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madan bu eserin hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik yollarla ço-
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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;

Nisan ayı bir yandan kadim meselelerin sür-
düğü bir yandan da yeni sorunların gün yü-
züne çıktığı bir ay oldu. Biz de yayınlarımız-
da bunların her ikisine de değinmeye gayret 
ettik.

Yeme içme alışkanlıklarından yalnızlığa, 
çocukların huzurundan adil bir iktisat ara-
yışına kadar birçok farklı meselede hazırla-
dığımız yayınlarla soruları masaya yatırıp 
nitelikli cevaplar aradık. Öte yandan bir yılı 
aşkın süredir hayatımızı doğrudan etkile-
yen Covid-19 pandemisi hakkında da çözüm 
odaklı yayınlarımızı sürdürdük. Eğitimin ve 
toplumsal hayatın nasıl etkileneceği salgın 
bağlamında bu ay temel ilgilerimizdi.

Dünya tüm sorunlarıyla dönerken yeni so-
runlar üretmeye de devam etti. ABD-Türkiye 
ilişkileri, Çin’in yayılmacı politikaları ve Kanal 
İstanbul tartışmaları Nisan ayında Türki-
ye’nin gündemini meşgul eden temel konu-
lardı. Biz de bu konularda derli toplu yayın-
larla konuları farklı boyutlarıyla inceledik. 

Dünya siyasetinin yakından izlediği Afga-
nistan barış görüşmeleri hakkında, Pakis-
tan’ın eski Afganistan Büyükelçisi Syed Abrar 
Hussain “Afgan Barış Sürecinde Türkiye’nin 
Rolü” başlıklı yazısını İLKE Analiz için kaleme 
aldı. Konuyu derinlemesine işleyen bu yazı, 
Afganistan’daki süreci takip edenler için bü-
yük bir kaynak niteliği taşıyor. 

Uluslararası Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Sari Hanifi’nin “21. Yüzyılın Küresel İh-
tilaflarının Merkezinde Neden Din Vardır?” 
başlıklı özel konuşmasını İLKE Analiz için ter-
cüme ederek yayına hazırladık. Dinin top-
lumdaki rolünü ve İslami hareketlerin duru-
munu derinlemesine inceleyen bu yazı tüm 
sosyal bilimciler için iyi bir kaynak olacaktır.

Umarız ki bu yayınlar daha iyi bir yerde ya-
şamamıza vesile olur.

Yazarlarımıza ve okurlarımıza çok teşekkür 
ediyoruz.
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Eğitimi ‘Zoom’lamak: 
Eğitimde Mesafenin 
Daralması 

İbrahim Hakan 
Karataş ile Mülakat

“İnsanın kendisi dışında bulunan harici 
gerçeklik alanı ile ilişkisini öznelleştirme 
ve bu alanın tamamıyla insan iradesi 
tarafından yapılandırıldığı düşüncesi, insanın 
özgürlüğüyle değil aksine onun kolayca 
manipüle ve kontrol edilmesiyle ilgilidir.”

“İLKE Vakfı bünyesinde kurulan EPAM 
(Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi) 
Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Hakan 
Karataş ile Türkiye’de eğitimin halini ve 
gidişatını konuştuk. Özellikle pandemi 
sürecinin eğitimde nasıl değişimlere yol 
açtığını irdeledik.”

Arife Gümüş    |   5 Nisan 2021

Editör  | 21 Nisan 2021

EĞİTİM

https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/05/egitimi-zoomlamak-egitimde-mesafenin-daralmasi-i/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/21/ih-karatas-ile-mulakat/
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Bir Dekarbonizasyon 
Yol Haritası

Maruf Bir İktisadi 
Anlayışa Doğru

“Kolektif iklim ideallerimize ulaşmak, 
sadece enerji değil, aynı zamanda ulaşım, 
üretim, çelik ve kimyasallar da dahil olmak 
üzere küresel enerji talebine katkıda 
bulunan sektörlerin her birinde hızlı ve 
derin geçişler gerektirir. Bu geçişleri doğru 
hızda takip etmek, enerji altyapımızın tam 
bir dönüşümünü gerektirir.”

“Maruf, statik olmayan dinamik ve 
kendisini devamlı güncelleyen bir süreç 
ve anlayıştır. Toplum düzeyinde devamlı 
olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli aramak 
ve hâkim kılacak davranışlar oluşturmak 
marufu durağanlığa hapsolmaktan çıkarır.”

Katherine Dixon    |   19 Nisan 2021

Sercan Karadoğan   | 28 Nisan 2021

Türkiye’de STK’ların 
Çocuklarla İlgili 
Çalışmaları

“Çocukların haklarını dikkate almayan 
ve onların mutlu bir çocukluk yaşamaları 
için gerekli önlemi almayan toplumların 
sağlıklı bir gelecek beklentisi yeterince 
güçlü bir zemine oturmayacaktır.”

Selahattin Güven   |   19 Nisan 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/19/bir-dekarbonizasyon-yol-haritasi/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/28/maruf-bir-iktisadi-anlayisa-dogru/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/23/turkiyede-stklarin-cocuklarla-ilgili-calismalari/
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Afgan Barış Sürecinde 
Türkiye’nin Rolü 

Biden’ın Yeni Küresel Perspektifi 
Türk-Amerikan İlişkilerini 
Eski Sorunların Gölgesinden 
Kurtarabilecek mi?

“Afgan barış sürecinin bu karmaşık dinamiği 
içinde Türkiye, Afgan taraflar arası görüşmelere 
ev sahipliği yapacaktır. Türkiye, yakın geçmişte 
İsrail-Filistin ihtilafında, İrak’taki mezhep 
meselelerinde ve Astana sürecinde açıkça 
görüldüğü gibi, arabuluculuk rolüne büyük 
önem atfetmiştir.”

“Bölgesel stratejilerin yeniden çizildiği 
ve ülkeler arasında çok katmanlı ve girift 
ilişkilerin olduğu böylesine bir dönemde 
ABD’nin yapmak isteyeceği son şey, 
Ankara’yı şu ya da bu şekilde Pekin-
Moskova hattına itmektir.”

Syed Abrar Hussain  |  16 Nisan 2021

Hakan Çopur  | 20 Nisan 2021

Çin’in Kuşak Yol Projesi: Masum bir 
Ekonomik Gelişim mi, Siyasi  
Tahakküm Aracı mı?

“Çin’in, Kuşak Yol projesi kapsamındaki 
ülkelerin kritik deniz ticaret yollarının 
idaresini elde etmek ve siyasi baskı 
aracı olarak kullanmak için araç olarak 
kullandığı borçlandırma stratejisi, bu 
nedenle Türkiye için de tehdit olma 
sinyallerini vermektedir.”

M. Mustafa Bilgili | 24 Nisan 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/16/afgan-baris-surecinde-turkiyenin-rolu-i/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/20/bidenin-yeni-kuresel-perspektifi-turk-amerikan-iliskilerini-eski-sorunlarin-golgesinden-kurtarabilecek-mi/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/24/cinin-kusak-yol-projesi-masum-bir-ekonomik-gelisim-mi-siyasi-tahakkum-araci-mi/
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Küresel Salgınların 
Tarihi ve Dünya-Tarihsel 
Dönüşümler 

Habitus Kavramından 
Hareketle Yeni Orta 
Sınıfın Nitelikli Kahve 
Tüketimi 

“Bu hususta Müslümanların iklim 
değişikliklerini ve veba salgınını da ortaya 
çıkaran arka planı ve bunun insanlığı 
sürüklediği tüm krizleri bir imkân olarak 
idrak ederek modernizme yönelik ileri 
sorgulamalar sonrasında insanlığa 
bütünlüklü bir şekilde çözüm üretmeyi 
başarması gerekmektedir.”

“Yeni orta sınıfın 3. dalga kahve 
mekanlarına yaklaşımı özel hayatı ile 
bütünseldir; bir başka deyişle yeni orta 
sınıf sadece kahve değil mekanı da 
tüketmektedir. Mekanın iç dizaynından 
içeride çalınan müziğe kadar büyük önem 
atfeden yeni orta sınıf mekanı da tıpkı 
kahve gibi tüketmektedir denilebilir.”

Abdulkadir Macit  | 1 Nisan 2021

Gözde Türkyılmaz  | 7 Nisan 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/01/kuresel-salginlarin-tarihi-ve-dunya-tarihsel-donusumler-i/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/07/habitus-kavramindan-hareketle-yeni-orta-sinifin-nitelikli-kahve-tuketimi-i/
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21. Yüzyıl Küresel 
İhtilaflarının Merkezinde 
Neden Din Vardır?

Geleceğin Türkiyesinde  
Sosyal Politikalar

“Birçok ülkede İslami hareketlerin ve 
bu hareketlerin muhalefet gruplarıyla 
işbirliklerinin önemini görmüş olduk. 
İçsel dönüşümlerden geçen bazı İslami 
hareketler “Çözüm İslam’dadır” gibi basit ve 
klişe sloganların ötesine geçerek özgürlük, 
demokrasi ve daha somut iddialar 
üretmeye başladı.”

“Bakanlığın kurulması ve sosyal güvenlik 
ve sağlık sisteminin tek bir çatıda 
birleştirilmesi, sosyal politikalara verilen 
önemi ve bu politikaların tek bir merkezden 
yönetilme gayretini göstermektedir.”

Sari Hanafi  | 9 Nisan 2021

Mehmet Fatih Aysan   | 14 Nisan 2021

Yalnızlık: Kadim Mesele,  
Modern Problem
“Kadim bir mesele olan yalnızlığın modern 
bir problem olarak hızla büyüdüğünü 
tecrübe ediyorduk. Covid-19 Pandemisi 
ile bu yalnızlık, henüz ne kadar büyük 
olduğunu bile ölçemediğimiz bir ivme 
kazandı. Bu ivmenin acilen kırılması büyük 
önem taşıyor.”

Enes Batman | 26 Nisan 2021

https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/09/21-yuzyil-kuresel-ihtilaflarinin-merkezinde-neden-din-vardir/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/14/gelecegin-turkiyesinde-sosyal-politikalar/
https://www.ilkeanaliz.net/2021/04/26/yalnizlik-kadim-mesele-modern-problem/
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