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Bültende Yer Alan Kurumlar

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğundan bu yana araştırma birimleri ve alt kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’nin
yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek çözüm önerileri getirmeye devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında
bugüne kadar yayımlamış olduğu raporlar, politika notları, görüş yazıları; gerçekleştirdiği seminerler, söyleşiler ve
çevrim içi panellerin kapsamını büyütmek üzere yeni ve iddialı bir adım atıyor. Çalışma alanlarını ve hedef kitlesini
büyütmek üzere atacağı bu adımda “Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi” isimli yeni bir araştırma merkezini
kurmuş bulunuyor.
Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların gündemini yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları nedenleri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu sorunlara
incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. Merkezden çevreye yayılan bir yöntem ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslüman toplumların en önde gelen işsizlik, gelir eşitsizliği, beyin göçü, sığınmacı, kentleşme, insan hakları ihlalleri, aile içi şiddet,
emeklilik sistemi ve konut gibi sorunlarını ele alıp nicel veriler ışığında çözüm önerileri sunmayı hedefliyor.
TODAM; bilhassa 2000 yılı sonrası Türkiye’de ve Müslüman toplumlarda hukuk, eğitim, ekonomi ve sosyal hizmet
alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği yahut
farklı verileri birleştirebileceği bir veri tabanında istifadeye sunuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek üzere temin edeceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürütülecek bağımsız akademik çalışmalara da alan ve imkân sunan bir merkez işlevi görüyor. Böylelikle uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir
toplumsal ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak alt kurumlarımızla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın
din eğitimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor; bu konularda stratejik bakışı geliştiren çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, eğitim ve ekonomik sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri ile yeni bir vizyon
getirdiğimiz “Geleceğin Türkiye’si” projesini gerçekleştirdik ve yine bu alanlarda analiz raporları ve politika notları yayımladık. Ülkemizi geliştirmek üzere göstermiş olduğumuz bu çabayı, ihtiyacı olduğunu her gün daha fazla müşahede
ettiğimiz Müslüman ülkeler için de göstererek, hassasiyetimiz doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunmak üzere
yeni araştırma merkezimiz TODAM’ı kurduk.
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların gündemini yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları nedenleri ile incelemeyi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu sorunlara
incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi 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 Bülteni’ni; Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 20 ülkenin STK’larınca paylaşılmış rapor, makale, perspektif yazısı, röportaj gibi yazılı ve seminer, çevrim içi seminer ve
uluslararası toplantı gibi sözlü faaliyetleri inceleyerek hazırlıyoruz. Bu çalışmamız doğrultusunda yaklaşık 120 STK’nın
aylık faaliyetlerini inceliyoruz. Ülke araştırmalarında İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Türkçe dillerinde hazırlanmış yazılı metinleri değerlendiriyor ve ülkelerin gündemini yoğun biçimde işgal eden konuları paylaşarak Müslüman
dünya ile Türkiye arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz.
Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni’ni tematik tasnif ile hazırlıyor ve böylece okuyucularımıza gerçekleştirilen faaliyetleri daha kolay takip edebilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi Kültürel Çalışmalar,
Temel Hak ve Özgürlükler, Strateji ve Enerji Çalışmaları ve Toplumsal Refah olmak üzere dört tema üzerinden hazırlıyoruz. Bu temalar içerisinde yer verdiğimiz faaliyetleri düzenleyen yahut ev sahipliği yapan kurumları ise bizzat bölgede faaliyet gerçekleştiren ve 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 bu kurumları, merkezinin yer aldığı ülkenin bir parçası
olarak sizlere sunuyoruz.
Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bültenimizde yer verdiğimiz faaliyetlerde ise fikri birikimin takibini yapmak için
en müsait yol olması nedeniyle yazılı eserlere öncelik tanıyoruz. İncelediğimiz kurumların o ayki gündemini en fazla işgal eden konuyu seçiyor ve bu konuda yürütülmüş çalışmalardan en zengin ve nitelikli içeriğe sahip olanına yer
veriyoruz. Bültenimizde yer alan bazı faaliyet ve yayınlarda, şayet öneminin anlaşılması için ülkede yaşanan geçmiş
olaylara dair bilgi vermek gerekiyorsa bu olaylara dair de bilgilendirmelerde bulunuyor ve okuyucularımızın 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, amaçlarımızın ötesinde bir kazanım sağlaması ümidiyle sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Lütfi Sunar
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“Suriye’de Gıda Güvenliğine Yönelik Artan Tehditler:
Sebepler ve Müdahale Kapasitesi” Adlı Makale Yayımlandı
Growing Threats to Food Security in Syria: Reasons and Response Capacity
14.07.2021

İngilizce

BAE

Makale

Emirlikler Politika Merkezi tarafından Suriye’deki gıda gü-

Mevcut ekonomik kriz ve bunun toplum üzerindeki ciddi

venliğine dair endişe verici bir makale yayınlandı. Makaleye

yansımaları, ülkenin savaştan daha da şiddetli etkileneceği

göre Suriye, savaş yıllarında eşi görülmemiş bir gıda krizinin

-kıtlık olarak da tanımlanabilecek- yeni bir aşamanın eşiğin-

eşiğinde bulunuyor. Durumu daha da kötüleştirense Suriye

de olduğunu gösteriyor. Bu durumun sebebi olaraksa bu yıl

ekonomisinin canlanmasına yardımcı olacak çözümler üre-

yağışların, Fırat Nehri’ndeki su seviyesinin ve buğday hasa-

tilmezse bu sorunun kronikleşmesi ve kökleşmesi olasılığı.

dının ciddi şekilde azalması gösteriliyor.

Dünya Gıda Programı (World Food Programme-WFP), geç-

On yıllık şiddetli bir savaş ve son iki yıldaki ekonomik gerile-

tiğimiz şubat ayında 12,4 milyon Suriyelinin gıda güvensizliği

me, Suriye genelinde, özellikle rejim tarafından kontrol edi-

yaşadığını, nüfusun %60’ının yarın ne yiyeceğini bilmediğini

len bölgelerde, ortalama bir vatandaşın satın alma gücünde

ve ülkede gıda güvencesi olmayan insan sayısının sadece bir

önemli bir çöküşe yol açtı. Bu ekonomik krizin; koronavirüs

yıl içinde 4,5 milyona yükseldiğini açıklamıştı. WFP ayrıca,

pandemisi, savaşın yıkıcı etkisi, sermaye kaçışı, Suriye üze-

1,3 milyon Suriyelinin ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

rindeki ekonomik yaptırımlar ve bunların ikincil zararları

olduğunu ve ülkedeki durumun düzelmediği takdirde 1,8

da dahil olmak üzere birçok karmaşık nedeni var. Tüm bu

milyon Suriyelinin daha gıda güvencesiz hale gelme riskiyle

faktörler, basit ihtiyaçların maliyetini nüfusun çoğunluğu

karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

için fahiş hale getirdi. Örneğin, WFP istatistiklerine göre as-
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başarısız olduğunu gösteriyor. Kuraklığın bir veya iki valiliği değil, Suriye vilayetlerinin çoğunu etkilediği gerçeği göz
önüne alındığında, bir milyon ton olması gereken Buğday
üretiminin yaklaşık 400.000 tonda kalacağı ön görülüyor.
Suriye rejimi ile Kürt Özerk Yönetimi arasında buğday hasadı almak için süren rekabetin, gıda güvenliğine yönelik
önemli bir tehdide yol açtığı sonucuna varılabilir. Söz konusu kıtlık Suriye rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde
yaşayanları da etkiledi. Nitekim rejim kontrolündeki bölgelerin her ay 400.000 $ maliyetle yaklaşık 200.000 ton
buğdaya ihtiyacı var. Suriye rejiminin yeterli buğday ithal
etmek için gerekli finansmana sahip olmadığı gerçeğine dayanarak, Suriyelilerin birkaç ay önce gördüğü ekmek krizi,
muhtemel bir şekilde daha şiddetli ve daha uzun bir süre
için tekrar geri dönecek gibi görünüyor.
Suriye rejiminin bu krizden kendi imkanlarıyla çıkış yolu
gari devlet ücreti 47.000 Suriye lirası ve en yüksek ücret

yok gibi görünüyor, nitekim yerel ihtiyaçlarını karşılamak ve

80.000 Suriye lirası iken, beş kişilik bir ailenin gıda ihtiyaçla-

daha büyük miktarlarda buğday ithal etmek için Rusya’nın

rını karşılamak için 175.000 Suriye lirasına ihtiyacı var. Satın

kapısı çalınıyor. Her ne kadar Rusya’nın Şam Büyükelçisi

alma gücündeki düşüşe ek olarak, buğday gibi gıda güven-

ülkesinin yıl sonuna kadar Suriye’ye bir milyon ton buğday

liği için gerekli olan bazı stratejik hammaddelerde da kıtlık

sağlayacağını söylese de, gerekli finansmanın sağlanama-

söz konusu. Şiddetli kuraklık ve Türkiye’nin aldığı tek taraflı

ması nedeniyle daha önce yapılanlar gibi Rus tarafına baş-

önlemlerin yetmemesi nedeniyle Fırat Nehri’nin seviyesin-

ka yatırım tavizlerinin verilmesi beklenebilir.

deki sert düşüş, buğday gibi stratejik bir mahsulün üretimi-

Kuraklık olmasa bile, Suriye’deki tarım arazileri, önceki yıl-

ni ve dolayısıyla bölgedeki nüfusun gıda güvenliğini tehdit

lardaki güvenlik durumu ve son yıllardaki ekonomik durum-

ediyor. Ekonomik çöküşün ardından akaryakıt fiyatlarının

la ilgili nedenlerle yıldan yıla azalmaktadır. Bu, genel olarak

artması ve güç kaynaklarının azalması, sulama araçlarının

ekonominin çöküşünün tarımsal üretkenlikteki düşüşte oy-

kullanımını sekteye uğrattı. Suriye lirasının dolar karşısında-

nadığı temel rolü vurgulamaktadır. Buna göre, zaten kırılgan

ki değer kaybı gübre ve tarım ilaçlarının maliyetinin artma-

olan Suriye ekonomisine yönelik herhangi bir yeni şokun,

sına neden oldu, bu da verimliliği zayıflattı ve tarımsal alanı

Suriyelilerin gıda güvenliği üzerinde doğrudan ve anında

bitki hastalıklarına ve zararlı böceklere açık hale getirdi.

etki yaratarak onları uluslararası yardıma ve Rusya’ya daha

Tehlikenin farkına varan Suriye rejimi, bir süre önce ‘Buğday

bağımlı hale getireceği sonucuna varılabilir.

Yılı’ projesini başlatsa da mevcut bilgi ve koşullar projenin
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Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies
Kuruluş Tarihi: 1968

Ülke: Mısır

Faaliyet Alanı: Strateji ve Siyaset

Görüş: Muhafazakâr

Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1968 yı-

ACPSS, kuruluşundan bu yana, bağımsız araştırma ve eleşti-

lında İsrail toplumu, Siyonizm ve Filistin davasını incelemek

rel düşünmeye kendini adamış, Mısır ve bölgenin önde gelen

amacıyla Al-Ahram Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ba-

düşünce kuruluşlarından biridir. Araştırma kapasitesi ve Al

ğımsız bir araştırma merkezi olarak kurulmuştur. Merkezin

Ahram’daki çok sayıda özel yayın, yorum ve makalenin yanı

bilimsel faaliyetlerinin büyük bir bölümünü Mısır toplumu-

sıra, bölgesel ve uluslararası araştırma ağlarındaki ortaklığı

nu incelemeye ayırmasının yanı sıra, Arap ülkeleri ile içinde

ve üyeliği ile ACPSS, bölgedeki diğer araştırma kurumlarının

yaşadıkları küresel sistem, bölgesel sistem ve ülkeler ara-

ulaşamadığı bir erişime sahiptir ve Pennsylvania Üniversite-

sındaki çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim

si’nde (ABD) her yıl üretilen küresel “Go-To Think Tanks” da

de çalışma alanlarındandır. ACPSS, bilimsel faaliyetlerini

dünyanın en iyi 30 düşünce kuruluşu arasında derecelendi-

yönetmede tam bağımsızlığa sahiptir. Araştırmalarında bil-

rilmiştir.

gileri anlatmak ve analiz etmekle yetinmeyen, aynı zaman-

ACPSS’nin araştırma kapsamı, uluslararası çalışmaları ve

da sunulan problemler hakkında görüşlerini ifade etmek ve

bölgesel siyaseti birleştirmek için zaman içinde gelişmiş-

araştırmacılarına izin vermekle ilgilenen eleştirel bir yakla-

tir. 1990’lardan bu yana, iç politika ve siyasi reform, ACPSS

şım benimsemeye gayret eder ve uzmanlara, tarafsızlık ku-

araştırma gündeminde merkezi bir önem kazanmıştır.

ralları ve bilimsel araştırma yöntemleri sınırları içinde görüş
ve yargılarını ifade etme konusunda büyük bir özgürlük tanır.
ACPSS’in bilimsel programı, bütünleşik bir demokratik bilimsel planlama modeline göre koordineli kolektif çabaların bir
sonucudur. Merkezin müdürlüğünü şu anda Dr. Muhammed
Fayez Farhat yapmaktadır.

ACPSS, Avrupa-Akdeniz bölgesinde Kuzey ve Güney arasındaki ortaklığa oldukça bağlıdır. İki kıtadan politika yapıcıların,
akademisyenlerin, düşünce kuruluşlarının ve sivil toplumun
sıkı sıkıya dahil olması gereken bir ortaklık oluşturulması gerektiğini düşünür. Bu nedenle ACPSS, bilgiye dayalı politikaların/danışmanlığın üretildiği ve bölgenin karşılaştığı farklı

ACPSS’nin birimleri arasında Mısır Çalışmaları Birimi, Arap

zorlukların da etraflıca incelendiği bir bağlantı alanı olarak

ve Bölgesel Çalışmalar Birimi, Uluslararası İlişkiler Birimi,

hizmet eder.

Güvenlik Çalışmaları Birimi, Medya Çalışmaları ve Kamuoyu
Birimi, Ekonomik Çalışmalar Birimi bulunmaktadır.
5
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“Lübnan’ın Kültürel Sahnesi: Ayakta Tutmak İçin Entegrasyon Çağrısı” Başlıklı Görüş
Yazısı Yayımlandı
Lebanon’s Cultural Scene: A Call for Integration to Sustain
27.07.2021

İngilizce

Lübnan

Görüş Yazısı

Filistin Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan görüş yazısı, Lama
Koubrsly tarafından kaleme alındı. Yazıda, 2019’daki 17 Ekim protestoları ve
COVID-19 salgınından önce de siyasi huzursuzluk ve ekonomik bir krizle karşı
karşıya olunduğu belirtilerek; protestoların hükümetin istifasına ve Lübnan
ekonomisinin tamamen sarsılmasına yol açtığı ifade edildi. Bununla birlikte
Lübnan’ın salgına karşı yetersiz mücadelesinin ve geçen yıl 4 Ağustos’ta
yaşanan patlamanın ülkeyi daha büyük bir krize sürüklediğinin altı çizildi.
Yazıda Lübnan’daki sanat sektörünün durumunu değerlendiren ve genel
olarak sektördeki zorluklardan söz eden Kourbrsly, Lübnan’da sanatın her
zaman ikinci planda tutulduğunu ifade etti.

Tabah Kültür Salonu “Diyalog Kültürü Oluşturmaya Yönelik” Adlı Seminer Düzenlendi

صالون طابة الثقايف | نحو ترسيخ ثقافة للحوار
05.07.2021

Arapça

BAE

Seminer

Tabah Kültür Salonu’nun düzenlediği “diyalog kültürü” üzerine bir tartışma,
bir grup uzman ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Diyaloğun
toplumun kültürel yapısı içindeki değerinden hareketle nefret söyleminin
önüne geçmesine ve devlet, toplum, kurum ve kuruluşlarının rolünün
açıklanmasına odaklanıldı. Oturumda gençlik meselelerine, kuşaklar
arasındaki ilişkilere ve yeni kuşaklara değinildi. Bununla birlikte kapalı bir
toplum olarak engellilerin sorunlarıyla beraber kadınların güçlendirilmesi
ve söylem sorunları ele alındı; engellilerle diyaloğun geliştirilmesinin önemi
vurgulandı. Tartışmada dini söylemin ve din meselelerinin yenilenmesine
ilişkin diyalog ve dini meselelerin hoşgörüsüzlükle ilişkisine değinildi. Ayrıca
diyalogun zorluğu, farklılık kültürü ve uzmanlaşmaya karşı ilgi eksikliği gibi
konulardan bahsedildi.

7

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Endonezya’nın 2045 Altın Kuşağını Karşılamak İçin Karakter Eğitiminin Güçlendirilmesi” Başlıklı
Çevrimiçi Seminer Düzenlendi
Penguatan Pendidikan Karakter untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045
31.07.2021

Endonezce

Endonezya

Çevrimiçi Seminer

Endonezya İslami Davet Enstitüsü, çocukların erken eğitiminin gelecek nesiller
için önemine vurgu yapan “Endonezya’nın 2045 Altın Kuşağını Karşılamak için
Karakter Eğitiminin Güçlendirilmesi” başlıklı bir seminer düzenledi. Bodurluk”un
yetersiz beslenme koşulları ve kısa ve optimal olmayan beyin gelişimi ile doğan
bir bebek hastalığı olduğunu vurgulayan Bendara, annelerin ve çocukların
yeterli beslenmesini sağlamada babaların önemli bir rolü olduğunun altını
çizdi. Seminerde görgü kuralları, kültürel ritüeller, geleneksel kıyafetler,
geleneksel danslar gibi ulusal tarihin önemli unsurlarını korumanın nesillerin
güçlendirilmesi için önemli olduğu belirtildi. Konuşmacı, “Atalarımızın yaptığı
her şeyin bir anlamı var. Korumamız gereken şey bu, bu da diğer ülkelerle
aramızdaki en önemli fark.” dedi.

Arap Bilimleri Tarihçisi Rüşdi Raşid ile Röportaj Gerçekleştirildi

حوار مع مؤرخ العلوم العربية رشدي راشد
14.07.2021

Arapça

Fas

Röportaj

Muhammediye Alimler Derneği tarafından çevirisi yapılan röportaj, felsefe
ve tarih üzerine çalışan Mısırlı akademisyen Rüşdi Raşid ile gerçekleştirildi.
Arap bilimlerine ve özellikle matematik felsefesine yönelen Raşid, ilk olarak
bilimlerin “İslami” veya “Arap” olarak anılması üzerinde durdu. Röportajda
bu bilimlerin esasında Arapça olarak yazılmasına vurgu yapıldı ve etkileri ele
alındı. Ayrıca, Arap bilimi terminolojisine değinilmesinin ardından bu bilimin
astronomi, matematik gibi alanlarda yapmış olduğu çeviri faaliyetlerinden
bahsedildi ve “Batı merkezli” bilim tarihi yazımı eleştirisi yapılırken bilimlerin
coğrafyası ve dinlerinin olmadığı vurgusu yapıldı. Bu bağlamda tarihten bu
yana medeniyetlerin birbirinden etkilenerek bilimin gelişimine katkı sundukları
ve asla kimsenin tekeline verilmemesi gerektiği dile getirildi.
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“Ademi Merkeziyetçilik ve Irak’ta Kadın Gerçekliği” Başlıklı Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

 وواقع النساء يف العراق،مركز البيان يعقد ندوة بحثية مغلقة ملناقشة موضوعي الالمركزية
12.07.2021

Arapça

Irak

Webinar

Al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi, Ekonomik Araştırmalar Forumu
(ERF) partnerliğinde Arap dünyasında gençlik ve popüler hareketler
projesine ilişkin “Ademi Merkeziyetçilik ve Irak’ta Kadın Gerçekliği” başlıklı
bir seminer icra etti. Al Bayan Merkezi Irak başta olmak üzere Lübnan, Sudan
ve Cezayir’de bu projeye katkı sağlamak için politika raporları ve seminer
faaliyetleri düzenledi. Araştırmacı Hashem Al Rikabi ademi merkezileşme ve
Irak’ta ademi merkeziyetçi yönetimin geliştirilmesi için gerekli adımların neler
olduğuna ilişkin bir sunum yaptı. Dr. Asma Jamil ve Dr. Zehra Ali son yıllardaki
protestolarda Iraklı kadınların rolüne dair bir sunum yapmakla birlikte günümüz
Irak’ındaki kadının rolünü mümkün kılan tarihi, ekonomik ve siyasi arka plana
dair açıklamalarda bulundu.

“Akdeniz Havzasında Yasadışı Göç” Konferansı Düzenlendi
Illegal Immigration in the Mediterranean Basin
14.07.2021

Arapça

Mısır

Konferans

İskenderiye Kütüphanesi, Dr. Mustafa Al-Fiqi’nin konuşmacı olarak yer
aldığı “Akdeniz Havzasında Yasadışı Göç” başlıklı bir konferans düzenledi.
Konferansta yasadışı göç sorununun bölgesel bağlamı ve çeşitli boyutları
gözden geçirildi. Bu konuda Mısır devlet kurumları ve çeşitli sivil toplum
kuruluşları tarafından üstlenilen çabaların ne boyutta olduğu konferansın
konuları arasında yer aldı. Konferans iki açıdan önemli görüldü: Birincisi,
Mısır illegal bir göç koridoru olarak illegal göçlere karşın güçlü politikalar
geliştirdi ve başarı kaydetti. İkinci olaraksa Akdeniz havzasının dünyanın ikonu
olarak görülmesi ve İskenderiye Kütüphanesi’nin bölge uygarlıkları arasındaki
diyaloğa ilgi duyması açıklandı. İllegal göç sorununun hem siyasi hem sosyoekonomik hem de ahlaki bir mesele olarak karşımızda durduğunu
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“Gabès’in Vaha Sistemi: Tehdit Altındaki Bin Yıllık Tarım Hazinesi” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Le système oasien de Gabès : un trésor agricole millénaire menacé
07.07.2021

Fransızca

Tunus

Analiz

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Manon Moulin’in kaleme aldığı
Gabes vahalarının sanayileşmeden nasıl etkilendiğine ilişkin “Gabès’in
Vaha Sistemi: Tehdit Altındaki Bin Yıllık Bir Tarım Hazinesi” başlıklı bir analiz
yayımladı. 45 çeşit palmiye ağacının bulunduğu vaha sisteminde olmazsa
olmaz olarak nitelenen temiz suyun azalmasıyla birlikte Gabes vahasının
çeşitliliğinin ve verimliliğinin azaldığı görülmektedir. Metne göre bu durumun
sebebi artan nüfusla birlikte su tabakalarının kuruması, toprağın tuzlanması,
toprak ve hava kirliliği ve nin çiftçilerin bu sorunlar karşısında tarım
geleneklerini değiştirmeye başlamalarıdır. Analize göre, hem iklim değişikliği
ve endüstriyel faaliyetler hem de sakinlerin sosyo-ekonomik koşulları Gabès’in
yaşadığı tehlikeyi ölçülmez bir seviyeye getirdi. Bu sorunun bir noktada
çözülmesine katkı sağlamak adına “agroekoloji” kavramsallaştırması sunuldu.
Buna göre doğaya zarar vermeyen, kaynakları tüketmeyen çevre dostu
tarımsal tekniklerin geliştirilmesi tavsiye edildi.
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“Cinsiyet Kotalarının Kadınların Siyasi Katılımına Etkisi” Başlıklı Webinar Düzenlendi
Impact of Gender Quotas on Women’s Political Participation
07.07.2021

İngilizce

Katar

Webinar

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından
düzenlenen çağdaş kadın sorunlarına yönelik bir dizi webinarın dördüncüsü,
cinsiyet kotası sistemlerinin benimsenmesini tartışmak üzere parlamenterleri,
sivil toplum aktivistlerini ve savunucularını bir araya getirdi. Programa, sivil
toplum aktivisti ve Tunus’taki bir kadın örgütü olan KADIRAT’ın Başkanı Samia
Melki Fessi, siyasi ve sivil haklar aktivisti Khawla Ben Aicha, insan hakları
ve savunuculuk uzmanı Fatima Outaleb, parlamenter ve sivil haklar aktivisti
Nourah Labiod, Arap Kadın Parlamenterler Eşitlik Ağı (Ra’edat) Başkanı
Houda Slim konuşmacı olarak katıldı. Tunus, Fas, Cezayir ve Bahreyn’den
gelen panelistler, farklı kota ve türleriyle ilgili deneyimlerini, kadınların kendi
ülkelerinde ve küresel olarak siyasi hayatta ve iş piyasasında mobilize etmede
ne kadar başarılı olduklarını paylaştı. Konuşmacılar, kadınların çıkarlarının
siyasi alanda temsil edilmesini sağlayarak kadınların katılımını artırmanın ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmenin önemine değindi.

“Arap Baharı Üzerine: Toplumsal Sözleşmenin Erozyonu” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Concerning the Arab Spring: Erosion of the Social Contract
14.07.2021

İngilizce

Ürdün

Rapor

Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi tarafından yayımlanan raporda
2010’da ayaklanmaların patlak vermesinden bu yana, Arap Baharı’na
bağlı gelişmelerin bugün bile ortaya çıkmaya devam ettiği belirtildi.
Raporda, ayaklanmaların nedenleri hakkındaki yaygın kanılara yer verildi.
Akademisyenlerin ve gazetecilerin üzerinde fikir birliği sağladığı birkaç
ekonomik ve politik neden ele alındı. Bağımsızlık sonrası yıllarda gündeme
gelen toplumsal sözleşmenin erozyonu konusu üzerinde duruldu. Ayrıca
adam kayırmacılık, yolsuzluk, kötü yönetim ve nüfus patlaması gibi söz konusu
toplumsal sözleşmenin yok olmasına dair muhtemel nedenlerinden bahsedildi.
Ek olarak, raporda Arap Baharı’nı açıklamaya çalışan birkaç ekonomik teoriye
de yer verildi.
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“Pegasus Skandalı ve İsrail’in İnsan Hakları İhlalleri Hakkındaki Sorumluluğu” Başlıklı
Analiz Yazısı Yayımlandı

فضيحة بيغاسوس ومسؤولية إرسائيل عن انتهاكات حقوق اإلنسان
26.07.2021

Arapça

Lübnan

Analiz

Filistin Çalışmaları Enstitüsü internet sitesinde yayımlanan bu yazı Maher
Charif tarafından kaleme alındı. Geçtiğimiz günlerde, İsrail hükümeti, özellikle
“Washington Post”, “The Guardian” ve “Le Monde” gazetelerinin basında
çıkan haberlerinin ardından “Pegasus Casusluk Skandalı” olarak bilinen olayı
araştırmak için bir komite kurmaya karar verdi. İsrailli “NSO” grubu tarafından
geliştirilen Pegasus programı, dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler, siyasi
aktivistler ve insan hakları savunucularının yanı sıra çeşitli ülkelerde devlet
başkanları, başbakanlar ve diplomatlar hakkında casusluk yapmak için
kullanıldı. Bu çerçevede Charif yazısında, İsrail’in siber güvenlik alanındaki
kapasitesinden, bir casusluk aracı olarak kullanılan Pegasus programından ve
bütün bunların aracılığıyla İsrail’in yaptığı insan hakları ihlallerinden bahsetti.

“Dönüşü Olmayan Kamyonlar: Ölümün Ritmine ve Devletin Utanç Verici Sessizliğine
Yolculuk” Başlıklı Analiz Yayımlandı

 التنقل عىل إيقاع املوت وصمت الدولة املخزي:شاحنات الالعودة
05.07.2021

Arapça

Tunus

Analiz

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Hayat al Attar’ın kaleme aldığı
kadın tarım çalışanlarını taşıyan kamyonların yaptıkları kazalara ilişkin
“Dönüşü Olmayan Kamyonlar: Ölümün Ritmine ve Devletin Utanç Verici
Sessizliğine Yolculuk” başlıklı bir analiz yayımladı. Çalışmada, tarım işçilerinin
taşınması ile ilgili 2019 yılında yürürlüğe konan kanununa rağmen siyasi
elitlerin kanunun uygulanmasında yeterli gayreti göstermedikleri kaydedildi.
Metnin dikkat çektiği noktalardan birisi, bahsi geçen kanunda işçi haklarından
bahsedilse de yalnızca sektör çalışanlarının hakları ile ilgili düzenleme yapıp
sektörün problemlerini çözmemesi idi. Ayrıca analizde, kamyonlarda tarım
işçisi kadınların ölmesinden ziyade diğer kadın ölümlerinde de hükümetin
sessiz kalmasının ve ihmalkâr davranmasının kadın ölümlerine yenilerini
ekleyeceği uyarısı yapıldı.

13

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

“Kosova’da Sırp Çoğunluklu Belediyelerde Şeffaflığın ve Hukukun Rolünün Artırılması” Başlıklı
Panel Düzenlendi
Enhancing Transparency and Ruleof Law in Serb-Majority Municipalities in Kosovo
29. 07.2021

İngilizce

Kosova

Panel

Araştırma, Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu (INL)
tarafından finanse edilen STK AKTIV tarafından yürütülen Kosova’daki Sırp
çoğunluklu belediyelerde “Şeffaflığın ve Hukukun Üstünlüğünün Artırılması”
projesi çerçevesinde ve Demokratik Kültür İçin Savunma Merkezi (ACDC)
ile ortaklaşa yürütüldü. Araştırmanın amacı, hedeflenen belediyelerde yerel
yönetim düzeyinde sakinlerin yolsuzluk ve şeffaflık hakkındaki görüşlerini
incelemek ve analiz etmekti. Sonuçlara dayanarak, AKTIV ve proje kapsamında
oluşturulan yolsuzlukla mücadele grubunun üyeleri, projenin kapsadığı
konularda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik bir dizi küçük ölçekli sivil
toplum girişimi başlattı. Panelde yerel sivil toplum örgütleri ve yakın zamanda
girişimler başlatan medya kuruluşları, Kosova Yolsuzlukla Mücadele Dairesi,
INL’nin yanı sıra STK AKTIV ve STK ACDC’nin temsilcileri yer aldı.

“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Gerçekliği ve Filistin Sorunuyla İlgili Suçların Soruşturulmasına
İlişkin Beklentiler” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

واقع املحكمة الجنائية الدولية وآفاق التحقيق يف الجرائم املتعلقة بقضية فلسطني
28.07.2021

Arapça

Katar

Analiz

Faslı yazar ve gazeteci, Birleşmiş Milletler’de eski bir diplomat olan Ayşe El
Basri tarafından kaleme alınan bu yazı Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar
Merkezi internet sitesi üzerinde yayımlandı. Filistin Yönetimi’nin Uluslararası
Ceza Mahkemesi’ne gitmesinden on iki yıl sonra, mahkemenin işgal altındaki
Filistin topraklarında, özellikle Batı Şeria ve Gazze üzerinde yargı yetkisine
sahip olduğunu kabul etmesinin ardından, Mart 2021’de Filistin topraklarında
işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açıldı. Bu makalede,
Filistin dosyasına yönelik soruşturma olasılığını belirlemek için siyaset ve
hukukun örtüştüğü meselelere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Makalede,
Filistin yönetimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki ilişkiye, İsrail ile iş
birliği yapmayı reddetmenin getirdiği zorluklara, Amerika ve Batılı müttefiklerin
soruşturmaya karşı çıkmalarına, İngiliz Başsavcısı Karim Khan’ın soruşturma
reformuna bağlılığına değinildi. Makalede ayrıca, uluslararası ceza adaletine
başvurmanın ulusal kurtuluş projesine katkıda bulunabileceği göz önüne
alındığında, Filistin davasına hizmet etmek için Mahkeme’nin çalışmalarından
yararlanma olasılıkları da değerlendirildi.
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“Şiddet İçeren Bağlamları Araştırmak: Politik Düşünümsellik Çağrısı” Başlıklı Makale Yayımlandı
Researching violent contexts: A call for political reflexivity
16.07.2021

İngilizce

Lübnan

Makale

Arap Sosyal Bilimler Konseyi üyesi Mai Abu Moghli ve Samer Abdelnour
tarafından ortaklaşa yazılan bu makalede şiddet içeren bağlamların
suiistimalleri, güç eşitsizliklerini ve toplu şiddet tarihlerini içerdiğini, bu
risklere karşı tepkisiz olmanın ve bağlamı nesneleştirmeninse şiddeti
normalleştirmeye veya sesleri susturmaya neden olacağı ifade edildi.
Makalede, araştırmacılardan araştırma ortamının konumu, marjinalleştirilmiş
katılımcıların epistemik ayrıcalığı ve çalışmalarının siyasi sonuçları ile ilgili
konumlarını ve ayrıcalıklarını eleştirel bir şekilde incelemelerini isteyen feminist
bakış açısı aracılığıyla politik düşünümselliğin dile getirildiği ifade edildi. Ayrıca
çalışmada, araştırmacılara, politik düşünümsellik anlayışını güçlendirmeye ve
bilgiyi sömürgesizleştirme çabalarını desteklemeye yönelik yöntem ve yolları
belirlemeleri için çağrıda bulunuldu.

“Avrupa’da Neo-Nazizm Salgını” Başlıklı Görüş Yazısı Yayımlandı
Epidemic of Neo-Nazism in Europe
09.07.2021

İngilizce

Bosna Hersek

Görüş Yazısı

Bosna Hersek Dış Politika Teşebbüsü internet sitesinde yayımlanan bu
yazı Emina Kuhinja ve Ena Jusufbegovi tarafından kaleme alındı. Yazıda,
Avrupa ülkeleri arasında liberalizm karşıtı anlatıların giderek çoğaldığı ve
küreselleşmenin aşırılıkçı hareketler için bir zemin oluşturduğu ifade edildi.
Ekonomik krizler, göçmen krizleri gibi ulusal sorunlar nedeniyle sağ popülist
partilerin popülerlik kazandığının altı çizildi. Yazıda, aşırı sağın COVID-19
pandemisinin sağladığı potansiyeli vatandaşların farkındalığını etkilemek,
devlette işlev bozukluğu fikrini aşılamak ve savunmasız grupları sosyal medya
aracılığıyla radikalleştirmeye çalışmak için kullandığı ifade edildi. Yazıda
ayrıca AB ve Batı Balkan ülkelerindeki aşırı sağ hareketlerin birbiriyle olan
etkileşimine değinildi. AB ülkelerinde yükselen radikal, ayrılıkçı ve milliyetçi
hareketlerin Batı Balkan ülkelerinin AB’ye daha fazla entegrasyonu için
elverişsiz bir zemin yaratacağı vurgulandı.
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“Gizlilik Kisvesi Altında: Suudi Arabistan’daki Hapishaneler ve Gözaltı Merkezleri” Başlıklı Rapor
Yayımlandı

 السجون ومراكز االحتجاز يف السعودية:تحت أستار الكتامن
27.07.2021

Arapça

Suudi Arabistan

Rapor

ALQST İnsan Hakları tarafından yayımlanan raporda cezaevlerindeki kötü
sağlık koşulları, mahkûmların maruz kaldığı kötü tıbbi şartlar ve yoksunlukları
ele alındı. Suudi cezaevi sisteminin, yapısı ve yönetimi açısından, şeffaflıktan ve
bağımsız izlemeden yoksun olduğu dile getirildi. Rapor Suudi Arabistan’daki
ilgili kurumların bilgi edinme konusundaki kısıtlamalarına rağmen, cezaevi
koşullarını inceleyerek öne çıkan ihlal vakalarını incelemeye çalıştı. Buna ek
olarak, ALQST araştırmacıları mevcut mahkûmlar, yakın zamanda serbest
bırakılan mahkûmlar veya onlara yakın kişilerle bir anket gerçekleştirdi.
Çalışma, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın iktidara yükselişinin
mahkûmların haklarına karşı ihlalleri artırmaya yönelik endişe verici bir eğilim
izlediğini ve bu durumun ALQST ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan
önceki raporlarda belirtilenlerle tutarlı olduğunu gösterdi.
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“Yeni İdlib: Amerika’nın Çekilmesinden Sonra Afganistan’daki Türk Rolü” Başlıklı Analiz
Yayımlandı
New Idlib: The Turkish role in Afghanistan after the American withdrawal
18.07.2021

Mısır

Arapça

Analiz

Al Ahram Stratejik ve Siyasi Çalışmalar Merkezi, Ahmed Kamel Al-Behairy’in
kaleme aldığı Kabil Havaalanı’nın Türkiye tarafından korunmasını içeren
anlaşmaya ilişkin “Yeni İdlib: Amerika’nın Çekilmesinden Sonra Afganistan’daki
Türk Rolü” başlıklı bir analiz yayımladı. Analiz, Amerika’nın Afganistan’dan
çekilmesinin ardından NATO’nun önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye’nin
Kabil Havaalanı’nın korunması ile ilgili anlaşmaya ilişkin. Meselenin İdlib ile ilgili
olan kısmı ise, yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’nin İdlib’teki askeri birliklerini
Afganistan’a taşıyacağı iddiası. Analize göre bu iddianın doğruluğu kanıtlanırsa
bu durum Suriye’deki güç dengesine önemli ölçüde etki edebilir. ABD’nin
Afganistan’dan çekilmesi ve Türkiye ile güvenlik ve askeri alandaki anlaşmaları,
Afganistan ve Suriye’nin geleceğine dair yeni senaryoların üretilmesine imkân
sağladı.

“Irak’ta Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Enerjisi Politikaları” Başlıklı Makale Yayımlandı
Renewable energy and electric power policies in Iraq
03.06.2021

Arapça

Irak

Makale

Al-Bayan Planlama ve Çalışmalar Merkezi Dr. Muhammed Ahmed Salih
tarafından kaleme alınan metinde, metinde, elektrik enerjisi alanındaki istikrar
ve imkânın ölçüsünde ekonomik gelişmişlikten bahsedilmesi gerektiği vurgulandı.
Irak’ın elektrik enerjisi alanındaki durumuna değinildi ve yenilenebilir enerji
teknolojilerinin, özellikle güneş paneli sistemleri ve güneş ısıtıcıları gibi güneş
enerjisi teknolojilerinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorunun, bu
teknolojiler için kapsamlı bir kurumsal politika vizyonunun olmaması olduğu
ifade edildi. Enerji sektöründeki yenilik ve fırsatlardan yararlanabilmek için finans
kurumları ve hükümet arasında iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Küresel olarak bankacılık ve finansal sektörün yenilenebilir enerji alanına dair
yatırımlarının az olsa da bu alanda önemli rol oynayacağı dile getirildi.
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“Çevrimiçi Konferans: Orta Asya ve Güneydoğu Asya Arasındaki Daha Büyük Etkileşimi
Keşfetmek” Adlı Konferans Düzenlendi
Online Lecture: Exploring Greater Engagement between Central Asia and Southeast Asia
15.07.2021

İngilizce

Kırgızistan

Webinar

OSCE Akademi tarafından düzenlenen seminerde Dr Paradorn Rangsimaporn,
Orta Asya ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde
öncü rol oynayan etmenleri değerlendirdi ve bu etmenleri dört başlık altında
topladı. İlk olarak Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiren Orta
Asya devletlerinin çok yönlü bir dış politikaya sahip olacağını ve çeşitli
ortaklıklar kurabileceğini belirtti. İkincisi, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (EAEU)
Rusya’ya uyguladığı Batı yaptırımları sebebiyle Asya’ya kayan bir politikanın
oluşacağından bahsedildi. Üçüncü olarak, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’yle (BRI)
Orta Asya ve Avrupa arasında bir köprü kurulduğunu ve böylece Güney Asya
ve Orta Asya ülkelerinin bu projeyle Avrupa piyasalarıyla ilişki kurabileceği dile
getirildi. Son olarak Çin’e ilişkin artan endişelerin Orta Asya ülkeleri ile Güney
Asya ülkelerinin iletişimini kuvvetlendirdiği vurgulandı.

“Mısır-Ürdün-Irak Üçgeni: Değişen Koşullarda Arap Eksenini Canlandırmak” Başlıklı
Politika Özeti Yayımlandı
The Egyptian-Jordanian-Iraqi triangle: Reviving an Arab axis in changed circumstances
08.07.2021

Arapça

Katar

Politika Özeti

Aljazeera Araştırma Merkezi web sitesinde yayımlanan bu politika özeti 27
Haziran 2021 tarihinde Ürdün, Mısır ve Irak liderlerinin katıldığı bir toplantı
hakkındadır. Politika özetinde, bu toplantının iddia ve hedeflerinin 1990’da
Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle dağılan Arap İş Birliği Konseyi’ni hatırlattığının altı
çizildi ve bu son girişimin Arap Birliği’ni yeniden canlandırma motivasyonuyla
gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu yazıda Mısır, Ürdün ve Irak’ı birleştiren sebebin
hem siyasi hem de ekonomik kriz olduğu ifade edildi. Bu üç ülkenin Orta
Doğu’daki akranları Türkiye ve İran gibi ülkelere göre daha düşük kişi başına
düşün gayrı safi milli hasılaya sahip olduğu ve üç ülkenin de artan yoksulluk
ve azalan refahtan muzdarip olduğuna değinildi. Ayrıca söz konusu özette, üç
devletin birbirinden farklı karmaşık durumları ve hedeflerinin olduğu, ancak
bu farklılığa rağmen düzenlenen toplantıda ortak bir sonuç bildirisi üretildiği
ifade edildi.
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“İran ve Afganistan: Ortak Çıkarlar ve Karmaşıklık İlişkisi” Başlıklı Analiz Yayımlandı
Iran and Afghanistan: A Relationship of Shared Interests and Complexity
05.07.2021

İngilizce

Katar

Analiz

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi internet sitesinde yayımlanan
bu yazı Batı Avustralya Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler profesörü olan Amin
Saikal tarafından kaleme alındı. Bu analiz asıl olarak, yakında sona erecek
olan ABD liderliğindeki yirmi yıllık Afganistan müdahalesi sırasında, karşılıklı
ilişkileri şekillendiren ortak ve farklı çıkarlara odaklanmaktadır. Analiz, büyük
ölçüde İran açısından, üç ana konuya vurgu yapmıştır: İlk olarak İran İslâm
Cumhuriyeti’nin Afganistan’a yönelik politika davranışının ana hedefleri
araştırıldı. İkincisi, değişen Afgan durumunun İran’ın ulusal ve bölgesel
çıkarlarını olumsuz etkilememesi için Tahran’ın sağlamayı başarmış olabileceği
manivela gücünü ve Tahran’ın hedeflerine ulaşmak için kullandığı araç ve
yöntemler değerlendirildi. Son olarak, İran’ın ABD sonrası Afganistan’da
nerede duracağı kısaca incelendi.

“Pakistan’ın Terörizme Karşı Tepkisi: Müşerref Rejimi Vakası” Başlıklı Kitabın Tanıtımı
Yapıldı
Pakistan’s Response Towards Terrorism- A Case Study of Musharraf Regime
27.07.2021

İngilizce

Pakistan

Kitap Tanıtımı

İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ndeki (ISSI) Hindistan Çalışma
Merkezi (ISC), 27 Temmuz 2021’de Dr. Shabana Fayyaz tarafından yazılan
“Pakistan’ın Terörizme Karşı Tepkisi – Müşerref Rejimi Vakası” başlıklı bir kitap
tanıtım etkinliği düzenledi ve bu etkinliğe ulusal ve uluslararası uzmanlar bizzat
ve sanal olarak katıldı. Karşılama konuşmasında ISSI Genel Müdürü Büyükelçi
Aizaz Ahmad Chaudhry, Dr. Shabana’yı tebrik etti ve kitabının literatüre önemli
bir katkı sunduğunu söyledi. ISSI Genel Müdürü, kitabın referansını verirken,
geleneksel güvenlik kavramının vatandaş güvenliği yerine geçmediğini ve
insan güvenliği kadar devlete de eşit şekilde odaklanması gerektiğini ifade etti.
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“Dünya Barış Diplomasisine Nahdlatul Ulama’nın Prensipleri” Başlıklı Görüş Yazısı
Yayımlandı
NU’s Principles in World’s Peace Diplomacy
18.07.2021

İngilizce

Endonezya

Görüş yazısı

Nahdlatul Ulama, Ahmad Ilham Zamzami tarafından kaleme alınan, dünya barışı
için İslami literatürde yeri olan ve Nahdlatul Ulema tarafından benimsenen
ilkelere ilişkin “Dünya Barış Diplomasine Nahdlatul Ulama’nın Prensipleri”
başlıklı bir metin yayımladı. Kurum, kuruluşunu dinî motif ve ilkelere nispeten
ortaya koymuş ve faaliyetlerinin zihnî tabanını İslami öğretiye dayandırmıştır. Bu
bağlamda kurum tolerans, denge, itidal ve istişare kavramlarını esas aldığını ve
bu kaidelere göre faaliyetler ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Metin yukarıda
bahsi geçen kavramların ne anlama geldiğini her bir paragrafta açıklamıştır.
Kurum İslam’ın evrensel fikirlerini makasıdü’ş-şeria üzerinden tanımlamış ve
korunması gereken 5 unsuru saymıştır: din, akıl, mal, hayat ve nesil. Metin
aynı zamanda Nahdlatul Ulema’nın yumuşak güç olarak diplomatik faaliyetler
gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

“Indo-Pasifik Bölgesinde ASEAN Bakış Açısını Anlamak: Endonezya Bakış Açısı” Başlıklı
Çevrimiçi Seminer Gerçekleşti
Understanding the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: An Indonesian Perspective
21.07.2021

İngilizce

Libya

Ç. Seminer

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Merkezi, Ulusal Politika Çalışmaları Enstitüsü
(GRIPS) ve Rajaratnam Uluslararası Çalışma Okulu (RISIS) kurumları eşliğinde
Endonezya Büyükelçisi Dr. Rizal Sukma’nın konuşmacı; GRIPS’ten Prof. Yusuke
Takagi ve RISIS’tan Dr. Sinderpal Singh’in tartışmacı olarak katıldığı “IndoPasifik Bölgesinde ASEAN Bakış Açısını Anlamak: Endonezya Bakış Açısı”
başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde ASEAN’ın kural koyucu bir rolden
daha öteye gidip gidemeyeceği tartışıldı. Indo-Pasifik bölgesinde ASEAN
ülkeleri olarak ortak bir vizyon geliştirilmesi gerektiği, zira Avrupa Birliği’nin
(Fransa, Almanya) bölgeye büyük ilgisi olduğu belirtildi. Bunun yanında birçok
ülke bölgeye ilgi duyarken ASEAN veya Indo-Pasifik bölgesine dair nasıl nötr
bir politika benimsetebilirsiniz sorusu tartışmacılar tarafından tartışıldı.
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Yemen Barış Forumu Mukalla Çalıştayları Sonuçlandı
Yemen Peace Forum Mukalla Workshops Conclude
26-29.07.2021

İngilizce

Yemen

Çalıştay

Sana’a Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından desteklenen Yemen Barış
Forumu (YPF), yeni nesil Yemenli politikacıları kritik ulusal meselelerle meşgul
olmaları için inşa etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir gençlik ve sivil toplum
platformudur. Yemen Barış Forumu, bir grup Yemenli genç ve sivil toplum
aktörlerini, Yemen’deki barış müzakerelerinde görüş ve anlayışlarının dile
getirilmesi için düzenlenen dört günlük bir çalıştay programı düzenledi. Mukalla
şehrinde düzenlenen ve iki çalıştaydan oluşan programda Yemen’in dört
bir yanından 30’dan fazla katılımcı bir araya geldi. Sivil toplum temsilcileri,
STK’ların çatışmaları çözmedeki rollerinin, karşılaştıkları engeller ve zorlukların
yanı sıra kurumsal yönetim ve kaynak yaratma araçlarının tartışıldığı oturumlara
katıldı. Gençlik temsilcileri ise mevcut durumda ve Yemen’de barışı inşa
etmede gençlik ve gençlik girişimlerinin rolüne odaklanan oturumlara ve
ayrıca katılımcılara önceliklerini dile getirme ve ülke içindeki sorunları savunma
yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olacak politika özetleri yazma
ve araştırma eğitimlerine katıldı.

“İki Devletli Çözüm: Kıbrıs Sorununda Radikal Değişim” Başlıklı Politika Özeti Yayımlandı

 تحول جوهري يف النزاع القربيص:حل الدولتني
29.07.2021

Arapça

Katar

Politika Özeti

Al-Jazeera Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bu politika özetinde, Kuzey
Kıbrıs’ın adada yaklaşık yarım asırdır devam eden ihtilafa iki devletli çözüm
önerisine Türkiye’nin verdiği destek ele alındı. Yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü münasebetiyle
2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı konuşmaya
değinildi. Erdoğan bu konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ın iki devletli çözüm önerisini
desteklediğini ve Türklerin bir 50 yılı daha çözüm bekleyerek harcamayı
göze almadığını ifade etti. Erdoğan’ın bu ifadelerine binaen politika özetinde,
Yunanistan, ABD ve AB’nin hızlı bir şekilde tepki gösterdiği ve adanın herhangi
bir şekilde bölünmesini reddettikleri belirtildi. Yazıda, Türkiye’nin güney kıyısına
sadece 75 km uzaklıkta bulunan adanın, düşman bir gücün kontrolü altında
olması durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareketlerini kısıtlayacağı
vurgulandı. Ayrıca, son yirmi yılda adada keşfedilen gaz rezervleri Kıbrıs’ın
Türkiye için stratejik önemini daha da artırdığı ifade edildi.
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“Bölgesel Güçler ve Güney Kafkasya’daki Politikaları” Başlıklı Webinar Gerçekleştirildi
Regional Powers and their Policies in the South Caucasus
28.07.2021

İngilizce

Katar

Webinar

Al-Jazeera Araştırma Merkezi, Kafkasya çalışmaları konusunda uzmanlaşmış
Gürcistan merkezli düşünce kuruluşu GEOCASE ile ortaklaşa “Bölgesel Güçler
ve Güney Kafkasya’daki Politikaları” başlıklı bir çevrimiçi seminer düzenledi.
Seminerde, Güney Kafkasya (Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) ile
genel olarak Orta Doğu ve özelde Arap bölgesi arasındaki jeopolitik bağları
tartışıldı. Ayrıca Güney Kafkasya’da güvenlik ve iş birliğinin karşı karşıya
olduğu zorluklara da değinildi. Çevrimiçi seminer, Al Jazeera Mubasher’de ve
Al Jazeera Center for Studies’in dijital platformlarında canlı olarak yayınlandı.
Al Jazeera Araştırma Merkezi Araştırmacısı Mostafa Ashoor’un moderatörlük
yaptığı programa konuşmacı olarak GEOCASE Başkanı Victor Kipiani; aynı
düşünce kuruluşunun Ortadoğu Araştırmaları Direktörü Emil Avdaliani ve
Haouses Taguia katıldı.

“Etiyopya Seçimleri: Sonuçların Değerlendirilmesi ve Bölgesel Etkileşimler” Başlıklı Analiz
Yayımlandı

 قراءة يف النتائج والتفاعالت الداخلية واإلقليمية:االنتخابات الترشيعية اإلثيوبية
15.07.2021

Arapça

Katar

Analiz

Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar Merkezi internet sitesi üzerinde yayımlanan
bu yazıda Etiyopya’da 21 Haziran 2021’de yapılan seçimler değerlendirildi.
COVID-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenen seçimler Etiyopya’nın büyüyen dış
ve iç gerilimlerle karşı karşıya olduğu bir zaman diliminde yapıldı. Bu nedenle
ülkenin yaklaşık beşte birinde oylama yapılmadı. 17 ulusal parti ve 29 bölgesel
partinin katıldığı seçimde iktidar partisi koalisyonu mecliste sandalyelerin
çoğunluğunu kazandı. Yazıda, mecliste kazanılan sandalyelerin eyaletlere
göre dağılımına ilişkin bir tablo aktarıldı. Yazıda ayıca, Etiyopya’nın güncel
krizleri Tigray Bölgesi Savaşı, Rönesans Barajı Krizi ve Sudan Sınır Krizi’nin
seçimlere olan etkisi ayrıntılı olarak değerlendirildi.
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“Mısır’ın Akdeniz’deki Deniz Üssü: Stratejik Bir Vizyon” Başlıklı Makale Yayımlandı

 رؤية اسرتاتيجية..قاعدة بحرية مرصية عىل البحر املتوسط
27.07.2021

Arapça

Bahreyn

Analiz

Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Çalışmaları Merkezi (DERASAT),
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Başkanı Dr. Ashraf Keshk’in kaleme aldığı
Mısır’ın 3. deniz üssünün bölgesel gerilimlere karşı nasıl bir denge unsuru
oluşturacağını inceleyen “Mısır’ın Akdeniz’deki Deniz Üssü: Stratejik Bir Vizyon”
başlıklı bir analiz metni yayımladı. Mısır’ın 3. deniz üssü ülkeyi batı ve kuzey
yönlerinden gelen tehditlere karşı güvenliğini sağlama ve aynı zamanda
ekonomik kapasitesini de koruma amacına matuftur. Üssün kurulmasıyla Mısır,
herhangi bir savaşa girmeksizin askeri yetkinliğini ortaya koymaya çalışmakta,
bununla birlikte bölgede güç dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Mısır’ın deniz
güvenliğini artırmaya yönelik bu askeri faaliyeti ekonomik kazancı da garanti
eden bir unsur olmaktadır. Zira yazar, ekonomik gelişim ve doğal kaynakların
korunması konusunda askeri yetkinliğin önemli olduğunun altını çizmektedir.

“Biriken Krizler: Tunus Zorlu Bir Siyasi Sınavla Karşı Karşıya” Başlıklı Analiz Metni
Yayımlandı

 تونس أمام اختبار سيايس صعب:تراكم األزمات
25.07.2021

Arapça

Mısır

Analiz

Al Ahram Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi, Amna Fayed tarafından kaleme
alınan Tunus Başkanı Kais Saied’in 25 Temmuz günü meclisin tüm yetkilerini
dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek
Başbakan Hişam Meşişi’nin görevden alınmasına ilişkin bir analiz metni
yayımladı. Başkan Said’in ifadelerinin ardından haftalar içinde halk organize
oldu ve hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirildi.
Bununla birlikte Nahda Hareketi ve diğer partilere saldırılar düzenlenmeye
devam etti. Analiz metni Tunus’un neden bu siyasi süreci yaşadığına ilişkin
incelemesinde; 2014 Anayasa Krizi’ni, Nahda Karşıtı eğilimlerin kızıştırılmasını,
Anayasa Mahkemesi’nin etkin rolünün yokluğunu ve son olarak korona-virüs
salgını ve onun getirdiği ekonomik bunalımı yaşanan siyasi krizin nedenleri
olarak saydı. Sonuç olarak metin, Kais Said’in aldığı kararın asıl amacının
Tunus’ta mevcut yapısal siyasi kriz ile başa çıkmak olduğunu ifade etti.
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“Mevcut Motive Ediciler: İran’da Ahvazi Protestoları Neden Yeniden Canlandı?”
Sorusunun Cevabına Dair Analiz Yazısı Yayımlandı

 ملاذا تجددت احتجاجات األحواز يف إيران؟:ُمح ِّفزات قامئة
25.07.2021

Arapça

Mısır

Analiz

Al Ahram Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi, Rania Makram tarafından
kaleme alınan, İran otoritesinin Ahwazlara yönelik ayrıştırıcı politikaları üzerine
yeniden gündeme gelen protestolara ilişkin “Mevcut Motive Ediciler: İran’da
Ahvazi Protestoları Neden Yeniden Canlandı?” başlıklı bir analiz metni
yayımladı. Metin, İran’ın güney bölgesinde yer alan Khuzestan’da halka İran
rejimi tarafından sistematik bir ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir politika uygulandığını
belirtti. Bu sistematik ayrıştırıcı politika, kültürel ve ulusal kimliği değiştirmeye
zorlama ve bölge halklarını diğer bölgelerden tecrit etme şeklinde kendini
göstermektedir. Bölgenin başkenti Ahwaz’da 15 Temmuz’dan itibaren yüksek
katılımlı gösteriler yapılmaktadır. Metne göre protestoların sebebi, İranlı
yetkililerin Karun Nehri suyunun rotasını değiştirerek Ahvaz’dan İsfahan,
Yazd ve Kum vilayetlerine aktarmasıdır. Ahwaz bölgesinin İran tarafından
dışlandığına ilişkin uluslararası raporlar mevcutken İran rejimi tarafından
herhangi yapıcı bir adım atılmadığı yazar tarafından kaydedildi. Metne göre
İran Ahwaz politikası değişmediği müddetçe 2021 yılında protestoların artarak
devam edileceği ön görülmektedir.
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“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Beşerî Bilimler ve Yönetim Değerlerini Bütünleştirmek”
Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
Integrating Values of the Humanities and Management for a Sustainable Future
12-15.07.2021

İngilizce

Umman

Konferans

Nizwa Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Bilgi Sistemleri Koleji (CEMIS),
Malezya’da Yönetim, Teknoloji ve Beşerî Bilimler Üniversitesi (PETRONAS) ile
Uluslararası Yönetim, Sosyal Bilimler ve Beşerî Bilimler Konferansı’nı birlikte
düzenledi. Beşerî bilimler ve yönetim temasıyla yönlendirilen konferans,
bu alanda benzer düşünen bilim adamları, araştırmacılar ve endüstriyel
pratisyenlerin disiplinler-arası yaklaşımlarını bir araya getirdi. Oturumlardan biri 13
Temmuz 2021 tarihinde Nizwa Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Malik başkanlığında
“Sürdürülebilir Gelecek için İşletme ve Ekonomi” temasıyla gerçekleştirildi. Nizwa
Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ikinci oturum, 15 Temmuz 2021’de “Beşerî
Bilimlerde ve Toplumda Yenilikçi Pazarlama ve Tüketim ve Teknoloji” olarak
gerçekleşti ve başkanlığını Nizwa Üniversitesi’nden Dr. Norizan Mohammed
Kassim yaptı. Konferans sırasında CEMIS, Nizwa Üniversitesi öğretim üyeleri,
özellikle Umman’a odaklanan çeşitli işletme, ekonomi ve teknoloji alanlarını
kapsayan 7 araştırma makalesi sundu.

“Bölgecilik, Devlet Yapılarında Derin Bir Reform ve Kalkınma İçin Temel Bir Giriş
Noktasıdır” Konulu Sempozyum Düzenlendi

 “الجهوية” إصالح عميق لهياكل الدولة ومدخل أسايس للتنمية:سكال
28.07.2021

Arapça

Fas

Sempozyum

Adalet ve Kalkınma Partisi Rabat-Salé-Kenitra bölgesinin başkanı Abdel-Samad
Skal Marakeş’teki 17. Ulusal Forum’un faaliyetleri kapsamında düzenlenen “İleri
Bölgeselleşmenin İndirilmesinin Sonucu: Kazanımlar ve Zorluklar” konulu bir
sempozyuma katıldı. Skal konuşmasında bölgeselleşme ve kalkınma ilişkisinden
bahsetti ve bölgeselleşmenin devlet modernizasyonu ve yeni kalkınma modeli
için gerekli olduğunu vurguladı. Kalkınma Modeli Komitesi’nin raporuna işaret
eden Skal, raporda “yönetişim” meselesine vurgu yapıldığını belirtti. Bu
rapordan hareketle katılımcı bir demokrasi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan
politikalar üretildikçe ülkenin kalkınmayı gerçekleştirebileceğini belirtti. Skal,
son olarak “sürdürülebilir kalkınmanın artık ek bir ihtiyaç değil, insanlığın ve
gezegenin geleceğine bağlı bir ihtiyaç olduğunu” vurguladı ve devlet, özel
sektör, kurumlar ve vatandaşlarla birlikte çalışıldığında sürdürülebilir kalkınma
hedefinin gerçekleşeceğini belirtti.
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“Çevre Adaleti Üzerine Altı Yıllık Rapor: Haklar, Sosyal Sorumluluk, Gıda Egemenliği ve
Sürdürülebilir Kalkınma” Başlıklı Rapor Yayımlandı

 سيــــــــادة غذائية وتنمية مستدامة، مسؤوليــــة جمتمعيــــــة،التقرير السدايس للعدالة البيئية حقــــــــوق
27.07.2021

Arapça

Tunus

Rapor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Çevre Adaleti Araştırma Ekibinin ve
çeşitli gönüllülerin konu ile ilgili yazdığı makaleleri içeren bir rapor yayımladı.
Rapor, çevre sektörünü düzenleyen devlet politikaları ve kanunlara dair kritik
yönü ön plana çıkarılmış makalelerle çevre adaletine farklı bir bakış açısı
sunmaya çalıştı. Rapor beş bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm Munyara AlMajbri’nin “Faj Al-Ruwaisat: Otoritenin İlgisizliği ve İnsanların Çevresel Acıları”
başlıklı makale ile Ruwaisat bölgesindeki katı atık kirliliği sorununu gün yüzüne
çıkardı. İkinci bölüm Mohamed Qaaloul’un “Tunus’ta Gıda Egemenliğine Yönelik
Tehdit” adlı makalesinden oluşmaktadır. Makale yolsuzluk, gıda egemenliği
krizi, cezasızlık politikası, otoritenin kırılganlığı kavramları etrafında konuyu ele
aldı. Üçüncü bölüm Enas Labeidh and Hayat Al-Attar’ın “Al-Salihi Kulesi veya
Yenilenebilir Enerjinin Karanlık Yüzü” başlıklı makaleyle sürdürülebilir kalkınma
konusunu ele aldı. Dördüncü bölümde “Tunus’ta Sosyal Sorumluluk Yasası:
Zayıf İçerik ve Siyasi İrade Yokluğu” adlı makale yer aldı. Rabeh Bin Othman ve
Rehab Mabrouki, şirketlerin ve sanayicilerin halka karşı görevlerini ihlal etmeleri
nedeniyle sosyal yasaların yürütme açısından zayıflığını ele aldı.

“İslami Örgütlerin Ümmetin Ekonomik Uyanışına Katkısı” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi
Kontribusi Ormas Islam terhadap Kebangkitan Ekonomi Umat
29.07.2021

Endonezce

Endonezya

Seminer

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

املعهد العريب للتخطيط نظم برنامج تدريبي تفاعيل الكرتوين عن ُبعد لصالح معهد اإلدارة العامة – سلطنة ُعامن
05.07.- 07.07.2021

Kuveyt

Arapça

Çevrimiçi program

Arap Planlama Enstitüsü, Umman Sultanlığı Kamu Yönetimi Enstitüsü için
çevrimiçi eğitim programı düzenledi. Programın amacı katılımcılara “insani
gelişme” kavramının tanıtılması ve insani gelişmenin dünya üzerindeki
göstergelerini analiz edebilme becerisi kazandırılması olarak ifade edildi.
Ayrıca programda insan kaynaklarının yönetimi ve eğitim-iş gücü piyasası
arasındaki ilişkinin irdelenmesi de amaçlandı. İstihdam politikalarının doğası,
özellikleri, önemi tartışıldı. İş piyasasının geleceği için mevcut koşulların göz
önünde bulundurulması ve iş becerilerinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

“Şiddetin Ekonomik Gündemi ve Çatışmaların ve İç Savaşların Devam Etmesindeki Rolü:
Libya Örneği Üzerine Bir Çalışma” Başlıklı Makale Yayımlandı

 دراسة للحالة الليبية:األجندة االقتصادية للعنف ودورها يف استمرار الرصاعات والحروب األهلية
6.07.2021

Arapça

Libya

Makale

İnsan Hakları Savunma Merkezi tarafından yayımlanan makale Dr. Fatih Ali
tarafından yazıldı. Makale, ekonomi politik yaklaşımına dayanarak Libya’da
yıllardır devam eden iç savaşın bir analizini sunmayı amaçladı. Çalışmada,
iç savaş sürecinde ülkede artan silahlı oluşumlar üzerinden yapılan silah
ticareti vurgulandı; ekonomik şiddet olarak adlandırılan bu durum Libya’da
uzlaşmayı engelleyen ve göz ardı edilen bir süreç olarak görüldü. Ayrıca
çalışmanın bir bölümü soğuk savaş döneminden sonra artan iç savaşların
finansal ve ekonomik açıdan belirleyici ögelerini incelemeye ayrıldı. Bu
bağlamda savaşların siyasi ayağı ile ekonomik ayağının arasındaki potansiyel
etkileşimi gün yüzüne çıkarmak isteyen yazar, özellikle Libya’da süren iç
savaşı sonlandırmak için çatışan tarafların finansal kaynaklarını ortaya
çıkarmayı amaçladı.
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“İktisadi Düşüncede Büyüme ve Gelişme Teorilerinin Tarihsel Gelişimi” Adlı Rapor
Yayımlandı

التطور التاريخي لنظريات النمو والتنمية يف الفكر االقتصادي
06.07.2021

Arapça

Kuveyt

Rapor

Enstitü tarafından yayımlanan 73. yazı dizisinde Dr. Abdül Halim Shaheen’in
çalışmasına yer verildi. Dr. Abdül Halim Shaheen ekonomik kalkınmanın
ve büyüme teorilerinin uluslararası toplumda ilgi gördüğünü ve toplumun
yoksulluk, işsizlik ve birçok probleminin çözümünde bu teorilerin etkin
olduğunu belirtti ve çalışmasını “Geleneksel Düşüncede En Önemli Büyüme
ve Ekonomik Gelişme Teorileri” ve “Modern Düşüncede Bazı Büyüme ve
Ekonomik Kalkınma Modelleri ve Teorileri” olarak iki genel başlık altında ifade
etti. İlk kısımda Klasik teorinin katkılarından, Marksist düşünceden, Neoklasik
düşünceden, Keynesyen düşünceden ve Adam Smith’in, Ricardo’nun ve
Malthus’un ekonomik büyüme teorisinden bahseden Shaheen, ikinci kısımda
modern ekonomik teorilerin büyüme ve kalkınma teorilerini anlattı. Shaheen,
son olarak, Harrod-Domar modelini, dengeli ve dengesiz büyüme teorisini,
Solo’nun neoklasik büyüme modelini, lineer fazlar teorisini, yapısal değişim
teorilerini ve uluslararası bağımlılık devrimi modellerini anlattı.

“Kadınların Gözünden: Kriz Yılındaki Ürdün’de COVID-19’un Kadınlar Üzerindeki
Sosyoekonomik Etkisi” Başlıklı Rapor Yayımlandı
Through Women’s Eyes: The Socioeconomic Impact of COVID-19 on Women in Jordan One
Year into the Crisis
14.07.2021

İngilizce

Ürdün

Rapor

Demokrasi ve Kalkınma İçin Arap Rönesansı tarafından yayımlanan ve 6
bölümden oluşan raporda, Ürdün ekonomisinin, bir yıldan uzun bir süre
önce başlayan COVID-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.
Pandemiden önce çalışan kadınların gelirlerinin önemli bir bölümünü
kaybettiğine ve hepsinin artan ev sorumluluklarıyla yüzleşmek zorunda
kaldığına değinilen çalışmada, gelirlerindeki bu düşüş ve COVID-19’dan
kaynaklanan ek harcamalar nedeniyle borçlu kadınların durumunun daha
da karmaşıklaştığı ve birçok kadının aylık ödemeleri için varlıklarını satmak
zorunda kaldığı belirtildi. Raporun sonunda kadınların salgından orantısız
bir şekilde etkilenmesinin önüne geçilmesi için hükümet, sivil toplum ve
bağışçılara bazı tavsiyelerde bulunuldu.
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“Küresel Salgının Güneydoğu Asya’daki Göçmenler ve Mülteciler Üzerindeki Etkisi –
Bir Yılın Ardından” Konulu Forum Düzenlendi
The Impact of the Global Pandemic on Migrants and Refugees in Southeast Asia – One Year On
15.07.2021

İngilizce

Kosova

Rapor

Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen
forumda bir yıldan fazla bir süredir küresel salgının zorunlu göçü tetikleyen
sorunları üzerinde duruldu ve Güneydoğu Asya’daki mültecilerin ve
sığınmacıların karşılaştığı zorlukları etkilemeye devam ettiği belirtildi. Bazı
ülkelerde bu grupların ekonomik zorlukların ve hükümetin zorunlu kıldığı
kısıtlamaların ve hatta düzensiz göçmenlere yönelik baskıların etkilerine
karşı savunmasız oldukları vurgulandı. Forumda salgının Malezya da dahil
olmak üzere Güneydoğu Asya’daki kilit mülteci toplulukları hangi şekillerde
etkilediği tartışıldı. Ev sahibi topluluklar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar
tarafından özellikle göçmenlerin ve mültecilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili
olarak neler yapılabileceği ele alındı.

“Ev İşi Ücreti: Malezya için Düşünceler” Başlıklı Makale Yayımlandı
Wages for Housework: Reflections for Malaysia
06.07.2021

İngilizce

Malezya

Makale

Khazanah Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan makalede, Uluslararası
Feminist Kolektif, 1970’lerde, hükümetin kadınlara ev içi alanda (veya ev
işinde) toplumsal yeniden üretim emeği için haftalık ücret ödemesi önerisiyle
“Ev İşi İçin Ücret” kampanyasını başlattığı belirtildi. Ev işi için haftalık ücret
önerisi başarılı olmasa da, bu kampanyayı çevreleyen tartışmanın çağdaş
küresel bakım krizine ilişkin zengin teorik ve politik anlayışlar sunduğu öne
sürüldü. Küresel bakım krizinden kurtulamayan Malezya’nın ise ücretsiz
bakım ve cinsiyet eşitsizliğine yönelik politika yaklaşımının hem kadınları
hem de erkekleri çalıştırarak üretken alana güçlü bir şekilde odaklanan “çift
maaşlı aile modeli” olarak tanımlanabileceği belirtildi.
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“COVID-19 ve İslami Sosyal Finans” Başlıklı Kitap Yayımlandı
COVID-19 and Islamic social finance
07.2021

İngilizce

Malezya

Kitap

INCEIF tarafından yayımlanan bu kitapta COVID-19 salgınından
etkilenenlere yardım sağlamak için sosyal mekanizmaların devreye
alınmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve İslami sosyal finansın,
yoksulluğu hafifletmek için kullanılabilecek araç ve kurumlardan oluştuğu
belirtildi. Kitapta, pandemi bağlamında tüm büyük ekonomik faaliyetlerin
durması nedeniyle yoksulluktan etkilenenlere yardım etmede İslami
sosyal finansın etkinliğini daha iyi anlamak için COVID-19’un İslami
finans üzerindeki etkisi araştırıldı. Her ülkede yoksullukla mücadele farklı
olacağından, çalışmada İslami sosyal finansın başarılı modelleri sunularak
farklı ülkelerin deneyimlerine ışık tutmaya çalışıldı. Kitapta son olarak
COVID-19’un İslami mikrofinans üzerindeki etkisi incelendi.

“Yeşil (COVID) Pasaportlar Nedir ve Bosna Hersek Sakinleri İçin Önemi Nedir?” Başlıklı Blog Yazısı
Yayımlandı
What are the “Green (COVID) passports” and what is their significance for BiH residents?
: 09.07.2021

İngilizce

Bosna Hersek

Blog Yazısı

Bosna Hersek Dış Politika Teşebbüsü internet sitesinde yayımlanan bu
yazı Tajra Hadžić tarafından kaleme alındı. Yazıda, Avrupa Komisyonu
tarafından resmî web sitesinde 17 Mart’ta yayımlanan Yeşil veya COVID
pasaportlarına yönelik uygulama bilgilendirmesine dair bir tartışma
yürütüldü. Bu uygulamaya göre daha önce hastalığa yakalanmış veya
aşı olmuş kişilere “Dijital Yeşil Sertifika” verileceği bildirildi. Bu durumda
ortaya çıkan ilk soru, Dijital Yeşil Sertifikaların getirilmesinin aslında yakın
geçmişte virüsten kurtulamayan vatandaşlara yönelik bir ayrımcı uygulama
olup olmadığı veya aşı olmak istemeyen veya aşı olma durumunda
olmayan vatandaşlara yönelik bir ayrımcı uygulama olup olmadığı sorusu
oldu. Yazıda Dijital Yeşil Sertifikaların içeriğine ve uygulamasına dair
ayrıntılı bilgiler yer aldı.
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“Finansal Muhasebe Standardı (FAS)’nın Zekât Taslak Metni” toplantısı gerçekleştirildi.
Exposure Draft of Zakah FAS
07.2021

İngilizce

Malezya

Kitap

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI),
Bahreyn Bankalar Birliği (BAB), ve Suriye Merkez Bankası, Finansal
Muhasebe Standardı (FAS) “Zekât İçin Finansal Raporlama” taslağını
sunan çevrimiçi bir program düzenledi. Programa bankacılık sektöründen
ve akademiden profesyonel 200 katılımcı eşlik etti. Programda İslami
Finansal enstitülerinin zekât kurumu ile ilgili temel ilkeleri belirlemek
ve birtakım standartlar oluşturmak amaçlandı. Finansal Muhasebe
Standardı (FAS) metin taslağında temel standartlar oluşturulmasının
gerekliliği vurgulanırken söz konusu standardın İslam ekonomisinin
kurumsallaşması noktasında da önemli olduğu dile getirildi. Program,
İslam finansı ve bankacılık alanında uzmanların çalışmalarının sunulması
ve 200 katılımcının taslağı tartışmasının ardından son buldu.
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Al-Ahram Center for Political and
Strategic Studies
ACPSS, 1968 yılında Al Ahram Vakfı bünyesinde bağımsız
bir araştırma birimi olarak kuruldu. 1990’lardan bu yana,
iç politika ve siyasi reform ACPSS araştırma gündeminde
merkezi bir öneme sahip oldu. Yaptıkları anketler ve
analizler ile Mısır toplumunun ve Arap toplumunun sosyopolitik incelemelerini yapan kurum, en geniş haber sitesi
unvanını da taşımaktadır.
https://acpss.ahram.org.eg

Al- Bayan Center for Planning
and Studies
Irak’ta ve Ortadoğu’da meydana gelen dönüşümler
hakkında araştırmalar yapmak ve akademik tartışmalar
yürütmek için kurulmuştur. Ekonomi ve kalkınma, enerji,
dış politika, hukuk ve demokrasi, kamu politikası, toplum
ve kamuoyu üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.
https://www.bayancenter.org/en/

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.
https://studies.aljazeera.net/

Arab Center for Resarch and Policy
Studies
Arap ülkelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak adına
ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda akademik çalışmalar
yapan eğitim ve araştırma kurumudur. Beyrut, Tunus,
Washington ve Paris’te ofisleri bulunmaktadır. Çalışma
alanlarını Hamas, Gazze, Siyonist düşünce gibi konular
oluşturur.
https://www.dohainstitute.org/en/Pages/index.aspx

Arab Planning Institute
Arap Planlama Enstitüsü (API), 1980 yılında kurulan ve
Kuveyt Eyaleti’nde bulunan bölgesel, bağımsız, kâr amacı
gütmeyen bir kuruluştur. Enstitü, Arap ülkelerinde ulusal
kapasite geliştirme, danışmanlıklar, araştırma, yayınlar,
özel konferansların yanı sıra girişimcilik ve bilgi teknolojisi

alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarla
Arap ülkelerinin ekonomik-sosyal açıdan kalkınmasını
amaçlamaktadır.
http://www.arab-api.org/default.aspx

Bahrain Centre for Strategic International
and Energy Studies
Bahreyn’in ulusal, bölgesel ve küresel çıkarı üzerine
hareket ederek stratejik analizler yapan bağımsız
bir düşünce kuruluşudur. Araştırmalarını uluslararası
siyaset, enerji ve ekonomi olmak üzere 3 başlık altında
yürütmektedir.
https://www.derasat.org.bh/

Bibliotheca Alexandrina
Bibliotheca Alexandrina, bilginin üretimi ve yayılmasında
bir mükemmeliyet merkezi olmayı ve kültürler ve insanlar
arasında bir diyalog, öğrenme ve anlayış yeri olmayı
amaçlayan bir kurumdur.
https://www.bibalex.org/en/default

Center for Strategic and International
Relations(CSIS)
1971 yılında Jakarta’da kurulmuştur. Yerel ve uluslararası
konularda politika üretimine katkı sağlamayı
hedeflemektedir. CSIS çalışmaları; hükümete,
üniversitelere ve araştırma kurumlarına, sivil toplum
kuruluşlarına, medyaya ve iş dünyasına veri olarak
sunulmaktadır.
https://www.csis.org/

Defender Center for Human Rights
2016 yılında Fransa’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasındaki
zorlukları analiz etmeyi ve bölgedeki farklı kültür
grupları arasında insan hakları kültürünü sağlamayı
hedeflemektedir. Özellikle Libya’daki insan hakları
ihlallerine dair çalışmalar yürütmektedir.
https://www.defendercenter.org/
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Emirates Policy Center
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde bulunan
bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Eylül 2013’te kurulan
EPC, jeopolitik gelişmelerin ve küresel güç dengesindeki
değişikliklerin BAE ve bölge üzerindeki etkilerini
belirlemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır.
https://www.epc.ae

Indonesian Islamic Da’wah Institute
Endonezya İslami Dava Enstitüsü Kur’an ve hadis
üzerine çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
Büyükşehirden köylere kadar 15 milyon üyelik bir
yapılanma içindedir. Endonezya İslami Dava Enstitüsü ilk
olarak 3 Ocak 1972’de İslam İşçi Vakfı / Yayasan Lembaga
Karyawan İslam (YAKARI) adıyla kurulmuştur.
http://www.ldii.or.id/

Institute for Palestine Studies
1963 yılında Beyrut’ta kuruldu. İsrail-Filistin çatışması
odağında çalışmalar yürütürken Ortadoğu’da siyasi
tercihlerin değişmeye başlaması ile kurumun çalışmalarının
seyri de değişti. Güncel faaliyetleri ise Filistin sorununu
tekrar Arap devletlerinin gündemine dahil etmek yönündedir.
https://www.palestine-studies.org/

Institute of Strategic and International
Studies (ISIS) Malaysia
ISIS Malezya; ekonomi, dış politika, Güneydoğu Asya
güvenlik çalışmaları, sosyal politikalar, teknoloji ve
inovasyon, bankacılık ve finans konularında araştırmalar
yapan bir düşünce kuruluşudur. Bu araştırmaları
raporlaştırarak yayımlamakta ve politika yapım sürecine
etki etmektedir.
https://www.isis.org.my/

Institute of Strategic Studies Islamabad
İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu,
2016’da ISSI’de Çin-Pakistan Çalışma Merkezi’ni (CPSC)
kurdu. Bu merkezin amacı Pakistan-Çin ilişkilerinin daha
iyi anlaşılmasını sağlamak, Çin’deki düşünce kuruluşlarıyla
bağlantılar geliştirmek ve politika analizleri ortaya koymaktır.
https://issi.org.pk/
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Khazanah Research Institute
Khazanah Araştırma Enstitüsü, Malezya’nın ekonomik
ve toplumsal sorunları hakkında araştırma yürüten ve bu
araştırmalara dayanarak Malezyalıların refahını iyileştirmek
için politika önerilerinde bulunan bir düşünce kuruluşudur.
http://www.krinstitute.org/

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

OSCE Academy
2002 yılında kurulmuş olan araştırma merkezi; Orta Asya
devletleri arasında bölgesel iş birliğini, çatışmayı önleme
ve iyi yönetişimi teşvik etmek amaçlarıyla akademik
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
http://www.osce-academy.net

Tabah Foundation
Tabah Vakfı, topluma faydalı, akılcı bir yaklaşım
benimsemeleri için kanaat önderlerine öneriler sunan ve
kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Aynı zamanda İslam’ın
yüce değerlerine hizmet eden ve bir medeniyet olarak
ihtişamını öne çıkaran uygulamalı proje ve araştırmalar
yapmaktadır.
https://www.tabahfoundation.org/

The Association of Muhammediyah
Scholars
İslam’ın hükümlerini ve değerlerini yaymak ve toplumda
İslami, bilimsel ve kültürel yaşamın yeniden canlanmasını
sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden bu
dernek, ‘Vizyon” adlı bir akademik yayın dergisiyle birlikte
birçok araştırma merkezine sahiptir.
https://www.arrabita.ma/
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The Omani Center for Human Rights
Umman’daki insan hakları sorunlarını izleyen ve
belgeleyen sivil toplum kuruluşudur. Misyonu insan hakları
ihlallerini izlemek ve toplumun tüm kesimleri arasında
insan hakları bilincini teşvik etmektir. Merkez, insan hakları
konusunda dernek ve STK’ları desteklemektedir.
https://ochroman.org/eng/

The Sana’a Center for Strategic Studies

The Tunisian Forum for Economic and
Social Rights
Mağrip, Akdeniz ve Arap iş birliğini güçlendirmek, sivil
toplumun rolünü sağlamlaştırmak, yolsuzlukla mücadele
ve kamu varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir
araştırma merkezidir. Tunus’un siyasî, sosyal ve ekonomik
gündemini takip edip raporlamalar yapmaktadır.
https://ftdes.net/en/qui-sommes-nous/

Yemen ve çevresindeki bölgeye odaklanarak bilgi
üretimi yoluyla değişimi teşvik etmeye çalışan bağımsız
bir düşünce kuruluşudur. Merkezin hem Arapça hem de
İngilizce olarak sunulan yayınları ve programları, politikayı
yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkilemeyi
amaçlayan politik, sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili
gelişmeleri kapsamaktadır.
https://sanaacenter.org/
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İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve eğitim alanlarında
yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek somut çözüm önerileri getirmekteyiz. Ülkemiz için gösterdiğimiz
bu çabayı, kimliğimizin parçası olan Müslüman dünya için de göstermek üzere çalışma alanımızı genişlettik.
Bu gayemiz doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi TODAM’ı
kurduk. Merkezimiz, Müslüman dünyanın gündemini işgal eden güncel konular ve fikri birikiminden Türkiye’yi
haberdar etmek üzere Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler bültenini aylık olarak yayımlıyoruz. Hazırladığımız
bültenimizde, 20 ülkenin 100’den fazla STK faaliyetini inceleyerek dağınık halde bulunan bilgileri, bir bütün
haline getirip istifadenize sunuyoruz.
TODAM; adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek üzere düşünce ve strateji
üretmektedir.
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