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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 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 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 he-

defliyor.

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. 

Bültenimizi tematik tasnif ile hazırlıyor ve böylece okuyucularımıza, gerçekleştirilen faaliyetleri daha kolay takip ede-
bilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi; Kültürel Çalışmalar, Temel Hak ve Özgürlükler, Strateji ve Enerji Çalışmaları, son 
olarak da Toplumsal Refah olmak üzere dört tema üzerinden hazırlıyoruz. Bu temalar içerisinde yer verdiğimiz faali-
yetleri 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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Avrasya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan 

ve Vakur Sümer tarafından kaleme alınan analiz metnin-

de ekonomik ve siyasi boyutta yükselen Asya bölgesi ve 

Türkiye’nin bu konudaki tutumu değerlendirildi. Dünyanın 

ticari ve siyasi merkezinin Doğu kutbuna döndüğü savı ile 

hazırlanan analiz metninde, Türkiye’nin tutumunu analiz 

edebilmek için başlangıç noktası olarak Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu’nun 2019 Ağustos ayındaki 11. Büyükel-

çiler Konferansı esnasında yaptığı konuşma tercih edildi. 

Konuşmasında “Yeniden Asya Girişimi” politikasını vur-

gulayan Çavuşoğlu üzerinden Türkiye’nin de Batı’dan Do-

ğu’ya yönelen bu ekonomik ve siyasi merkeziyetin farkın-

da olduğu belirtildi.

Çin merkezli büyüyen Asya’da en büyük adımlarından 

biri olarak 2013 yılında duyurulan Kuşak Yol Girişimi’nden 

bahsedildi. Bu proje sayesinde mevzu bahis dönüşümün 

hızlanacağının altı çizildi. Asya’da yaşanacak olan bu bü-

yüme için bölge ülkeleriyle daha derin ilişkiler kurmaya, 

etki alanını genişletmeye ve ticari çıkarlar geliştirmeye 

çalışan Türkiye’nin bölgeye olan ilgisinin de bir üst düzeye 

çıkarılması gerektiği ileri sürüldü. Dışişleri bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun Mart 2021’deki Orta Asya turu bu kapsam-

da değerlendirilerek Türkiye’nin mevcut ilgisinin artmakta 

olduğu değerlendirildi.

Türkiye’nin Orta Asya ülkeleriyle olan kardeşlik, ekono-

mik, siyasi ve kültürel bağlarının varlığına dikkat çekilerek 

bu ilişkilerin Doğu ve Güney Doğu Asya’nın yakın geleceği 

için daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu konu-

ÖNE ÇIKANLAR

“Yeniden Asya Girişimi ve Türkiye Dışişleri Bakanının Orta Asya 
Ziyaretleri” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

Asia Anew Initiative and Visits of the Minister of Foreign Affairs of Turkey to Central Asia
04.04.2021 İngilizce Kazakistan Analiz

https://eurasian-research.org/publication/asia-anew-initiative-and-visits-of-the-minister-of-foreign-affairs-of-turkey-to-central-asia/
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da Türkiye’den de destek verildiğinin nişanesi olarak Ça-

vuşoğlu’nun 6 Mart’ta Türkmenistan’a ve 7-9 Mart tarihleri 

arasında Özbekistan’a yaptığı resmi gezilerdeki görüşme 

konularına ve karşılıklı ileriye dönük Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın da katılacağı toplantı kararından bahsedildi. Ça-

vuşoğlu’nun Türkmenistan’da ulaşım ve enerji sorunları 

ile ekonomik konularda görüşüldüğünü belirtirken Öz-

bekistan’daki görüşmesinde güvenlik, Semerkant Baş-

konsolosluğu’nun açılması ve bazı üst düzey toplantıların 

planlanmasına dair görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. 

Ayrıca Türkiye’nin, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın birlikte 

Hazar Denizinde “Dostluk” adını verdikleri bölgede birlikte 

enerji araştırmasından memnun olduğu söylendi.

Çavuşoğlu’nun, Türkmenistan Cumhurbaşkanını Türki-

ye’de, Türkiye-Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü zirvesi-

ni gerçekleştirerek yeni ticaret güzergahını, ekonomik ve 

siyasi ilişkilerin konuşulması üzere davet ettiği aktarıldı. 

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin de zikredilen “Dostluk” 

bölgesindeki araştırmalara ortak olarak katılmasının gün-

deme geleceği ve bunun Erdoğan’ın da yer alacağı Türki-

ye-Türkmenistan ve Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan 

zirvelerinde görüşülerek sonrasında karar verileceği kay-

dedildi. Bölgenin bir başka önemli ülkesi olan Özbekistan’a 

karşı Çavuşoğlu’nun yakın duruşu ve Özbekistan’ın ba-

ğımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu, başkenti 

Taşkent’te elçilik ve Semerkant’ta başkonsolosluk açtığını 

hatırlatması, yakınlık göstergesi olarak değerlendirildi. 

Çavuşoğlu’nun bir sonraki durağının ise 19 Mart’ta ziyaret 

gerçekleştirdiği Kırgızistan oluşu, makalenin savını des-

tekleyen bir başka önemli olay olarak belirtildi. İki ülkenin 

dışişleri bakanlığının görüşme gerçekleştirdiği ve 2021-

2022 İş birliği Protokolünün imzalandığının altı çizildi. Bu 

görüşme ile Türkiye’nin, Kırgızistan’taki yatırımının 1 milyar 

ABD dolarına ulaştığı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın bölgede 

ilk okulunu açacağı vurgulandı. Bu görüşme sonrasında 

ayrıca Kırgız-Türk Üst Düzey Stratejik İş Birliği Konseyi’nin 

5. Toplantısını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlan-

dığının da üzerinde duruldu. Sonuca giderken Türkiye’nin, 

Asya’daki bu büyümenin bir parçası olmayı istediğini gös-

termek üzere Çavuşoğlu’nun “Tarih sarkacı bir kez daha 

Asya’ya döndü. 19. ve 20. yüzyıllar sırasıyla Avrupa ve 

Amerika yüzyıllarıydı. Bugün tüm veriler 21. yüzyılın Asya 

yüzyılı olacağını gösteriyor” cümlesi en büyük kanıt olarak 

sunuldu.

Analiz metninin ilerleyen bölümleri ise üç başlık altında in-

celendi. İlk olarak Siyaset, Dış İlişkiler ve Güvenlik konuları 

ele alındı. Bu başlıkta bölgede ticari ve siyasi iş birliği artışı-

nı göstermek üzere Asya’nın önemli aktörlerinden Güney 

Kore, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan arasında ger-

çekleşen ekonomik ilişkileri güçlendirme kararının alındığı 

görüşmelerden bahsedildi. Daha sonra Ekonomi, Finans 

ve Enerji başlığı altında bölge ülkelerinin gerçekleştirdiği 

yatırımlara değinildi. Bu başlıkta Türkiye’den Aksa Ener-

ji’nin Özbekistan’ın Taşkent’ine yapmak istediği 300 mil-

yon dolarlık yatırım ele alındı. Bu yatırım sonucunda yılda 

500 milyon metre3 doğalgaz tasarruf edileceği belirtildi.

Son olaraksa Toplum ve Kültür başlığına yer verildi. Bu baş-

lıkta 1 Nisan’da başlamış olan Türkiye-Azerbaycan arasın-

daki pasaportsuz seyahat antlaşmasından bahsedildi. 

Kazakistan ve Rusya arasında imzalanan doğal kaynaklar 

ve çevre konulu antlaşma ile Kırgızistan-Özbekistan ara-

sında gerçekleşen 2013 yılında kapatılmış karayolunun 

tekrar açılmasının öneminden bahsedildi. Bir başka dikkat 

çekilen husus ise Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte Azer-

baycan’ın geleneksel müzik aleti “Balaban”ın, UNESCO 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil 

olmasını talep eden bir dosya hazırlaması oldu. Tüm bu 

örneklerle yalnızca Türk kimliğini taşıyan devletlerin değil, 

tüm Asya devletlerinin ekonomi, siyaset ve güvenlik alan-

larında birlikte hareket etmeye başladığına dikkat çekile-

rek bu iş birliğinin giderek artacağı gösterilmeye çalışıldı.
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ÖNE ÇIKANLAR

Kuruluş Tarihi: 1973  Ülke: Pakistan   Faaliyet Alanı: Strateji ve Güvenlik Görüş: Muhafazakar

Islamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Pakistan’ın 

İslamabad şehrinde bulunan bir araştırma enstitüsü-

dür. 1973’te faaliyetlerine özerk, kâr amacı gütmeyen bir 

araştırma kuruluşu olarak başlamıştır. Pakistan Dış İşleri 

Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. “Araştırma ve 

Diyalog Yoluyla Stratejik Perspektifler” mottosu ile ken-

dini belli eden kurum, uluslararası barış ve güvenliği etki-

leyen meseleleri tartışmaktadır. Aynı zamanda bölgesel 

ve küresel stratejik konuların derinlemesine anlaşılma-

sını sağlamak amacıyla rapor, makale ve analiz metinleri 

yayınlamaktadır. 

Enstitünün amacı, sağlam kaynaklara dayanarak çok 

taraflı stratejinin, barışın, güvenliğin, uluslararası toplu-

ma etki eden unsurların incelenmesi ve analiz edilme-

sini sağlamaktır. Ayrıca uzmanları, akademisyenleri ve 

yazarları çeşitli konularda yazmak ve seminer yapmak 

üzere davet eden enstitü, dünyanın diğer bölgelerinde 

benzer işler yapan düşünce kuruluşları ile iletişim kur-

mayı amaçlamaktadır. Diğer yandan İtalya, Japonya, 

Macaristan, Avustralya gibi farklı bölgelerden pek çok 

düşünce kuruluşu ile ortak hareket ederek ileri sürdüğü 

evrensellik vizyonu çerçevesinde faaliyet gerçekleştir-

meye çalışmaktadır. 

Enstitü günlük olarak ‘sorun özetleri’ başlığı altında iklim, 

yoksulluk, askeri harcamalar, nükleer enerji ve devlet 

görevlilerinin ziyaretleri gibi konuları içeren metinler ka-

leme almaktadır. Bu metinler sayesinde günlük olaylara 

dair analizler sıcağı sıcağına okuyucuya sunulmaktadır. 

Bununla beraber genç profesyonelleri teşvik etmek ve 

kurumun misyonu üzere yetiştirmek amacıyla bir köşe 

açılmıştır. Burada ele alınan makalelerde küresel ve 

bölgesel stratejik meselelerin analizleri değerlendiril-

meye devam etmektedir. Örneğin, burada ele alınan bir 

raporda “Hindistan’ın S-400 Sistemlerini Satın Alması 

ve Hint-ABD Diplomatik Krizi” başlığı ile ABD-Rusya ve 

Hindistan’ın birbirlerine yaklaşımları değerlendirilmiş 

bu yaklaşımlar ve krizler üzerinden Pakistan siyaseti için 

öneriler dile getirilmiştir.

İslamabad bölgesi ile alakalı yerel bilgilerin ve bölgenin 

siyasetini anlamak adına “İslamabad Dosyası” adının 

verildiği yayımlar düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu 

noktada İslamabad gazete ve tarihi belgelerine değinil-

mekte bölge siyasetinin dünü ve bugününe ışık tutul-

maya çalışılmaktadır. Kurum ayrıca ülkeye gelen resmi 

görevlileri davet ederek seminer düzenlemektedir. 2017 

senesinde Japonya büyükelçisi Takashi Kurai “Japon-

ya-Pakistan İlişkisi: 65 Yıl ve Ötesi” başlıklı bir konuşma 

gerçekleştirmiş ve iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi 

geçmişi anlatmıştır. Kamu söyleşisi etkinliği olarak geçen 

bu konuşmada yalnızca siyasi meselelere değinilmemiş 

Güney Asya’da Budizm etkilerine ve Japonya ile Pakis-

tan arasındaki kültürel ortaklıklara vurgu yapılmıştır. 

Yaptığı seminer ve yayınların yanında ISSI bünyesinde 

bölgesel uzmanlaşma amacıyla kurduğu pek çok mer-

kez ile de tanınmaktadır. Bunlardan biri Çin-Pakistan 

Çalışmaları Merkezi (CPSC)’dir. Bu merkez sayesinde 

Çin politikaları derinlemesine analiz edilmekte ve bu po-

litikaların Pakistan’la beraber bölge devletler üzerinde-

ki etkisine dikkat çekilmektedir. Pakistan-Çin ilişkilerini 

destekleyen merkez, Çin’de faaliyet sürdüren düşünce 

kuruluşları ile de bağlantı kurmaktadır. Bu bağlamda ra-

porlar yazılmış ve seminerler düzenlenmiştir. Merkezin 

de katkılarıyla 2016 senesinde “Çin-Pakistan Ekonomik 

Koridoru: Bir Oyun Değiştirici” başlığı ile çıkan eser Çin 

Institute Of Strategic Studies Islamabad (ISSI)

https://issi.org.pk/
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ve Pakistan ekonomik koridorunu (CPEC) çeşitli yönleri 

ile ele alması bakımından önemini korumaktadır.

ISSI bünyesinde bulunan merkezlerden diğerleri; Silah 

Kontrol ve Silahsızlanma Merkezi (ACDC), Hindistan 

Çalışma Merkezi (ISC), Afganistan-Ortadoğu ve Afrika 

Araştırmaları ve Stratejik Perspektifler başlıklarını taşı-

maktadır. Her bir merkez ve bu merkezlerde yetiştiri-

len araştırmacılar ile enstitü hem bölgesel hem küresel 

olarak diplomasi ve uluslararası strateji üzerine uzman-

laşma yolunda çalışmalar geçekleştirmektedir. Bununla 

beraber “Stratejik Çalışmalar” başlığı ile üç aylık dergi çı-

karılmaktadır. Enstitü derginin son sayısında Hint-Pasi-

fik başlığına ve ilişkilerine değinmekle beraber Pakistan 

ekonomisi ile Özel Ekonomik Bölgelerin potansiyellerini 

incelemiştir. 

Üç aylık bültenler yayımlayan kurum, süreç boyunca 

yaptığı çalışmaları ve özetlerini bu bültenlerde duyur-

maktadır. Son sayısında Hindistan ile Keşmir’in geleceği-

ni, ABD seçimlerinden Pakistan’ın nasıl etkileneceğini ve 

olası beklentileri, İslamofobi gibi meselelerin tartışıldığı 

programların kısa bilgilendirmelerini toplu bir şekilde 

raporlamaktadır. Güney Asya barışı üzerine bölgesel bir 

perspektifi savunan ISSI, “Pakistan Hindistan Diyaloğu: 

Barış Arayışı” başlıklı bir rapor da yayımlamıştır. Bu rapor 

2006 gibi eski bir tarihte yayımlanmış olsa da 2021 sene-

sinde “Hindistan İşgal Altındaki Jammu ve Keşmir’in Ge-

leceği BM Gözlemciliği Altında” başlığı ile yayımlanan ra-

por ve makalelerde gözlemlenebildiği üzere aynı ilkeler 

doğrultusunda yayım hayatını sürdürmektedir. 

Kurumun yayımladığı son özel konu raporu, Çin ve İran 

arasındaki iş birliği hakkında olmakla beraber iki ülke 

arasında imzalanan “Stratejik İş birliği Anlaşması” üze-

rinden sanayileşme, tarım, petrol gibi konularda kritik 

iş birliklerini konu edinmiştir. Söz konusu ikili yakınlaş-

maların Pakistan siyaseti üzerindeki etkisine değinilmiş-

tir. Yalnızca siyaset üzerinde durmayan enstitü, siber 

strateji ve teknoloji alanlarında Pakistan’ın konumunu 

da tartışmaktadır. “Sürdürülebilir Kalkınma için Gelişen 

Teknolojiler: Pakistan için Yeni Fırsatları Keşfetme” baş-

lıklı online seminerde gelişen teknolojilerin ilerleme, bü-

yüme, barış ve refah konusunda devletlere katkıda bu-

lunduğuna vurgu yapılmıştır. 
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Education and Cultural Privacy from the Youth Perspective

“Gençlik Perspektifinden Eğitim ve Kültürel Mahremiyet” Başlıklı Seminer Düzenlendi

05.04.2021 İngilizce BAE Seminer

Seminer, gençlerin kültürel özgünlük kavramına ilişkin farklı algıları, kavramın 
oluşumunun kaynakları ve Mısır örneğindeki temel bileşenleri etrafında 
şekillendi. Mısır örneğindeki eğitim sistemlerinin çokluğunun bir sonucu 
olarak eğitim sisteminin çarpıtıldığı ve ulusal kimliği, kültürel özgünlüğü, 
sadakat ve aidiyet değerlerini büyük ölçüde etkileyen birçok sorunla 
karşılaşıldığı belirtildi. 

Tabah Foundation

Tabah Vakfı, topluma faydalı, akılcı bir yaklaşım benimsemeleri için kanaat 
önderlerine öneri ve öneriler sunan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Aynı 
zamanda İslam’ın yüce değerlerine hizmet eden ve bir medeniyet olarak 
ihtişamını ortaya çıkaran pratik proje ve araştırmalar yapmaktadır. 

15.03.2021 Arapça Cezayir Çalıştay

Forum, Emir Abd Elkader Üniversitesi’nden Dr. Nora Ragatev’in “Çağdaş 
İnsani Müzakere Alanındaki Ortak İnsanlık Kavramı ve Sistematik ve Vizyoner 
Bir Yaklaşım: Çağdaş İnsani ve İslâmi Yaklaşım” sunumuyla başladı. Katar 
Üniversitesi’nden Prof. Andul-Qader Bakhoush’un “İkinci Vatikan Konseyinde 
Hristiyan-İslâm Diyaloğu ve Teolojik Yaklaşım”, Prof. Muhammad Khalifa 
Hassan’ın “Martin Luther ve İslâm: Ortak Reformcu İslam Ortak Girişimi ve 
İslam Hukuku Üzerine Bir İnceleme” başlıklı sunumları forumda yer alan 
diğer sunumlardan bazılarıydı.

Emir Abdelkader University of Islamic Sciences

Emir Abdelkader University of Islamic Sciences Cezayir’de bulunan bir 
üniversitedir. İslam mimarisinin üniversite yapılarına uyum sağlayan Emir 
Abdelkader Camii ile birlikte üniversitenin kurulması fikri, İslam mimarisi 
konusunda çok sayıda uzmana yol açmıştır.

“Modern Dönem Dindar Avrupa ve Arap İslâmî Reformist Düşüncesinde İnsani 
Müştereklik” Konulu Forum Düzenlendi

 املشرتك ا إلنساين يف الفكر ا إلصالحي الديني ا ألورويب والعريب ا إلسالمي يف العرص الحديث

https://www.tabahfoundation.org/event-posts/%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.arrabita.ma
http://www.univ-emir-constantine.edu.dz/download/annonces-p1-p2/moltaka-orop-arab.pdf 
http://www.osce-academy.net/ 
https://www.tabahfoundation.org/
http://www.univ-emir-constantine.edu.dz/
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Dünya Günü Münasebetiyle “Temiz Tutmak - 2021 Dünya Günü” Adlı Çevrimiçi  
Seminer Organize Edildi

“Firavun Savaşçıları Diplomatlar ve Militanlar” Başlıklı Kitap Yayımlandı

Keeping It Clean - Earth Day 2021

Pharaonic Warriors Diplomats and Militants

22.04.2021              

07.04.2021   

İngilizce

İngilizce

Kuveyt                  

Mısır                     

Çevrimiçi Seminer 

Kitap

Etkinliğe, Çevresel Sorunlar Departmanı direktörü Adnan Moshen, Kuveyt 
Bilimsel Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Sultan Al Salem; Organizatör 
ve Alan Verileri Toplayıcısı Hamad Al Khalaf; Çevre mühendisi Vivek Joshi 
konuşmacı olarak katıldı. Panelistler öncelikle ekosistemi temiz tutmanın 
değeri ve önemi hakkında değerlendirmelerde bulundular. Sonrasında atıkların 
günümüzde nasıl yönetildiği ve bunun geliştirilmesi için alınması gereken 
tedbirlerle ile ilgili tespitlerde bulunuldu. 

Fustat’taki Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nin açılışı ve yirmi iki eski kraliyet 
mumyasının müzedeki yeni dinlenme yerlerine nakledilmesi vesilesiyle 
Bibliotheca Alexandrina’nın tarafından bir kitap yayımlandı. Kitap, BA tarafından 
Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi’nin açılışını ve Giza’daki Büyük Mısır Müzesi’nin 
yaklaşan açılışını kutlamak için hazırlanan bir dizi yayının ilki olarak takdim 
edildi.

Kuwait Institute for Scientific Research

1967 yılında Kuveyt Devleti ve Japan Arabian Oil Company Limited 
tarafından kurulmuştur. 1973’te uygulamalı bilimsel araştırmalarla ulusal 
sanayinin gelişmesi ve çevrenin korunması, Kuveyt’in doğal kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi, su ve enerjinin sorumlu yönetimi üzerine rapor ve 
faaliyetler hazırlamaktadır. 

Bibliotheca Alexandrina

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

https://statedept.zoomgov.com/webinar/register/WN_1VDPyGErTAaLNiey3kG9pw 
https://www.bibalex.org/en/news/details?documentid=40186&page=2
https://www.arrabita.ma
https://www.arrabita.ma
https://www.kisr.edu.kw/en/
http://bibalex.org/
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“İslami Zamanlarda Kıpti Duvar Resimleri: Eyyubi ve Memluk Dönemleri” Konulu Çevrimiçi 
Seminer Düzenlendi

Muhammadiyah Hareketi Avrupa Kolu “İlerlemeci İslam’ın Üç Kriteri” Adlı Çevrimiçi 
Seminer Düzenledi

Coptic Wall Paintings in Islamic Times: The Ayyubid and Mamluk Periods

Three Criteria of Progressive Islam

01.04.2021   

19.04.2021              

İngilizce 

İngilizce

Mısır   

Endonezya                 

Çevrimiçi Seminer

Çevrimiçi Seminer 

Bibliotheca Alexandrina Kıpti Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 
web seminerinde araştırmacılar, yedinci yüzyılın ilk yarısında Mısır’ın Müslüman 
yönetiminden önceki dönemde Kıpti sanatlarını incelemeyi ve İslami dönemdeki 
Kıpti duvar resimlerinin özelliklerini tanıtmayı amaçladı.

Programa konuşmacı olarak Muhammadiyah Hareketi’nin Genel Sekreteri 
Abdul Mu’ti katıldı. Program başlığında belirtilen üç kriter tevhit, Kuran ve 
sünnet birlikteliği ve içtihat olarak tespit edildi. Bahsi geçen üç kriter burhan, 
irfan ve beyan başlıkları altında incelenerek geniş kapsamlı bir yaklaşım 
ortaya kondu. 

Muhammediyah Movement

Muhammadiyah, 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. Kendini sosyal ve eğitici faaliyetlere adamıştır.

https://www.bibalex.org/en/News/Details?DocumentID=40178&Keywords=
https://muhammadiyah.or.id/en/having-discussion-with-the-muhammadiyah-special-branch-of-europe-abdul-muti-mentions-three-criteria-of-progressive-islam/
https://www.tarii.org
https://muhammadiyah.or.id/
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22.04.2021                  

29.04.2021

Endonezce          

Endonezce          

Endonezya              

Endonezya              

Çevrimiçi Seminer 

Çevrimiçi Seminer 

Seminerde Endonezya’nın ulus devlet olmaktan çıkıp kültür ve medeniyet 
kurarak medeniyet-devlete dönüşmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Prof. 
Dr. Singgih Tri Sulistiyono, Endonezya’da ulusun entegrasyon tehdidiyle karşı 
karşıya olduğunu, özünde beş maddeden oluşan Pancasila’ya dayalı bir kültürel 
yapı ile devlet modeli inşa edilebileceğini belirtti. 

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.

Seminerde Enstitü Başkanı Prof. Mohamad Nasir, E–öğrenimin öğrencileri 
mekânsal açıdan daha özgür kıldığının ve öğrencilerin derslere ilgisini 
artırdığının üzerinde durdu. Fakat buna rağmen çevrimiçi eğitimin kendi içinde 
birtakım zorluklar barındırdığını da ifade eden Nasir, en önemli sorunun pratik 
gerektiren derslerin engellenmesi olduğunun altını çizdi. 

Nahdlatul Ulama 

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

“Endonezya Cumhuriyeti’nin Güçlendirilmesi İçin Kültürel Bir Yapı Olarak Endonezya ve 
Pancasila’nın Önemi” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

“Endonezya’daki Çevrimiçi Ders Zorluklarına Karşı Yükseköğretim Stratejileri” Konulu 
Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Pentingnya Bahasa Indonesia dan Pancasila Sebagai Konstruksi Budaya Penguatan NKRI.

Tantangan Perkuliahan Online di Indonesia Menurut

https://www.bayancenter.org/en/ 
https://www.bayancenter.org/en/ 
https://ldii.or.id/pentingnya-bahasa-indonesia-dan-pancasila-sebagai-konstruksi-budaya-penguatan-nkri/ 
https://www.nu.or.id/post/read/128453/tantangan-perkuliahan-online-di-indonesia-menurut-prof-m-nasir 
http://www.ldii.or.id/
http://www.nu.or.id/
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“Kadınların Güçlendirilmesi ve Güvenliklerine İlişkin Uluslararası Belgeler: İstatistikten 
Karar Almaya” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Međunarodni dokumenti za osnaživanje žena i sigurnosti: od statistike do donošenja odluka

Women’s Security Forum

Nisan 2021                    Boşnakça                                          Bosna Hersek                                          Rapor

Nermina Jerković tarafından hazırlanan raporda, güvenlik sektöründe toplumsal 
cinsiyet rollerinin ortaya çıkmasını önleyen ve kadınların hem sosyal hem de 
özel yaşam alanlarında şiddetten korunmasını sağlayan uluslararası belgelere 
dair genel bir bakış sunuldu. Bu bağlamda raporda güvenlik sektöründeki 
kadınların varlığının güçlendirilmesi, ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet rollerinin 
özgürleştirilmesi yoluyla özel alandaki konumlarının güçlendirilmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı. 

Center for Security Studies-BH

2001 yılında kurulan ve Saraybosna’da bulunan Güvenlik Çalışmaları Merkezi 
(CSS), güvenlik konularında bilinçli tartışmaları teşvik etmeye ve dış ve 
güvenlik politikasındaki demokratik yapıları ve süreçleri teşvik etmeye ve 
sürdürmeye adanmış bağımsız bir araştırma, eğitim ve öğretim kuruluşudur.

14.04.2021 İngilizce                   Kosova                    Forum

Kadın Güvenlik Forumu platformu kapsamında yeni bir tartışma düzenledi. Daha 
önce farklı şehirlerdeki kadınlarla bir araya gelen Kadın Güvenliği Forumu, bu 
kez Peja şehrinden katılımcılarla düzenlendi. Pejalı genç kızların ve kadınların 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadınların toplumdaki rolüne karşı önyargılar, 
basma kalıp düşünceler, kadınların güvenlik sorunları ve fırsatların sınırlı olması 
gibi güvenlik açısından karşılaştıkları temel sorunlar sıralandı. 

Kosova Center for Security Studies (KCSS)

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi, Nisan 2008’de kurulan ve merkezi 
Priştine - Kosova’da bulunan bağımsız bir politika araştırma merkezidir. 
KCSS, Kosova ve Batı Balkanlar’da güvenlik sektörü gelişimi ve reformuna 
adanmıştır.

Kadın Güvenlik Forumu Platformu Kapsamında Yeni Bir Tartışma Düzenlendi

Finansira Evropska unija 
 

Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH  
 

 

 
 

                                                         

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April, 2021. godine

Međunarodni dokumenti za osnaživanje žena i sigurnosti: 
od statistike do donošenja odluka. 

Autorica: Nermina Jerković 

https://css.ba/medunarodni-dokumenti-za-osnazivanje-zena-i-sigurnosti-od-statistike-do-donosenja-odluka/
http://www.qkss.org/en/News/Womens-Security-Forum-with-participants-from-Peja-1421
http://maktaba.anhri.net/ 
http://acpss.ahram.org.eg 
https://css.ba/
http://www.qkss.org/en/Home
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“Pozitif Değişim İçin Kadınlar ve Irak’ta Kadınların Siyasi Katılımı” Konulu Çalıştay 
Düzenlendi

“Endonezya’da Din / İnanç Özgürlüğü Durumuna İlişkin Basın Bülteni Başlatma Raporu 
2020” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia 
Tahun 2020

06.04. 2021 

06.04.2021 

Arapça                       

Endonezce   

Irak                        

Endonezya                 

Çalıştay

Rapor

“Irak’taki Sivil Toplum Kurumları için Çalışma Alanlarını Artırma” projesinin bir 
parçası olarak “Pozitif Değişim İçin Kadınlar ve Irak’ta Kadınların Siyasi Katılımı” 
çalıştayı düzenlendi. Sosyal uyum girişimleri, yazma ve tasarlama konusunda 
aktivistler için bir eğitim atölyesi olarak tasarlanan çalıştayda kadınların sosyal 
iletişimde akranları ile karşılaştıkları zorluklara değinildi. Toplam üç gün süren 
çalıştayda Irak’ta kadınların iş hayatına katılım oranları ve zorlukları da dikkat 
çeken konular arasında yer aldı.

Al-Tahreer Association for Development

Al-Tahreer Kalkınma Derneği, Irak’ta adalet ve barışın hüküm sürdüğü özgür, 
demokratik bir topluluk inşa etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Irak’ın 
bağımsız, tarafsız ve şeffaf hükümet ve yasama kurumlarının kurulmasına 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Rapora göre COVID-19 virüsü, dini / inanç azınlık grupları da dahil olmak üzere 
savunmasız gruplara karşı ayrımcılığı şiddetlendirdi. Raporda insan hakları 
paradigması öncelenerek din ve inanç özgürlüğü ihlalleri kayıt altına alındı. 
Raporun bazı temel bulgularına göre 2020 boyunca, 422 eylemle birlikte 180 
din ve inanç ihlali vakası yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla, olayların sayısında azalma 
görüldüğü belirtildi. 

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.

نساء من أجل التغيري اإليجايب واملشاركة السياسية للمرأة يف العراق

https://setara-institute.org/en/ 
https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/ 
https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/ https://drive.google.com/file/d/161Jyz5xh0oagOnVLqsdC-_ffmRUvakav/view 
https://setara-institute.org/en/ 
https://www.csis.org 
https://altahreer.org/index.html
http://www.setara-institute.org/
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“2021 Mart Raporu: Toplu Protestolar, İntihar ve Göç” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Report of March 2021: Collective Protests, Suicide and Migration

09.04.2021 İngilizce                      Tunus Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Tunus Sosyal Gözlemevi ekibinin 
raporladığı rakamlar açısından, protestoların seviyesinin 2021 mart ayından 
bu yana neredeyse aynı kaldığı gözlemlendi. Aynı yılın şubat ayında 1235 
gösteri sayısı, mart ayında 1138 olarak kaydedildi. Rapora göre Mart 2021’de 
çalışma hakkı, işçi hakları, kalkınma hakkı, altyapı sorunları (ulaşım ve yollar) 
iddiaları bir kez daha gözlemlenen protesto nedenlerinin başında yer aldı. 

The Tunisian Forum for Economic and Social Rights

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

1138
collective
protests 10

cases of suicide and
attempted suicide 338

Migrants

21
20
21
20

MARCH
REPORT

 TUNISIAN FORUM FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS
FRENCH ACRONYME FOR :

contact@ftdes.net 
Phone : ( +216) 71 325 129 FAX : ( +216) 71 325 128

02, France Avenue, "Ibn Khaldoon" Building (Ex National),
2nd floor, Apt 325 - Tunis Bab Bhar 1000

 www.ftdes.net

https://ftdes.net/en/ost-rapport-mars-2021-des-mouvements-sociaux-suicides-violences-et-migrations/
https://setara-institute.org/en/ 
https://ftdes.net/en/accueil/
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“Çin’in Körfez Girişimi ve Bölgesel Bir Alternatifin Yokluğu” Başlıklı Analiz Yayımlandı

“Juba Bildirgesi ve Sudan’ın Siyasi Manzarası Üzerindeki Etkisi” Başlıklı Makale 
Yayımlandı

Juba Declaration and its Impact on Sudan’s Political Landscape

15.04.2021 

20.04.2021 

İngilizce

İngilizce

BAE 

BAE

Analiz

Makale

Dr. Ebtesam Al Ketbi tarafından kaleme alınan analiz metninde Arap 
medyasının ve uluslararası medyanın, Çin ile İran arasındaki Stratejik İş Birliği 
Anlaşmasını, Körfez bölgesindeki güç dağılımını önemli ölçüde etkileyecek 
bir “oyun değiştirici” olarak lanse ettiği belirtildi. Orta Doğu’yu ziyaret eden 
Çin dışişleri bakanının sunduğu planın, özel olarak İran ve Körfez ülkeleri 
arasındaki sorunu ve genel olarak bölgedeki daha geniş güvenlik krizlerini 
çözmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olduğu vurgulandı. 

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.

Emirlikler Politika Merkezi tarafından yayımlanan makalede, Sudan Egemenlik 
Konseyi Başkanı Korgeneral Abdül Fettah El Burhan ve Kuzey Sudan Halk 
Kurtuluş Hareketi Başkanı Abdülaziz el-Hilu’nun 28 Mart 2021’de Juba’da ki 
görüşmesi ele alındı. Sudan devletini yeniden inşa etmek için silahlı gruplarla 
siyasi görüşmeler için bir çerçeve oluşturan “ilkeler bildirgesini” imzalandığı 
belirtildi. Makalenin amacı, bağlamını ve unsurlarını analiz ederek İlkeler 
Bildirgesi’ni açıklamak ve Sudan’daki siyasi manzaranın geleceği üzerindeki 
etkisini öngörmek olarak belirtildi. 

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

China’s Gulf Initiative and the Absence of a Regional Alternative

https://epc.ae/brief/chinas-gulf-initiative-and-the-absence-of-a-regional-alternative
https://epc.ae/brief/juba-declaration-and-its-impact-on-sudans-political-landscape
https://epc.ae/
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“Bahreyn’de Sürdürülebilir Enerji” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

“Yeşil Kıtanın Doğu ve Batı Bölgeleri Arasındaki Rekabet ya da Demokrasi ve Otoriterlik 
Çatışması” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

06.04.2021 İngilizce

İngilizce

Bahreyn

İran 

Çevrimiçi Seminer

Görüş YazısıNisan 2021

Seminerde petrolün 1932 tarihinde keşfedilmesinden bugüne ekonomik 
olarak Bahreyn için ne anlama geldiği sorusuna yanıt arandı. Daha sonra 
Bahreyn’in Paris İklim Anlaşması’na üyeliği vurgulanırken, 2017 yılında 
açıklanan Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planı’nın altı çizildi. Söz konusu 
plan çerçevesinde Bahreyn’in uzun vadede yenilenebilir enerji konusunda 
önündeki engeller ve fırsatlar ortaya konularak, bilhassa engellerle nasıl 
mücadele edilebileceği tartışıldı. 

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.

Ali Beman Eghbali Zarch tarafından kaleme alınan görüş yazısında, geleneksel 
partiler düşerken neden popülizm, milliyetçilik, otoriterlik ve bir dereceye 
kadar Yeşillerin yükselişte olduğu; bu eğilimin Avrupa Birliği’nin yeşil kıtadaki 
entegrasyon sürecini ve uluslararası gelişmeleri ne ölçüde etkileyeceği; Doğu 
ve Batı cephesinin, otoriterlik ve demokrasi arasında yumuşak bir çatışmaya 
girip girmediği tartışıldı.

Institute for Political and International Studies

İran Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü 
(IPIS), 1983’te kurulmuştur. Kurumun amacı dış politikanın çeşitli alanlarındaki 
araştırmaların toplanması, organize edilmesi ve tanıtılmasına katkıda 
bulunmak ve İran’ı tanıtma ve açıklama sürecine yardımcı olmak olmuştur.

Rivalry Between Estern and Western Parts of the Green Continent, or Clash of 
Democracy and Authoritarianism

Webinar on Sustainable Energy in Bahrain

https://www.derasat.org.bh/webinar-on-sustainable-energy-in-bahrain/
https://ipis.ir/en/subjectview/633539/Rivalry-Between-Eastern-and-Western-Parts-of-the-Green-Continent-or-Clash-of-Democracy-and-Authoritarianism 
https://ipripak.org/building-national-cyber-security-institutional-framework-and-cyber-emergency-response-team-cert-systems/ 
https://issi.org.pk/ 
https://ipripak.org 
https://www.derasat.org.bh/
https://ipripak.org/
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“Yemen’de Savaş ve Barış Girişimlerinin Tırmanması: Boyutlar ve Senaryolar” Başlıklı 
Analiz Yayımlandı

“Prens Hamza Krizi ve Ürdün’de Yönetişim Çıkmazı” Başlıklı Analiz Yayımlandı

The Escalation of War and Peace İnitiatives in Yemen: Dimensions and Scenarios

Prince Hamzah Crisis and The Impasse of Governance in Jordan

05.04.2021 

08.04.2021 

İngilizce

Arapça

Katar

Katar 

Analiz

Analiz

Ali Al-Dahab tarafından kaleme alınan makalede; 2021’in ilk üç ayında 
Yemen’deki en belirgin askeri tırmanış alanları; çatışmadaki askeri güç 
dengesi; siyasi, askeri ve stratejik sonuçlar ortaya koyuldu. Husilerin, 
Ma’rib’deki faaliyetlerinin, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de güçlü 
bir yankı uyandırdığı belirtilerek Suudi Arabistan’a, Husilere karşı daha 
esnek bir tutum takınması ve barış girişimini başlatması için daha fazla baskı 
yapılmasına neden olduğu vurgulandı.

Aljazeera Center for Studies

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

Bu analizde; eski maliye bakanı Bassem Awadallah, kraliyet ailesinin 
üyelerinden biri olan Şerif Hassan bin Zaid ve Prens Hamza bin Al Hussein’in 
tutuklanması krizi üzerinde duruldu. Krizin muhtemelen Prens Hamza’nın 
siyaset sahnesinden ve belki de kamusal yaşamdan çekilmesiyle sona 
ereceği, ancak devlet ve medya kurumlarının krizi yönetme şeklindeki 
kafa karışıklığının ve konunun fazlaca gündemde kalmasının, Prens’in 
popülaritesini arttırarak daha fazla güç ve varlık kazandırdığı öne sürüldü.

Arab Center for Resarch and Policy Studies

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

تقدير موقف    |    8  نيسان/ أبريل، 2021

 أزمة األمري حمزة 

ومأزق الحكم يف األردن

وحدة الدراسات السياسية

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Prince-Hamzah-Crisis-and-the-Governing-Impasse-in-Jordan.aspx
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/escalation-war-and-peace-initiatives-yemen-dimensions-and-scenarios
https://www.iqgcpp.org 
https://www.dohainstitute.org/en/Pages/index.aspx
https://studies.aljazeera.net/


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

20

“2030 Suudi Vizyonu Kapsamında Ekonomik Çeşitlendirme” Başlıklı Makale Yayımlandı

“Yeşil Körfez Raporu ve Yeşil Suudi Girişimi” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Green Gulf Report and the Saudi Green Initiative

14.04.2021                

18.03.2021               

İngilizce

İngilizce

Suudi Arabistan            

BAE

Makale 

Makale 

Makalede Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonuna dair uzun vadede 
gerçekleşmesi planlanan sosyo-ekonomik dönüşümlere odaklanıldı. 2030 
Vizyonunda yer alan makro ekonomik ve yapısal uygulamaların, anahtar 
dönüşüm hedeflerinin ekonomik çeşitlilik ve sektörel dağılım temelinde 
incelenmesi amaçlandı. 2030 vizyonunun başarıya ulaşması için özel sektöre 
daha çok ağırlık verilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok 
kullanıma açılması gerektiği vurgulandı. 

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.

Ghassan Shams tarafından kaleme alınan raporda su, hava, kara, deniz 
vb. çevre sorunları ile çevre politikalarından etkilenen kritik sektörlere 
dair ayrıntılı bir bağlamsal analiz sunuldu. Raporda küresel ısınma ve onun 
getirdiği insani güvenlik ve istikrar sorununa, petrol zengini Körfez ülkelerinin 
bu konuya dair yaklaşımlarına değinildi. 

Gulf Research Center

GRC, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kurum, Körfez Ülkeleri’nin 
yanı sıra İran, Irak ve Yemen dahil olmak üzere daha geniş stratejik Körfez 
bölgesinin tüm yönleri hakkında bilimsel, yüksek kaliteli araştırmalar 
yürütmek için çalışmaktadır.

Economic Diversification Under Saudi Vision 2030

https://tisri.org/en/?page=about 
https://www.grc.net/documents/6073ff62829d0GreenGulfReportandtheSaudiGreenInitiative.pdf
https://www.kapsarc.org/ar/research/publications/economic-diversification-under-saudi-vision-2030/
http://isrs.uz/en/ 
https://tisri.org/en/?page=about 
https://www.kapsarc.org/
https://www.grc.net/
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“Wakhan Koridorundaki Askeri ve Güvenlik Gelişmesinin Amerikan Analizi (1980-2021)” 
Başlıklı Politika Özeti Yayımlandı

“Çin-Pakistan COVİD-19 İş Birliği” Konulu Seminer Düzenlendi

China-Pakistan COVID-19 Cooperation

The American Analysis of Military and Security Development in the Wakhan Corridor (1980-2021)

Nisan 2021                        

22.03.2021                    

İngilizce                 

İngilizce

Kırgızistan

Pakistan                                

Politika Özeti

Rapor

OSCE Akademi tarafından yayımlanan politika özetinde, Savunma 
Bakanlığı’nın ABD Kongresine sunduğu Pekin’in Orta Asya’daki artan askeri 
varlığına işaret edilen “Çin Halk Cumhuriyeti’ni İlgilendiren Askeri ve Güvenlik 
Gelişmeleri” konulu rapora değinildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın bölgeye 
yeniden ilgi duymasının nedenleri analiz edildi ve Washington’un Sovyet 
sonrası dünya düzeninde Wakhan Koridoruna, Çin-Orta Asya ve Çin-Rusya 
ilişkilerinin gelişimine bakış açısı incelendi.

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.

Açılış konuşmasını CPSC Direktörü Dr. Talat Shabbir’in yaptığı etkinlikte, 
Ulusal Sağlık Enstitüsü İcra Direktörü Tümgeneral Dr. Aamer Ikram 
konuşmacı olarak yer aldı. Çin’in pandemi sürecinin yönetimi konusunda 
diğer ülkelere model olduğu, pandemi sürecinde Pakistan’a test kiti gibi 
ilk destek yardımlarının Çin tarafından ulaştırıldığı, bu bağlamda pandemi 
sürecinde Çin’in Pakistan’a verdiği desteğin altı çizilerek iki ülke arasındaki 
bağların güçlendiği belirtildi.

http://osce-academy.net/upload/file/71_PB.pdf
https://issi.org.pk/report-public-talk-on-china-pakistan-covid-19-cooperation/
https://www.derasat.org.bh/ 
http://www.osce-academy.net/
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“Biden Yönetimi: Pakistan-ABD İlişkilerinde İmkanlar ve Zorluklar” Başlıklı Panel Düzenlendi

“İsrail Genel Rehberi 2020” Başlıklı Kitap Yayımlandı 

Israel General Guide 2020 - Paper Edition

22.04.2021                  

09.04.2021         

İngilizce                       

Arapça                

Pakistan                        

Lübnan                

Panel 

Kitap 

ISSI bünyesindeki Stratejik Çalışmalar Enstitüsü ve Quaid-e-Azam Üniversitesi 
bünyesindeki Afrika ve Kuzey & Güney Amerika Çalışmaları Merkezi, birlikte 
bir panel düzenledi. Programda Pakistan-ABD ilişkilerinde güvenlik sorununun 
belirleyici olduğunun altı çizildi. Panelde Biden yönetiminin, Pakistan’ı terörle 
mücadele ve Afganistan meseleleri için kritik bir bölge olarak gördüğü ve 
dolayısıyla Afganistan’daki durumun ikili ilişkileri şekillendireceği ifade edildi. 
Ayrıca ABD-Hindistan strateji ortaklığının da ilişkilerin seyrinde belirleyici 
olacağı vurgulandı.

Filistin Çalışmaları Enstitüsü tarafından 9 Nisan’da İsrail Genel Rehberi 2020 
başlıklı kitap yayımlandı. Derleme bir kitap olan İsrail Genel Rehberi 2020 
Munir Fakhr El- Din, Ahmed Khalifa, Mahmoud Sweid ve Khaled Farraq’ın 
katkılarıyla hazırlandı. Kitapta, İsrail’in siyasi, ekonomik, ideolojik, hukuki, 
güvenlik ve sosyal meseleleri hakkında temel bilgilerle birlikte Filistinlilerin 
vatanlarında ne durumda olduğu ile ilgili bilgiler de sunuldu. 2020 edisyonuna 
kara politikası, şehirleşme planlaması, Israil’in dünya Yahudileri ile ilişkisi 
bölümleri eklendi. 

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.

Biden Administration: Options & Challanges for Pakistan-US Relations

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651151
http://issi.org.pk/press-release-panel-discussion-on-biden-administration-options-challenges-for-pakistan-us-relations/
https://www.palestine-studies.org/
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“7. Yemen Söyleşisi - Yemen Üzerine Yoğunlaştırılmış Bir Çevrimiçi Kurs” Başlıklı Çevrimiçi 
Seminer Düzenlendi

The Seventh Yemen Exchange – An Intensive Online Course on Yemen

19-30 Nisan 2021 İngilizce                 Yemen Çevrimiçi Seminer

Seminer, hem ülke ve onun dinamikleri konusunda bir arka plan sahibi olmak 
isteyenler için hem de hâlihazırda bu konuda bilgi sahibi olanlar için Yemen 
hakkındaki bilgilere, bakış açılarına, güncellemelere ve analizlere erişim 
sağlamak amacıyla tasarlandı. 10 gün süren programda Yemen’in sosyo-
politik dinamikleri, çatışmanın tarafları arasındaki iç bölünmeler ve ittifaklar, 
güneyin ayrılma olasılığı, sahadaki askeri ve siyasi gelişmeler, çeşitli silahlı 
grupların durumu, ülkedeki insani ve ekonomik kriz, BM öncülüğündeki barış 
süreci ve COVID-19 salgınının etkileri tartışıldı.

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.

The Yemen Exchange: 
An Intensive Online 
Course on Yemen
April 19-30, 2021
Sana’a Center for Strategic Studies
& The Exchange Foundation

https://sanaacenter.org/event/the-seven-yemen-exchange 
https://www.brookings.edu/center/brookings-doha-center 
https://sanaacenter.org/
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“2021’in İlk Çeyreğindeki İşçi ve Sosyal Protestolar” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Labor and Social Protests in the First Quarter of 2021

06.04.2021 İngilizce Mısır Rapor

Çalışma ve Sosyal Protestoları İzleme Merkezi, Mısır’da gerçekleşen emek ve 
sosyal protestoları izlemek için 2021 yılına ait ilk üç aylık raporunu yayımladı. 
Bu protestolardan en önemlileri işçilerin oturma eylemi, Mısır Demir ve 
Çelik Şirketi’nin (EISC) hükümetin şirketi tasfiye etme ve satma planlarını 
protestosu, avukatların bazı hakimler ve güvenlik görevlilerinin ellerinde 
maruz kaldıkları ihlalleri reddetmek için düzenledikleri protestolar olarak 
belirtildi. Raporda ayrıca intihar olaylarının yeniden canlandığı da gösterildi. 
Raporlama döneminde ekonomik nedenlerle on altı intihar vakasına tanık 
olunduğu kaydedildi. 

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. Ayrıca bünyesinde The Labor and Social 
Movements Monitoring Center adını taşıyan sosyal hareketleri izleme 
merkezini bulundurmaktadır.

Nisan 2021 İngilizce Kosova Analiz

Analiz metninde Kosova Hükümeti’nin Ulusal Kalkınma Stratejisi (NDS) 2030 
taslağının hazırlanması için yayınladığı konsepte ele alındı. Birkaç aşamada 
geliştirilecek olan bu stratejinin, hukukun üstünlüğü, ekonomik, sosyal ve 
çevresel gelişme ve ülkenin AB üyelik süreci ile ilgili uzun vadeli hedeflerinin 
tanımlanmasını amaçladığı belirtildi. Analizde, bu hedeflerdeki başarı oranını 
12 temel makroekonomik göstergenin performansını incelendi. Ekonomik 
büyümedeki, istihdamdaki, ticaret dengesindeki ve doğrudan yabancı 
yatırımlardaki büyük gerilemeler de dahil olmak üzere zayıf bir performans 
gösterdiği kaydedildi.  

GAP Institute

GAP İleri Araştırmalar Enstitüsü, Kosova’da Ekim 2007’de kurulan bir 
düşünce kuruluşudur. GAP Enstitüsü, yönetişim ile vatandaşlar arasındaki 
ve Kosova toplumunun ilerlemesine yönelik sorunlar ve çözümler arasındaki 
uçurumu kapatmayı amaçlamaktadır.

“Ulusal Kalkınma Stratejisi: İlerlemeler, Gerilemeler ve Gelecek Beklentileri” Başlıklı Analiz 
Yayımlandı

National Development Strategy: Progress, Setbacks and Future Expectations
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https://www.anhri.info/?p=23290&lang=en
https://www.institutigap.org/documents/6239_National%20development%20strategy.pdf
https://www.isis.org.my 
https://www.anhri.info/?lang=en
https://www.institutigap.org/home
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Youth in Marginalized Settings in Lebanon: Lebanese Poverty Pockets, Palestinian Camps, 
and Syrian Gatherings

“Lübnan’da Marjinalleştirilmiş Ortamlarda Gençler: Lübnan’ın Yoksulluk Cepleri, Filistin 
Kampları ve Suriye Buluşmaları” adlı Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi 

01.04.2021                 Arapça         Lübnan                      Çevrimiçi Seminer 

Panel 

Lübnan Çalışmaları Merkezi bünyesinde yer alan Lübnan Eğitim Araştırmaları 
Derneği (LAES) tarafından Dr. Adnan El Amine gözetiminde Lübnan’daki marjinal 
bölgelerdeki gençler üzerine yürütülen üç yıllık bir çalışmanın (2018-2021) 
bulguları sunuldu ve tartışıldı. Oturumlarda gençlerin yaşamı eğitim, meslek, 
aile, sosyal hayat, kimlik ve gelecek bağlamlarında ele alındı, son oturumda ise 
gençlik politikaları tartışıldı. Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli gençlerle ilgili bulgular 
karşılaştırmalı olarak incelendi.

Center for Lebanese Studies

1984 yılında kurulmuş, Oxford Üniversitesi, St Antony’s College’daki Orta 
Doğu Merkezi’ne bağlı akademik bir kurumdur. Küresel ve ulusal düzeyde 
politikalar, teoriler ve uygulamalar geliştirmek üzere araştırmalar yürütülerek 
yayın ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

12.04.2021      Arapça Ürdün                  

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. 

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.

Şiddet İçeren Aşırıcılığı Önlemede En İyi Yerel Uygulamalar İçin Umutlar - Ürdün ve  
Lübnan” Konulu Panel Düzenlendi

مالت حول أفضل املامرسات املحلّية يف الوقاية من التطرف العنيف - األردن ولبنان

https://www.aub.edu.lb/ifi/news/Pages/20210401youths-in-marginalized-settings-in-lebanon.aspx?fbclid=IwAR1IJGzyDY9uOxvT4nSTMKca8aeRa2lyLoXM8Z6LYI1hwyz1BuCOKm_f00o
http://wanainstitute.org/ar/all-publications?f1=196
https://sanaacenter.org 
http://www.csidonline.org 
https://www.aub.edu.lb/
http://wanainstitute.org/en
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“Malezya’da Açık Hükümet Verileri: Manzara, Zorluklar ve Beklentiler” Başlıklı Makale 
Yayımlandı

Open Government Data in Malaysia: Landscape, Challenges and Aspiration

05.04.2021                    İngilizce                           Malezya                         Makale 

“Open Government Data” serisinin üçüncü makalesi olan bu makalede, 
Covid-19 krizi ile artan hükümet veri şeffaflığına duyulan ihtiyaç ve açık 
hükümet verilerinin ilkeleri, faydaları ve değerlendirmeleri ele alındı. Makale, 
mevcut hükümet veri ekosistemini ve açık hükümet verilerini uygulamadaki 
zorlukları ortaya çıkardı. Temel bulgularından hareketle hükümete verilerin 
düzenlenmesi ve şeffaflaştırılması için gerekli önerilerde bulundu. 

Khazanah Rsearch Institute

Khazanah Araştırma Enstitüsü, ulusun acil sorunları üzerine araştırmalar 
yapmaktadır. Ardından, bu araştırmaya dayanarak Malezyalıların refahını 
iyileştirecek politika önerileri geliştirmektedir.

21.04.2021      İngilizce Malezya                                                                            Görüş Yazısı 

Khazanah Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı Siti Aiysyah Tumin tarafından 
kaleme alınan görüş yazısı, mezunlar arasındaki ücretleri ve işgücü piyasasına 
giren işçiler için düşük ücretlerin neden endişe verici bir konu olduğunu tartıştı.  
Yazıya göre Covid-19 sırasındaki eksik istihdam 2020’de mezunlar arasında 
kaydedilen düşük aylık ücretlerle sonuçlandı. Ayrıca kriz dönemi veya kriz 
olmayan dönemlerden bağımsız olarak, diploma sahiplerinin ücretlerinin düşük 
gelir kategorisinde toplanma eğiliminde olduğu ifade edildi.

“Başlangıç Noktası Önemlidir: İş Piyasasında Düşük Ücretler” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı

Starting Point Matters: Low Wages in The Job Market

KRI Discussion Paper | Open Government Data in Malaysia: Landscape, Challenges and 
Aspirations 1 
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Peluang dan Tantangan Pengusaha Muslimah di Indonesia

“Endonezya’daki Müslüman Kadın Girişimcilerin Fırsatları ve Zorlukları” Başlıklı Çevrimiçi 
Seminer Düzenlendi

21.04.2021        Endonezce         Endonezya                                Çevrimiçi Seminer 

Muhammadiyah Yüksek Öğretim, Araştırma ve Geliştirme Konseyi 
“Endonezya’da Müslüman Kadın Girişimcilerin Fırsatlar ve Zorlukları” konulu 
bir çevrimiçi seminer düzenledi. İş imkanlarının ve faaliyetlerinin çoğunlukla 
Java’da meydana geldiğini ve bunun Java dışındaki kadın girişimciler için zorluk 
oluşturduğu belirtildi. Nurhayati Subakat ise bir iş kurmada ve geliştirmede temel 
olarak kullanılabilecek ve aynı zamanda iş ahlakı kapsamında ele alınabilecek en 
önemli beş değerin inanç, şefkat, tevazu, mukavemet ve yenilikçilik olduğunu 
vurguladı. 

https://muhammadiyah.or.id/peluang-dan-tantangan-pengusaha-muslimah-di-indonesia/ 




Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

30

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.


