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Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Covid-19 salgınının yapılacak aşıyla son bulacağı 
günlerin özlemi içinde yayın çabasını sürdürüyor. Toplum olarak  belki bazı yeni 
alışkanlıklar kazanmış olarak çıkacağız  hepimizi derinden yaralayan bu acılı ve çok 
kayıplı süreçten. 
  
Yeni sayımız Hande Uz Özcan ile L. Doğan Tılıç’ın “An Analysis on the Coverage 
of  Vaccine in Turkish Newspaper” başlıklı güncel bir makalesiyle başlıyor. Yazarlar, 
çalışmalarında “Tematik İçerik Analizi yöntemi”ni kullanarak “Türkiye gazetelerindeki 
aşı haberleri ve artan aşı karşıtı hareket arasındaki ilişki”yi “2015- 2019 yılları 
arasında sağlık haberciliği perspektifiyle yedi gazetede ‘aşı’ kelimesi taranarak” 
incelemiş. “Gazetelerin ideolojik duruşuyla aşı haberlerini işleme biçimlerinin ilişkisi 
analiz” edilmiş. Sonunda ”tüm gazetelerin aşı taraftarı bir yaklaşımla habercilik 
yaptıkları gözlemlenmiş” ve “Bu gazetelerin arasında tek farklılaşan gazete dini 
yaklaşımlı hükümet taraftarı bir gazete” olduğu görülmüş. Böylelikle günümüze ışık 
tutulmuş. 

“Zorunlu Göçte Nitelikli Olmak: Eğitimli Suriyeli Göçmenlerin İstanbul Emek 
Piyasasındaki Deneyimleri” başlıklı makale Nur M. Üstündağ’a ait. Yazar 
çalışmasında “İstanbul’da yaşayan nitelikli Suriyeli göçmenlerin, mesleklerine 
devam edebilme durumunu tartışmakta” ve  “üniversite mezunu Suriyeli göçmenlerin, 
emek piyasasına katılımına etki eden faktörleri analiz etmekte.” Yaşadığımız somut 
durumun başka bir yönüne odaklanılıyor. 

Üçüncü olarak Mustafa Görkem Doğan’ın “15-16 Haziran Direnişinin CHP’nin 
Sendikal Hareketle İlişkilenme Yöntemine Etkisi” başlıklı makalesi yer alıyor. 
Yazar  “15-16 Haziran olayları”nı  “Türkiye’nin 27 Mayıs sonrası benimsediği 
planlamaya dayalı ithal ikameci sanayileşme ortamında kırklı yılların ortasından 
itibaren biriktirdiği mücadele deneyimiyle radikalleşen işçi hareketinin bu döneme 
damga vuran simgesel seferberliği” olarak tanımlıyor. Sonunda da “15-16 Haziran 
direnişinin Cumhuriyet Halk Partisinin sendikalar ve çalışma ilişkilerine dair siyasal 
tutumuna kısa vadedeki etkisine dair bir çıkarımda bulunmakta ve partinin bu 
hareketten dolayı belirtilen bağlamda tutum değiştirdiğini öne sürmekte.”  İlginç bir 
çalışma. 

Son makalemiz Anıl Kablanoğlu ile M. Ersin Kuşdil’e ait olup “Liderlik Etme 
Motivasyonu, Karanlık Üçlü, Değerler, Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Sağ-Kanat 
Yetkeciliği Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir İnceleme” başlığını taşıyor. Yazarlar 
çalışmalarının başında “Liderlik etme motivasyonu (LM) liderliğin bireysel açıdan 
önemli bir belirleyeni olarak görülmektedir. Diğer taraftan literatürde, özellikle, Karanlık 
Üçlü, özgenişletim değerleri ve sosyal baskınlık yönelimi (SBY) gibi özelliklerin 
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de liderlikle ilişkili olabileceği tartışılmaktadır. Sağ-kanat yetkeciliğinin (SKY) ise 
SBY ile birlikte ‘otoriteryen kişilik’ geleneğinin parçaları olduğu vurgulanmakta ve 
çoğunlukla birlikte incelenmektedir. Ancak, bilindiği kadarıyla, LM ile Karanlık Üçlü, 
SBY ve SKY arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. LM’nin ve 
özellikle duyuşsal kimlik LM’nin, Karanlık Üçlü, özgenişletim değerleri ve SBY ile 
beraber kişisel çıkar odaklı, manipülatif ve karanlık bir yapının öğeleri olabileceği 
düşünülmektedir.” diyerek süreci betimliyor. Sonra  “Bu temel varsayım”ı  “262 
üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklemde” sınıyorlar. Bulguları da “liderlik 
literatürü açısından taşıdıkları önemle bağlantılı şekilde” tartışıyorlar . Psikoloji 
alanına önemli bir katkı.

Yeniden birbirinden ayrı konulara yoğunlaşmış özgün makalelerle buluşmak üzere 
esen kalın! Saygılarımızla… 
… 
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