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Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Covid-19 salgınıyla belleklerimizde derin iz ve acı anılar 
bırakan 2020 yılının son sayısıyla karşınızda.   
Bu son sayımıza Mahir Can Göçer ile Çağlar Özbek’in “İşyeri Demokrasisi Kavramı 
Üzerine Düşünmek:Bir Pratik Olarak İşyeri Demokrasisi ve Ovacık Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi” başlıklı makalesiyle başlıyoruz. Yazarlar, öncelikle  “Ana akım şirketlerin 
piramidal örgütlenme biçimleri işyerinde demokratik uygulamalara yer” vermemesi 
gerçeğini nedenleriyle açıklıyor. Ardından da “işyeri demokrasi deneyimlerini, Türkiye 
kamuoyuna ismini ‘Ovacık Modeli’ olarak duyurmuş olan Ovacık Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi üzerinden” inceliyorlar.

“Suriyeli Mültecilerin Sağlık Haberlerindeki Temsili ve Sağlık Haberciliği Bağlamında 
Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı makale L. Doğan Tılıç ile Sevil Bal’a ait. Yazarlar, 
“Çalışma kapsamında, Nisan 2011-Aralık 2019 tarihleri arasındaki 8 yıl 8 aylık dönemde 
üç gazetede (BirGün, Hürriyet, Sabah) Suriyeli mültecileri konu alan 158 sağlık haberi; 
konu, görsel, öne çıkan mülteci grubu, uzman görüşü, sağlık kavrayışının kapsamı 
gibi başlıklar üzerinden ‘özetleyici niteliksel içerik analizi’  yaklaşımıyla” inceliyor ve 
gözlemlerini paylaşıyor. Sonuçta da “Haberlerde sağlık konusuna ilişkin detaylı bilgi 
kaynaklarına ulaşılamadığı ve uzman görüşlerinin sınırlı kaldığı, imzalı olan haberlerin 
de sağlık veya mülteciler konusunda uzman olmayan kişilerce yazıldığı; dolayısıyla 
sağlık ve mülteci haberciliğinin bu ihtiyaçları yanıtlayan bir yeniden yapılanmaya 
gitmesi gerektiği”ni saptıyorlar.

Üçüncü olarak  Gaye Gökalp Yılmaz’ın ”Covid-19 Pandemisinde Eşitsizliklerin Yeniden 
Üretilmesi Bağlamında Akademisyen Anne Olmak” başlıklı makalesi “28 akademisyen 
anne”nin “evde geçirilen zamanlarda ev içerisinde yaşadıkları deneyimleri ve toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikler bağlamında değerlendirme”leri üzerinden “Tüm pandemi 
süreci”ni ele alıp “sınıfsal ve mesleklere dayalı eşitsizliklerle” süreci tanımlıyor. Yazar, 
“Bu nedenle, bu araştırma, ev içerisindeki eşitsizliklerle, toplumsal düzlemdeki 
eşitsizlikleri aynı anda ortaya koymayı” amaçlıyor.  

Son makalemiz, bir çeviri makale ve Bergen Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü 
öğretim üyesi Ståle Knudsen’e ait. “Son zamanlarda özellikle çevre, enerji, şirketlerin 
sosyal sorumluluk projeleri gibi konulara odaklanmakta ve 1990’lı yıllardan beri Türkiye 
üzerine çalışmalar” yapmakta olan Knudsen’e ait makaleyi Deniz Yıldırım çevirdi, 
düzeltisini Evren Haspolat Yıldırım yaptı. “Türkiye’de Borçlar ve Altyapı Fetişizminin 
Sonu” başlıklı çeviri makalemiz ilginizi bekliyor.

Sağlıklı koşullarda buluşmak ve birbirinden değişik konuları ele alan özgün makalelerle 
buluşma umuduyla esen kalın! 

Saygılarımızla… 
Mutahhar Aksarı


