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İLKE Vakfı, toplumsal meselelerle ilgili bilgi, politi-
ka ve strateji üreten, karar alıcılara yol gösterecek 
araştırmalar yapan ve gelecek için gerekli biriki-
min oluşmasına katkı sağlayan bir sivil toplum 
kuruluşudur.

Değerli İLKE Analiz okurları;

Pandemi sonrası “normalleşme” sü-

reci tüm sancısıyla sürüyor. Küresel 

ekonomik değişimlerin yanı sıra bir-

çok ülkede yaklaşan seçimler dün-

yada bir değişim mevsimine girildi-

ğini gösteriyor. Bu değişimin iyi bir 

yöne doğru olmasını umuyoruz. 

Türkiye’de de meclisin açılması ile 

birlikte siyasal gündem de ivme ka-

zandı. Bir yandan sistem ve seçim 

tartışmaları sürerken bir yandan 

da uluslararası ilişkiler açısından da 

önemli gelişmeler yaşanıyor.

Küresel bir krizin ardından yaşadığı-

mız bu süreçlerin dünyadaki değişi-

min ilk sinyalleri olduğunu tahmin 

etmek güç değil. Bu değişimin insan 

onuruna yakışır bir şekilde olması ve 

daha adil, daha müreffeh bir dünya-

da yaşamak için inisiyatif almamız 

gerekiyor. Kültürden iktisada, hu-

kuktan sivil topluma kadar tüm baş-

lıkları titizlikle ele almak ve gerçek 

sorulara nitelikli cevaplar vermek 

şart.

Yayınlarımızın daha güzel bir dün-

yada yaşamamıza vesile olmasını 

umuyor, tüm okurlarımıza ve yazar-

larımıza teşekkür ediyoruz.
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Dijital Otoriterleşme 
ve Teknikleri

Malezya’da Yoksullukla 
Mücadele

Mahremiyetin Dönüşümü: 
Tesettür Pratiklerinin Beğeni 
Konusu Hâline Gelmesi 

“Otoriter rejimler, kendi ideolojilerini 
yaymak ve muhalif düşünceleri bastırmak 
için siber alandan faydalanmaktadır.”

“Burada asıl amaç, herkes için sosyal 
güvenlik zemini sağlamak ve ardından 
sürekli olarak koruyucu, önleyici ve 
destekleyici stratejileri sürdürülebilir bir 
şekilde sunmak.”

“Köleci, feodal, kapitalist toplumlardan 
bugüne gelinceye kadar ikili karşıtlıklar 
üzerinden tanımlanabilecek sınıf 
çatışmaları, Batı toplumlarının kılcallarına 
kadar sirayet etmiş temel bir gerçekliktir.”

Ceyda Bostancı  |   19 Ekim 2021

Hatice Küçükalp  |   21 Ekim 2021

Alev Erkilet  |   22 Ekim 2021

TOPLUM

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/19/dijital-otoriterlesme-ve-teknikleri-2/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/21/malezyada-yoksullukla-mucadele/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/22/mahremiyetin-donusumu-tesettur-pratiklerinin-begeni-konusu-haline-gelmesi-i/
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Kripto Para Kâğıt Paranın 
Yerine Geçer mi?

Türkiye’de İslam 
İktisadının Sorunları

“Birçok kişinin gözden kaçırdığı bir 
diğer tehdit ise çevreyle ilgilidir. Bitcoin 
madenciliği sırasında olağanüstü bir 
elektrik harcanmaktadır.”

“İşte mevcut sorunların belki de en 
önemlisi İslam iktisadının akademya 
açısından yaşadığı sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.”

Eyyüp Ensari Şahin   |  4 Ekim 2021

Zeyneb Hafsa Orhan   |  12 Ekim 2021

EĞİTİM

Küreselleşen Dünya’da 
Beyin Göçü: Fırsat mı, 
Tehdit mi?

“Kurulacak ilişkiler, ortak çalışmalar, 
proje imkanları ve karşılıklı ziyaretlerin 
oluşturacağı etkileşim bazı kişilerin 
yurtiçinde kalmasından çok daha büyük 
bir katma değer oluşturabilir.”

Sedat Gümüş   |  5 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/04/kripto-para-kagit-paranin-yerine-gecer-mi/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/12/turkiyede-islam-iktisadinin-sorunlari/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/05/kuresellesen-dunyada-beyin-gocu-firsat-mi-tehdit-mi/
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Nuri Pakdil’i Aşmak

Farklı Kültürlerde Vicdan 
Anlayışı: Etimolojik Bir 
Deneme

“Sadece Kudüs konusundaki toplumsal 
ve entelektüel bilince, heyecana ve 
hassasiyete yaptığı katkı bile Nuri Pakdil’i 
hayırla yâd etmek için yeterlidir.”

“İnsanı hayvandan ayıran iç bilgi, bilinç 
ve vicdana zamir denmesi, vicdanın yine 
verili bir bilgi olduğuna işaret eder ki 
olmadığında insanlaşmanın mümkün 
olmayacağı anlamını da içermektedir.”

Enes Batman   | 18 Ekim 2021

Turgay Ovalı   | 16 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/18/nuri-pakdili-asmak/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/16/farkli-kulturlerde-vicdan-anlayisi-etimolojik-bir-deneme/
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Sivil Toplum ve Siyaset

Sivil Toplum 
Kuruluşlarında 
Kurumsal Gelişim

“2016 yılında yaşanan 15 Temmuz Darbe 
Girişimi sonrasında hem devlet hem 
toplum nezdinde sivil topluma karşı endişe 
oluşmaya başladı.”

“Niceliksel olarak bir artış sağlansa da, 
sivil toplum kuruluşlarının temel olarak 
bazı genel sorunları bulunmaktadır.”

Halit Bekiroğlu   | 30 Ekim 2021

Merve Bircan Altınsoy   | 20 Ekim 2021

SİVİL TOPLUM

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/30/sivil-toplum-ve-siyaset/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/20/sivil-toplum-kuruluslarinda-kurumsal-gelisim/
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İstanbul Sözleşmesi ve 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesindeki Kadınlar İçin 
Yeni İmkanlar

“Son iki yılda küresel çapta tecrübe edilen 
pandemi sürecinin, cinsiyet eşitsizliği 
ve kadına karşı şiddet sorunlarına dair 
çalışmaları zayıflattığı görülmektedir.“

Feyza Pınar Yaşar   | 11 Ekim 2021

Dernekler Yönetmeliğinde 
Yapılan Son Değişikliklere 
Genel Bir Bakış

“Gelişmiş sistemler vasıtasıyla 
gerçekleştirilecek çevrimiçi toplantılar 
özellikle genel kurullarda katılımcılığı 
arttıracaktır.”

Fatih Talha Boyraz   |  26 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/11/istanbul-sozlesmesi-ve-ortadogu-ve-kuzey-afrika-bolgesindeki-kadinlar-icin-yeni-imkanlar/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/26/dernekler-yonetmeliginde-yapilan-son-degisikliklere-genel-bir-bakis/
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Irak Seçimleri ve Sonuçları

Taha Eğri: Türkiye taraf tutmadan iletişimi güçlendirmeli

“Türkiye’nin özellikle yeni dönemde Barzani’yle, Tekaddüm’le ve Sadr’la taraf tutmadan görü-
şüp siyasi ilişkiler kurması, Türkiye çıkarları için daha anlamlı olacaktır.”

M. Hüseyin Mercan: Yeni süreç Türkiye’yi yeni imkanlarla buluşturuyor

“Türkiye’nin, Tarık Haşimi’den sonra güçlü bir Sünni blok ve lider profili bulmuş olması İrak si-
yasetinde irtibat kurabileceği yeni bir alanın oluşması bakımından fırsat niteliğinde.”

SORUŞTURMA

Editör | 29 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/29/irak-secimleri-ve-sonuclari/
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İdris Güllüce İle Mülakat: 
Zihinsel Devrime İhtiyaç Var

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki çevre ve şehircilik komisyonlarında görev alan, Ada-
let ve Kalkınma Partisi’nin bu konudaki politikalarında önde gelen isimlerinden Çevre ve Şehir-
cilik Eski Bakanı Sayın İdris Güllüce ile çevre felaketleri üzerine bir mülakat gerçekleştirdik.

İlgisi ve cevapları için kendisine teşekkür ederiz.

“Eğer siz dere yatağına konut yaparsanız 
sonradan o dere taşar, evinizi perişan eder. 
Bunların düzene sokulması lazım.”

“Dolayısıyla deprem toplanma alanlarının 
yok edildiği iddiası doğru değil. Deprem 
toplanma alanları imara açılmadı, çünkü 
deprem toplanma alanı diye bir şey yok.”

“Belki gençler bilmez, biz 15-20 sene önce 
“Hasan araba almış ıslatalım” derdik. Şim-
di araba almak gömlek almak gibi oldu. 
Geçmişte biri araba aldığında önemli bir 
şeydi; hele bir memurun, akademisyenin, 
maaşla geçinen bir insanın alması çok bü-
yük bir şeydi.”

“Tüketim anlayışı değişti ama bakın kafe-
lerde yer bulamıyorsunuz. Diyebilir miyiz 
ekonomide gelişme olmadı. Bir kafede “se-
lamun aleyküm” de, 15 dakika otur, iki çay 
iç: gitti 25 lira. Bunların tümü ekonomide 
hayat standartlarının yükseldiğini göste-
rir.”

“Devlet eğer teşvik verip, vergi indirimi ya-
parsa bu maaştan doğan fazla maliyet de 
dengelenmiş olur; hem de Anadolu’da ya-
tırım artar, İstanbul’a göç durur.”

“Ters göç başlıyor demek mümkün değil, 
göç hızla devam ediyor.”

“Yani sizin sorduğunuz çevre konuları, na-
zım planları oturulur konuşulur ama dişin 
kovuğuna girmeyecek şeylerdir. Asıl konu 
Anadolu’nun gittikçe boşalmasıdır.”

Editör | 7 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/07/idris-gulluce-ile-mulakat-zihinsel-devrime-ihtiyac-var-2/
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Sercan Karadoğan: Uluslararası 
Çalışmalara İhtiyaç Var

İKAM’ın yeni direktörü Dr. Sercan Karadoğan ile yakın zamanda gerçekleşen 9. İslam İktisadı 
Atölyesi ve 4. İslam İktisadı Ödülleri vesilesiyle İslam iktisadı alanına dair bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. Kendisine teşekkür ederiz. 

“İktisadın yeniden gözden geçirilmesi, iktisat eğitiminde yeniliğe ve çoğulculuğa gidilmesi 
noktasında bir talep olduğunu görüyoruz.”

Editör | 15 Ekim 2021

Bir Kültür Ürünü Olarak Dergi

Türkiye’nin kültür ve düşünce hayatının önemli etkinliklerinden olan Uluslararası Dergi Fuarı 
bu yıl 12. kez düzenlendi. Asım Gültekin anısına düzenlenen fuarın koordinatörü Murat Ayar ile 
görüştük. Kendisine çok teşekkür ederiz.

“Esasında eskiden dergicilik dendiğinde bir ekol, yayınevi veya entelektüel bir çevrenin ya 
da sermaye gruplarının birlikte çıkartmış oldukları bir ürün olarak akla gelirken; biz dergi-
yi bir kültür ürünü olarak görünür hale getirdik ve bu gençlerin de dikkatini çekti.”

Editör | 14 Ekim 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/15/sercan-karadogan-uluslararasi-calismalara-ihtiyac-var/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/10/14/bir-kultur-urunu-olarak-dergi/
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