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EDİTÖRDEN
Değerli İLKE Analiz okurları;

İLKE Vakfı, toplumsal meselelerle ilgili bilgi, politika ve strateji üreten, karar alıcılara yol gösterecek
araştırmalar yapan ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlayan bir sivil toplum
kuruluşudur.

Kasım ayı rüzgârın sertleştiği, fırtınaların büyüdüğü bir ay oldu. Dünya çalkantılı dönemlerden
geçiyor. Özellikle Covid-19’un etkileri yeni varyantları ile varlığını devam ettiriyor. Şüphesiz
can kayıplarının yanında diğer tüm etkiler hafif
kalıyor. Yine de süreç ilerledikçe ölümün yanında, hayata yönelik etkiler de iyice görünür hale
geliyor.
Ekonomideki büyük sıkışma gündelik hayatta
en çok hissedilen etkilerden biri olarak görülüyor. Tüm dünyada uygulanan sokağa çıkma
yasakları ve sınır kapama uygulamaları ticareti
durdurdu. Fabrikaların işlemez hale gelmesi üretim zincirini kopardı. Neoliberal sistem büyük bir
krizle sınanmış oldu. Devlet neoliberal politikaları aşarak hayata ve piyasaya daha çok müdahale
etti. Büşra İnce’nin bu ay yayımladığımız yazısı
“Covid-19 Politikalarının Neoliberal Paradigmadaki Sınırlı Devlet İlkesine Etkisi” başlıklı görüş
yazısı bu konuda ufuk açıcı değerlendirmelerde
bulunuyor.

Sahibi ve Sorumlusu
İLKE İlim Kültür Vakfı adına Lütfi Sunar
Genel Yayın Yönetmeni
Abdullah Serenli
Yayın Koordinatörü
Yasir Alkan
Editör
Enes Batman
Tasarım
Seyfullah Bayram
İletişim
editor@ilkeanaliz.net

ilkeanaliz.net
A : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13
Üsküdar/ İstanbul
T : +90 216 532 63 70
M : bilgi@ilkeanaliz.net
© Tüm hakları saklıdır. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nın yazılı izni olmadan bu eserin hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz. Yazıda belirtilen görüşler yazarlara aittir ve İLKE İlim Kültür
Eğitim Vakfı’nı bağlayıcılığı yoktur.

Öte yandan eğitimin aksaması toplumsal yaşam
için büyük bir kesintiydi. Dijital imkanlarla aşılmaya çalışılan bu kesinti yeni imkanları da beraberinde getirdi. Dijital çağda eğitim başlığı artık
çok daha hayati bir önem taşıyor. Bu ay yayımladığımız iki yayın bu konuda farklı perspektifler
sunuyor.
Elbette eğitim için öğrenciler kadar öğretmenler
de önemli. Uzun zamandır gündemde olan Öğretmenlik Kanunu ve atama problemleri için 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde Murat Bülbül’ün
kapsamlı bir değerlendirmesini yayınlayarak
konunun takipçilerine ve politika yapıcılara çeşitli öneriler sunduk.
Bir de hayata karşı bizlere rehberlik eden öğretmenlerimiz var. Söyledikleri nesilleri, toplumları
ve hatta tüm dünyayı etkileyebiliyor. Bu ay kaybettiğimiz Merhum Sezai Karakoç, tüm dünyaya
söz söyleyebilme kapasitesine sahip bir entelektüel ve çağlar aşan sese sahip bir şairdi. Ahmet
Koçak, “Sezai Karakoç’un Fikrî Yazılarında Doğu ve
Batı Medeniyeti Tasavvuru” başlıklı yazısıyla Sezai Karakoç’un kritik olan bu konudaki görüşlerini
inceledi.
Güncel konulara derinlikli yaklaşımlar getirmeyi
amaçladığımız yayınlarla Kasım ayını tamamladık. “Bu dünyada olup bitenlerin, olup bitmemiş
olması için” yayınlarımızı titizlikle sürdürüyoruz.
İlgiyle takip eden okurlarımıza ve emek veren
yazarlarımıza teşekkür ederiz.

TOPLUM

Islah: Çağdaş İslam
Düşüncesinde Yenilenme
ve Değişim

ilkeanaliz.net | Kasım 2021 Bülteni

1

Lütfi Sunar | 19 Kasım 2021

“Müslüman toplumların düşüncesi
hareketlilik, etkileşim ve yenilenme
ekseninde kurulmuştur.”

İKTİSAT

Covid-19 Politikalarının
Neoliberal Paradigmadaki
Sınırlı Devlet İlkesine Etkisi
“Uluslararası arenada neredeyse
her devletin uyguladığı sokağa
çıkma yasakları, hareket ve seyahat
kısıtlamaları, sınırların kapatılması, dijital
denetim, bilim siyaseti gibi politikalar
devletin elinin toplum üzerinde ne denli
etkili olduğunu göstermektedir.”

Büşra İnce | 17 Kasım 2021

EĞİTİM
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Dijital Çağda Beceri
Eğitimi ve Yükseköğretim
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Büşra Taşka | 1 Kasım 2021

“Dijitalleşme, diğer küresel değişimler için
son derece hızlı bir ilerleme kaydederken
eğitim açısından oldukça yavaş
gelişmiştir.”

Dijitalleşme Serüveni
ve Dijital Çağda Beceri
Eğitimi
İlayda Ardakoç & İbrahim Hakan Karataş | 10 Kasım 2021
“Türkiye’nin de bu yeni çağın içerisinde
stratejik olarak önemli bir yer bulabilmesi
için dijital dönüşüm talebini iyi analiz
etmesi, sektörleri ve kurumları hem
halihazırdaki hizmetlerini devam
ettirmeleri hem de dönüşüm sürecine
öncülük etmeleri için yönlendirmesi ve
desteklemesi gerekmektedir.”

Öğretmenlik Kanunu:
Sihirli Değnek mi
Lafügüzaf mı?
“Eğitim hukuku bakış açısı; içeriğinde iş
hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku
ve insan hakları hukukuna dair ögeler
barındıracak olan Öğretmenlik Kanununun
daha nitelikli olarak hazırlanmasında
belki de en hayati öge olarak
değerlendirilebilir.”

Murat Bülbül | 24 Kasım 2021

KÜLTÜR
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Fikir ve Hareket
İncelemeleri
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Editör | 12 Kasım 2021

“Dizide yer alan kitaplar, okuyucu ve
araştırmacıların derli toplu şekilde
ulaşabilecekleri hap niteliğinde çalışmalar
olması ve bu çalışmaların alanın uzman
isimleri tarafından hazırlanması nedeniyle
oldukça önemli.”

Sezai Karakoç’un Fikrî
Yazılarında Doğu ve Batı
Medeniyeti Tasavvuru

Ahmet Koçak | 18 Kasım 2021

“Karakoç, kendisini “mutlaka doğulu” ya
da günümüzde “birçoklarının gereksiz
olarak yaptığı gibi batılı” saymaz.”

SİVİL TOPLUM

Sivil Toplum ve
Gönüllülük
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Halit Bekiroğlu | 8 Kasım 2021

“Gönüllülük insanı rahatlatır, kendisine ve
topluma dair farkındalığını artırır. Kişinin
kendisinden bir şey vermesi onu huzura
kavuşturur.”

Sivil Toplum ve
Profesyonellik

Halit Bekiroğlu | 21 Kasım 2021
“Profesyonellik, bir kurumun verimli ve
sürdürülebilir olması, süreçlerin daha
sağlıklı yönetilmesi ve çalışmaların
ölçülebilmesi açısından son derece
önemli. Öte yandan bir kurum tamamen
profesyonelleştiğinde gönüllülük ikinci
planda kalabiliyor.”

SİYASET

Afganistan Krizi:
Bir Dizi Yanılgı
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Spyridon N. Litsas | 4 Kasım 2021

“Washington, Türkiye’nin Taliban
tarafından yönetilen Afganistan ile Batı
arasında bir köprü rolü oynayabileceğine
gerçekten inanıyor.”

Türkiye, Etiyopya
Krizindeki Dengeleri
Etkileyebilir mi?

Suhaib Abdul Rahman | 9 Kasım 2021
“Yapılan ziyaretler, Türkiye’ye tarafları
yakınlaştırması ve tansiyonu düşürmesi
için bir fırsat sunuyor.”

Hizbullah’ın Seçim
Hazırlıklarında
Hristiyanların Yeri
“1985 yılındaki “Açık Mektup”ta ifade
edilen İran menşeili İslam devleti kurma
fikrinin zaman içerisinde Lübnanlılık
üzerinden bir dönüşüme uğraması,
Hizbullah’ın Lübnan’ın siyasi kodlarıyla
uyumlu bir imaj sergilemeye çalıştığının
işareti olmaktadır.”

Tuba Yıldız | 15 Kasım 2021

SİYASET

Irak’ta Kimlik
Siyasetinin Ölümü
“Bu protesto hareketinin getirdiği güçlü
etki, en etnik-mezhepçi politikacıları bile
ulusal kimliğe sözde bağlılık göstermeye
ve etnik-mezhepçi söylemden kaçınmaya
zorladı.”
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Emirates Policy Center | 19 Kasım 2021

RÖPORTAJ
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Ali Ayçil ile Mülakat: Merkez Olma
Duygusuna İhtiyacımız Var
Editör | 27 Kasım 2021
Edebiyatımızın ve düşünce hayatımızın en önemli yayınlarından biri olan Dergâh Dergisi’nin
Genel Yayın Yönetmeni Şair Ali Ayçil ile görüştük. Türkiye’nin toplumsal yaralarına, şiirin ve düşüncenin durumuna dair ufuk açıcı tespitleri ve önerileri oldu. Nazik ev sahipliği ve derinlikli
cevapları için kendisine çok teşekkür ederiz.
“Sezai Karakoç hayatı boyunca mülkiyet ilişkilerine ve iktidar ilişkilerine mesafeli durmuş
bir isim.”
“Bugün bir büyük Türk düşüncesinden hâlâ tam bahsedemiyorsak son 150 yılda bu manzumeci, kitleleri uyuşturucu tutumun çoğu zeki yeteneğin de gençliğini çalmış olmasındandır.”
“Bizim bir merkez olma duygusuna ihtiyacımız var.”
“Türkiye’de siyasal komplimanlardan uzaklaşıp sahneyi daha başka bir gözle okumayan
herkes bütün ömrünü beyhude geçirmiş olabilir.”
“Tüketim toplumu, kentleşme romanın önünü açıyor. Bundan dolayı Türkiye’de de hiç kuşkusuz edebiyat gittikçe roman merkezli bir edebiyata dönüşüyor.”
“Türkiye’de şu anda, modern bağlamda en çok şiirin yazıldığı ülke. Gençlerin şiirle gerçek
anlamda en çok ilgilendiği ve en çok şiir dergisi çıkan ülke. Bu yeni kuşakların hâlâ insanca
bir merkezde durdukları ve bugünkü kapitalist dünyaya teslim olmak istemediklerine de
bir işaret.”
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