrice

06.03.2021 

10.03.2021

İngilizce

İngilizce

Malezya

Pakistan

Webinar    

Makale

Adil Bir Dünya İçin Uluslararası Hareket kurumu tarafından düzenlenen 
webinar’da; İsrail-Filistin çatışması bağlamında, Filistinlilere karşı İsrail aparteidi, 
toprak mülkiyeti, yerleşim modelleri, meslek yapıları, eğitim demografisi, sağlık 
tesislerine ve diğer sosyal olanaklara erişilebilirlik gibi her alanda kendini 
gösterdiği belirtildi. Ayrımcılığın ve ötekileştirmenin, sayısız yasa ve prosedürle 
kamufle edildiği ve İsrail egemenliği altında yaşayan Filistinliler için aparteidin, 
günlük hayatın her yönüne nüfuz eden acı bir gerçek olduğu vurgulandı.

2 Mart 2021’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cezayirli 
milliyetçi, avukat ve özgürlük savaşçısı Ali Boumendjel’in 23 Mart 1957’de 
Fransız sömürge güçleri tarafından “işkence görüp öldürüldüğünü” resmen 
itiraf etmişti. Cezayir devlet medyasının, Macron’un savaşçı ve şehit Ali 
Boumendjel’i onurlandırma kararını açıklamasını memnuniyetle karşılarken, 
Macron 1830’dan 1962’ye kadar Cezayir’deki Fransız sömürge egemenliğine 
ek olarak, işkence rejimi ve Cezayir Muharebesi sırasında işlenen vahşetler 
için özür dilemeyi reddettiği için eleştirildiği belirtildi. 

The Pakistan Institute of International Affairs

Pakistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PIIA), Pakistan’daki en eski 
düşünce kuruluşudur. 1947’de kurulan, resmi olmayan, parti dışı ve kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluştur. Uluslararası meselelerin anlaşılmasını teşvik 
etmeyi ve kolaylaştırmayı ve uluslararası politika, ekonomi ve hukuk biliminin 
bilimsel çalışmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

https://www.piia.org.pk/ 
http://www.just-international.org/just-events/63/ 
https://pakistanhorizon.wordpress.com/2021/03/10/imperial-violence-and-the-trauma-of-frances-mission-civilisatrice/ 
https://www.piia.org.pk/ 
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“Suudi Arabistan’da İşkence ve Cezasızlık Kültürü” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Umman Hapishanelerinde İşkence: Sultan Ambusaidi Davası”  
başlıklı bildiri yayımlandı.

Torture in Saudi Arabia and A Culture of Impunity

Torture in Omani Prisons: The Case of Sultan Ambusaidi

17.03.2021 

29.03.2021 

İngilizce-Arapça                       

İngilizce

Suudi Arabistan

Umman

Rapor

Bildiri

Suudi Arabistan’da işkencenin, sorgu sırasında itirafların alınması için veya 
gözaltındayken ceza olarak normal bir prosedür gibi uygulandığı belirtildi. 
Gözaltına alınan kişiler mahkemelere işkence gördüklerini bildirmelerine 
rağmen bu tür iddialar hakkında hâlen bir soruşturma açılmadığı vurgulandı. 
Raporda, bu uygulamaların altında yatan yapısal nedenler, işkence ve kötü 
muameleden sorumlu güçler ve kullanılan yöntemler incelendi. 

ALQST for Human Rights

Özellikle ifade ve inanç özgürlüğü üzerinde durdukları konular arasında 
yer almaktadır. Bu amaçla insan hakları ihlalleri doğrultusunda araştırmalar 
yapma, yasal işlemler başlatıp medya kanallarında kampanya oluşturma 
gibi çalışmalar yapmaktadır. Suudi yönetim tarafından hapsedilen sivil 
toplum aktivistleri için “Vicdan Mahkumları” proje adı altında mahkumların 
bilgileri, hapse alınma gerekçesi, beraat durumu gibi bilgiler verilmektedir. 

Bildiri, Umman’daki güvenlik yetkililerini bireylerin fiziksel ve zihinsel 
bütünlüğüne saygı göstermeye ve onları fiziksel veya psikolojik herhangi 
bir işkenceye maruz bırakmamaya çağırdı. Merkez ayrıca, işkence vakalarına 
karışan herkesin tespit edilerek hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi. Bu 
ve benzeri keyfi uygulamaların önlenebilmesi için işkenceye karışanları hesap 
verebilir kılacak bir mekanizma oluşturan yasaların çıkarılması çağrısında 
bulundu.

The Omani Centre 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/ 
https://www.alqst.org/en 
https://www.alqst.org/ar/post/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns 
https://ochroman.org/eng/2021/03/torture-oman/ 
https://www.alqst.org/en 
https://ochroman.org/eng/ 
https://www.alqst.org/en 
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“Kutuplaşma, Popülizm ve Korku Politikası: İsrail’in Ulusal Acil Durum Hükümetinin 
Yükselişi ve Düşüşü” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Libya Özel Temsilcisi Jan Kubıš BM Güvenlik Konseyi Bildirisi” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Special Envoy For Libya Jan Kubıš To The Un Security Council

12.03.2021

24.03.2021 

İngilizce

İngilizce

Lübnan

Libya

Makale

Rapor

Bu makalede, büyük ölçüde iç faktörlerin İsrail siyasi sistemini nasıl etkilediği 
ve mevcut krizini nasıl şekillendirdiği, Netanyahu’nun hem sistem içindeki 
üstünlüğünü korumak hem de bu fikri normalleştirmek için daha fazla Filistin 
toprağının ilhakı meselesini nasıl manipüle ettiği incelendi. Benzer şekilde, 
Netanyahu’nun Trump yönetiminin [sözde] barış planını nasıl şekillendirebildiği 
ve İsrail ile bazı Arap hükümetleri arasındaki ilişkilerin nasıl normalleştirildiği 
de tartışıldı. 

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. 

22 Mart’ta yayımlanan ilerleme raporunda ön bulgular paylaşıldı. Bunlar arasında 
23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ulusal liderlik ve 
sahiplenme; siyasi, ekonomik ve insani yollarla karşılıklı güçlendirici uyum içinde 
çalışan güvenlik anlayışındaki ivmenin devam ettirilmesi; Birleşmiş Milletler 
ateşkes izleme görevlilerinin konuşlandırılmalarını sağlayacak güvenlik, lojistik 
ve operasyonel destek için gerekli ek mali kaynakların ve insan kaynaklarının 
zamanında sağlanması da bulunuyordu.

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. 

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

Polarization, Populism, And Brinkmanship: The Rise And Fall Of Israel’s National Emergency 
Government

https://www.palestine-studies.org/
https://unsmil.unmissions.org/ 
https://www.palestine-studies.org/en/node/1651033
https://unsmil.unmissions.org/special-envoy-libya-j%C3%A1n-kubi%C5%A1-briefing-un-security-council-24-march-2021 
https://www.palestine-studies.org/
https://unsmil.unmissions.org/ 
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“Rusya ve Afgan Barış Süreci” Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Ulusal Siber Güvenlik Kurumsal Çerçevesi ve Siber Acil Müdahale Ekibi (CERT) 
Sistemlerinin Oluşturulması” Başlıklı Politika Notu Yayımlandı

05.03.2021

10.03.2021 

İngilizce

İngilizce

Pakistan

Pakistan

Analiz

Politika Notu

Rusya’nın, Afganistan’daki barış sürecine yönelik politika yönelimi ve 
tutumunda bir değişiklik olduğu, Afganistan’ı eskiden işgal etmiş olan 
Rusya’nın, Afganistan’da barışa karşı düşmanca bir rol oynadığı iddialarına 
rağmen genellikle ülkeye ve özellikle devam eden çatışmaya karşı olumlu 
bir politika yaklaşımı benimsediği belirtildi. Analiz Afgan barışının, Rusya’nın 
bölgedeki uzun vadeli çıkarları ile de aynı doğrultuda olduğu sonucuna vardı.

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.

Siber güvenliğin politika ve strateji eksikliği nedeniyle Pakistan’ın zayıf 
noktalarından biri olduğu belirtildi. Siber güvenlik alanındaki bu açığın 
üstesinden gelmek için yasal, idari, kurumsal ve uluslararası düzenlemelerin 
de eksik olduğuna, benzer şekilde ulusal siber acil durum müdahale ekiplerinin 
(CERT) ve sektöre özgü CERT’lerin olmaması ve bu nedenle siber tehditlerin 
üstesinden gelememenin Pakistan’ın siber güvenlik ortamını daha da 
kötüleştirdiğine değinildi. 

IPRI Islamabad Policy Research Institute

Pakistan’daki uluslararası ilişkiler, stratejik çalışmalar, yönetişim ve kamu 
politikası ve hukuk ve ekonomi dahil olmak üzere Ulusal Güvenliğin tüm 
yönlerinde partizan olmayan en eski düşünce kuruluşlarından biridir. 1999 
yılında kurulan IPRI, Pakistan Hükümeti Ulusal Güvenlik Bölümü’nde (NSD) 
bulunmaktadır.

Building National Cyber Security Institutional Framework And Cyber Emergency 
Response Team (CERT) Systems

Russia And The Afghan Peace Process

https://ipripak.org/building-national-cyber-security-institutional-framework-and-cyber-emergency-response-team-cert-systems/ 
https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2021/03/IB_Taimur_Mar_5_2021.pdf 
https://issi.org.pk/ 
https://ipripak.org 
https://issi.org.pk/ 
https://ipripak.org 
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“BAE’nin Güç İnşası Modeli ve Dış Politika Değişimleri” Başlıklı Kitap Yayımlandı

“Irak’taki Kamu Politikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Yaygınlaştırmak” Başlıklı Kitap 
Yayımlandı

The UAE Power-Building Model And Foreign Policy Shifts

22.03.2021

06.03.2021

İngilizce

Arapça

BAE

Irak 

Kitap

Kitap

Emirlikler Politika Merkezi tarafından yayımlanan kitapta Birleşik Arap 
Emirlikleri, küçük bir devletin Orta Doğu’daki stratejik zorluklara ve çağdaş 
değişimlere nasıl etkili yanıt verdiğini incelemek için ideal bir örnek olarak 
verildi. Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana bölgedeki bölgesel ve 
uluslararası jeopolitik gelişmelerin, BAE dış politikasında ve güç inşasında 
köklü değişiklikleri zorunlu kıldığı belirtildi. 

Kitabın ilk bölümünde Irak kadınlarının toplumdaki gerçek konumlarının ne 
olduğu ile alakalı bilgi verilip genel göstergeleri paylaşıldı. İkinci bölümde 
Irak hukuku ve yasalarında toplumsal cinsiyet incelendi. Bir diğer deyişle 
kadın erkek eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirme anlamında cinsiyet 
eşitliği konusu irdelendi. Üçüncü bölüm Irak yasalarını esas alarak kadına 
şiddet ile mücadele politikalarını inceledi. 

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 gerçekleştirmektir. 
Merkez, “Politika Belgeleri”, “Durum Değerlendirme Kâğıdı”, “Raporlar” ve 
“Dersler” aracılığı ile kamu politikasındaki çalışmalarını sunmaktadır. 

تعميم منظور النوع االجتامعي يف السياسات العامة يف العراق

https://epc.ae/publication/the-uae-power-building-model-and-foreign-policy-shifts 
https://www.iqgcpp.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%85/ 
https://www.iqgcpp.org 
https://www.iqgcpp.org 
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“Özbekistan-Kırgızistan: Karşılıklı Yarar Sağlayan İş Birliği Umutları” Başlıklı Webinar 
Düzenlendi

“Hindistan ve Siyonist Rejim Arasındaki İlişkiler Stratejik Homojenlik ve Kimlik 
Heterojenliği Paradoksunun Gölgesinde” Başlıklı Makale Yayımlandı

Relations Between India and the Zionist Regime Overshadowed by the Paradox of 
Strategic Homogeneity and Identity Heterogeneity

14.03.2021 

18.03.2021               

İngilizce

İngilizce

Özbekistan

İran                     

Webinar

Makale 

Katılımcılar, Özbekistan ile Kırgızistan arasında uzun vadeli ilişkilerin 
geliştirilmesi için mevcut durum ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Etkinlikte, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın Özbekistan’ı ziyaretinin 
ardından devlet sınırları, su ve enerji sektöründe iş birliği, bölgeler arası 
etkileşim, endüstriyel iş birliği, ticaret ve yatırım konularında önemli 
anlaşmalara varıldığına da değinildi.

Institute For Strategic and Regional Studies

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1992 yılında kurulmuştur. Orta Asya’da bölgesel 
güvenlik sorunları ve bölge ülkeleriyle gerçekleştirilen çok taraflı etkileşimin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu makalede ele alınan soru, Hindistan hükümetinin Siyonist rejime ilişkin 
iç ve dış politikasında belirli hak gruplarının ve siyasi partilerin kınamalarına 
neden olan hangi önlemleri aldığı oldu. Bu soruyu cevaplamak için, ikisi 
arasındaki resmi düzeydeki bağların arka planı incelendi ve ardından iç 
ayrışmayı şekillendiren gerekçeler açıklanmaya çalışıldı.

The Tehran International Studies Research Institute

Dış ilişkiler sivil toplum konseyi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve 
diğer ilgili alanlarda mezunlar, uzmanlar ve akademisyenler için ilk toplantı 
yeri olmak amacıyla kurulmuştur. Enstitü, ülkelere veya önemli uluslararası 
konulara ilişkin siyaset, uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında 
çalışmalar yapmaktadır.

Uzbekistan – Kyrgyzstan: Prospects For Mutually Beneficial Cooperation

http://isrs.uz/en/ 
https://tisri.org/en/?page=about 
https://tisri.org/en/?id=fwep5bte 
http://isrs.uz/en/yangiliklar/direktor-ismi-vizit-prezidenta-kyrgyzstana-v-uzbekistan-otrazil-novuu-dinamiku-otnosenij-mezdu-dvuma-stranami
http://isrs.uz/en/ 
https://tisri.org/en/?page=about 
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“Küresel ya da Çok Kutuplu Bir Dünya” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Ürdünlülerin Seçim Göstergeleri Serisi: Ürdün Sokaklarının Nabzı – 27” Başlıklı rapor yayımlandı

Jordanian Indıcator Polls Series: The Pulse Of The Jordanian Street – 27

(One Global Pole or A Multipolar World) 

15.03.2021                        

22.03.2021                    

Arapça                 

İngilizce

Bahreyn                         

Ürdün                                

Makale

Rapor

Son dönemde Covid-19 ile birlikte değişime uğrayan birçok alan gibi 
uluslararası sistem de bir değişikliğe uğradı mı ya da uğrayacak mı sorusu 
yanıtlanmaya çalışıldı. Bazı uluslararası ilişkiler düşünürleri pandemi sonrası 
uluslararası sistemin çok kutuplu olacağı yönünde düşünceler geliştirdi. 
Pandemi döneninde yalnızca askeri kuvvetin devlet güvenliği getirip 
getirmediğinin anlaşılması, Trump yönetiminin akabinde Biden’ın, ABD’nin 
yeni başkanı olarak partnerlik ve müttefikliğe açık olması gibi konular 
gündeme geldi. 

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. 

Raporda Ürdünlülerin %61’inin başbakanın yaptığı son kabine 
değişikliğinden memnun olmadığı ve %57’sinin yeni bakanların 
sorumluluklarını yerine getirebileceğini düşünmediği belirtildi. %36’sının 
mevcut parlamentoya ve %38’inin seçim bölgelerindeki parlamento 
temsilcilerine güvendiği sonucu paylaşıldı. Bu oranın, 2014 yılından bu 
yana parlamentoya verilen en yüksek güven yüzdesini temsil ettiği belirtildi. 

Center for Strategic Studies  

Ürdün Üniversitesi’nin ilk akademik merkezi olarak 1984 yılında 
kurulmuştur. Bu nedenle, bölgesel çatışma, uluslararası ilişkiler ve 
güvenlik alanlarında çalışma ve araştırma yapan ilk kurum olmuştur. 
Faaliyetlerini yeni demokrasi, siyasi çoğulculuk, kalkınma ve çevre 
alanlarında planlama ve araştırmayı içerecek şekilde genişletmiştir. 

 قطب عاملي واحد أم عامل متعدد األقطاب؟

https://www.derasat.org.bh/ 
http://jcss.org/Default.aspx 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1241851 
http://jcss.org/ShowNews.aspx?NewsId=893 
https://www.derasat.org.bh/ 
http://jcss.org/Default.aspx 
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Research Paper   |  4  March  2021

External Initiatives  

for Regional Security in the Gulf

Emad Y. Kaddorah

The Iranian Studies Unit

Asya Avrupa Dergisinin 60. Sayısı Yayımlandı 

“Körfez Güvenliği İçin Harici Girişimler” Başlıklı Makale Yayımlandı

External Initiatives for Regional Security in the Gulf

03.03.2021 

04.03.2021 

Türkçe- İngilizce- Kazakça

İngilizce

Kazakistan

Katar

Dergi 

Makale 

Türkçe ve İngilizce makalelerin yayınlandığı derginin bu sayısında, “Türkiye-
Orta Asya Ticareti”, “Moğolistan’ın ‘Üçüncü Komşu’ Politikasında Türkiye’nin 
Yeri”, “Çin’in Pandemi Sonrası Dijital İpek Yolu”, “Kazakistan Neden Türk Yapımı 
İnsansız Hava Araçlarını Tercih Etmeli?”, “Pandeminin Orta Asya Bölgesinde 
Demokrasi Üzerindeki Etkisi”, “AB-Çin Kapsamlı Yatırım Müzakerelerine İlişkin 
Sonuçlandırılmış Özet” başlıklı makaleler yer aldı. 

Eurasian Resarch 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.

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi bünyesinde Emad Y. Kaddorah 
tarafından kaleme alınan bu makalede Körfez güvenliğine ilişkin iki hâkim 
yaklaşımdan bahsedildi. İlk yaklaşım olarak çatışma ve rekabetin yaygın olduğu 
bölgesel gerçeklik ele alındı. İkinci yaklaşım ise ekonomi, çevre, ticaret, enerji, 
deniz yolları ve terörizmle mücadeleyle ilgili konularda iş birliği sağlayan 
kapsamlı bir güvenlik yapısının oluşturulması yönündeydi. 

https://eurasian-research.org/?lang=tr 
https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/External-Initiatives-for-Regional-Security-in-the-Gulf.aspx 
https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2021/03/Asya-Avrupa-60.pdf
https://eurasian-research.org/?lang=tr 
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“Silahlandırılmış Karşılıklı Bağımlılığın Kullanımları ve Suistimalleri” Başlıklı Kitap Yayımlandı

The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence

02.03.2021 İngilizce                 Katar                         Kitap

Kitapta cevaplanmaya çalışılan sorular şunlardır: Küresel ekonominin hangi 
alanları bilgi ve finansal ağların tek taraflı kontrolüne karşı savunmasızdır? 
Silahlandırılmış karşılıklı bağımlılık ne kadar sürdürülebilir? Kitapta genel 
olarak Çin, Rusya ve ABD’nin kontrollü silahlandırılması ve küresel ekonomiyi 
manipüle etmeleri beklenen koşullar araştırılırken; akademisyen ve 
uygulayıcılar 21. yüzyıldaki dış ekonomi politikası, ulusal güvenlik ve devlet 
yönetimi hakkında yeniden düşünmeye davet edildi.

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 
https://www.brookings.edu/book/the-uses-and-abuses-of-weaponized-interdependence/ 
https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center 
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“Biden Yönetimi Husilere Terörist Tanımlamasını Kaldırdı: Yemen Manzarasındaki 
Yankılar” Başlıklı Analiz Yayımlandı

The Biden Administration Revokes Terrorist Designation For Houthis: Repercussions On 
The Yemeni Landspace

13.03.2021 İngilizce BAE Analiz

Analiz, Emirlikler Politika Merkezi Tarafından yayımlandı. 19 Ocak 2021’de 
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Husi grubunu yabancı terör örgütü 
ilan etti. Bir ay sonra, Başkan Joe Biden Yönetimi, 16 Şubat 2021 itibariyle 
bu kararı resmen iptal ettiğini açıkladı. Ancak Washington, Husi liderlerinden 
üçüne yaptırım uyguladı. Bu makale Amerika’nın bu hareketinin bağlamlarını 
gözden geçirdi. Yemen çatışmasına dahil olan tüm taraflara yönelik 
mesajlarını tartıştı ve bu hareketin Yemen manzarasındaki sonuçlarını ve 
yankılarını analiz etti.

08.03.2021 İngilizce Malezya Forum

Forumda; ABD’nin iç siyasetindeki değişimin, cinsiyet eşitsizliğindeki 
küresel değişimi nasıl etkileyebileceği, Malezya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde daha fazla kadını liderlik pozisyonlarında görmek için ne tür 
yapıların ve teşviklerin olması gerektiği, ABD ve Malezya’nın kadın haklarını 
güçlendirmeye ve sorunları çözmeye yönelik politikaları geliştirmek için 
birlikte çalışmaya nasıl devam edebilecekleri sorularına yanıt arandı. 

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.

“Neden Karar Veren Daha Fazla Kadın Yok?” Başlıklı Forum Düzenlendi 

Why Aren’t There More Women Making Decisions

https://www.isis.org.my 
https://epc.ae/brief/the-biden-administration-revokes-terrorist-designation-for-houthis-repercussions-on-the-yemeni-landscape 
https://www.isis.org.my/recent-event/why-arent-there-more-women-making-decisions/ 
https://www.isis.org.my 
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A View From The Ground: Will The Battle For Marib Determine Yemen’s Fate?

“Yerden Bir Bakış: Marib Savaşı Yemen’in Kaderini Belirleyecek Mi?” Başlıklı Analiz Yayımlandı

19.03.2021 İngilizce Yemen Analiz

Rapor

Yemen savaşı yedinci yılına girerken, Marib çatışması, coğrafi kapsamı, dahil 
olan savaşçı ve askeri personel sayısı veya ortaya çıkan askeri, siyasi ve 
insani sonuçlar açısından tüm savaşın en büyük çatışmalarından biri haline 
geldi. Analizde, özellikle ABD Başkanı Joe Biden liderliğinde Yemen savaşına 
uluslararası yaklaşımda büyük bir değişikliğin yaşandığı bir dönemde, bu 
çatışmanın uluslararası alanda tanınan hükümet ile Husiler arasındaki dengeyi 
değiştirme potansiyeli çok yüksek olduğu belirtildi. 

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.

15.03.2021 Arapça-Fransızca Tunus

Raporda 2021 Şubat ayı boyunca protestoların çoğunlukla Başkent ve 
Tunus Caddesinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda protestolar üç grupta 
incelendi: 52. Kanuna itiraz eden şiddet ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 
protestolar, gençlik hareketlerini desteklemeyi seçen özgürlük savunucuları ve 
sivil toplum aktivistleri. Raporda, COVID-19 sağlık krizinin siyasi ve ekonomik 
istikrarsızlık getirdiği, bunun sonucu olarak da sosyal gerilim seviyesinde ve 
güven kaybında artış yaşandığı belirtildi. 

Center for the Study of Islam and Democracy

1998 yılında Amerikalı Müslüman Kardeşler tarafından İslam ve Demokrasi 
üzerine araştırmalar yapmak ve Batı ile İslâm dünyası arasındaki diyaloğu 
geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kurum Tunus’ta İslâm ve Demokrasi 
üzerine seminer, konferans ve workshoplar düzenleyerek, raporlar 
hazırlayarak akademik çalışmalar yürütmektedir. 

“Şubat 2021 Raporu: Sosyal Hareketler” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Rapport Fevrier 2021: Mouvements Sociaux

https://sanaacenter.org 
http://www.csidonline.org 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13451 
https://sanaacenter.org 
https://ftdes.net/en/ost-rapport-fevrier-2021-des-mouvements-sociaux-suicides-violences-et-migrations/ 
http://www.csidonline.org 
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“Şeriat Ekonomisi” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Webinar Ekonomi Syariyah

16.03.2021                 Endonezce                   Endonezya            Çevrimiçi Seminer

Chriswanto Santoso ve Ventje Raharjo’nun da katılımcılar arasında olduğu 
seminerde Şeriat ekonomisinin tüm girişimleri, organizasyonları ve aktivileri 
birleştiren ve bütünleştiren bir yönü olduğuna değinildi. 2024’ten itibaren 
Endonezya’nın İslam ekonomisi ve finansı alanında çok daha iyi bir konumda 
olacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Bu şekilde İslam ekonomisi alanında 
öncü olacak bir Endonezya hayal edildiği ve Endonezya’nın bu alanda 
büyümeye devam ettiği vurgulandı. 

Indonesian Islamic Da’wah Institute 

Endonezya İslami Dava Enstitüsü Kur’an ve hadis üzerine çalışmalar yapan 
bir sivil toplum kuruluşudur. Büyükşehirden köylere kadar yapılanma 
içindedir. 15 milyon üyesi bulunmaktadır. Endonezya İslami Dava Enstitüsü 
ilk olarak 3 Ocak 1972’de İslam İşçi Vakfı / Yayasan Lembaga Karyawan 
İslam (YAKARI) adıyla kuruldu.  

08.03.2021                İngilizce Ürdün                                                                 Analiz

Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yayımlanan analize göre, COVID-19 salgını 
Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik krizlerden birini tetikledi ve 
yalnızca Ürdün için değil tüm dünya için ciddi ekonomik ve sosyal zorluklar 
doğurdu. Sonuç olarak, ekonomik aktivite, finansal piyasalardaki dalgalanmalar 
ve petrol fiyatları ile endüstriyel madenlerdeki düşüşler eşliğinde küresel 
ölçekte ciddi bir şekilde daraldığı belirtildi. 

“Ürdün Ekonomisi: Pandemi Sonrası Senaryolar” Başlıklı Analiz Metni Yayımlandı

The Economy Of Jordan: Post-Pandemic Scenarios

https://ldii.or.id/
https://ldii.or.id/ormas-islam-bisa-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi/
http://jcss.org/ShowNews.aspx?NewsId=889
https://ldii.or.id/
http://www.csidonline.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.


