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Dergimiz Eğitim Bilim Toplum’un 74. Sayısına ulaşması dergilerin akademik yaşamın 
en önemli platformlarından biri olabilmesinin bir ifadesi olarak görüyorum. Yazarların 
bu platformda somut gözlem, yöntembilimsel eleştiri ve kuramsal sentez çabalarının 
dergimizde yer almaya devam etmesi akademik alandaki işlevini yerine getirmesinin 
semeresi saymalıyız. 

Ülkemizdeki akademik yayın çabalarına ULAKBİM ve TR DİZİN’in katkısı ve 
rehberliği akademik alanda giderek artan bilimsel yayın niteliğinin güvencesi olmuştur. 
Akademik yayın alanında Eğitim Bilim Toplum Dergisi’nin bu katkı ve rehberlikten çok 
şey kazandığını memnuniyetle belirtmek isterim. Yayın rehberliğinin ve akademik 
çabaların dergilerin özgünlüğü ve okul işlevini geliştirdiğini teslim etmek gerekir. Bu, 
esas olarak yöntembilimin ölçü ve araçlarının bilimsel araştırma ve yayın üretiminde 
etkin bir şekilde kullanılmasının güvencesi olarak görülebilir. Dergilerin editörlük ve 
yayın kurulu çalışmaların sağlıklı işleyen bir hakem sürecini güvenceye alması ve 
aynı zamanda hakeme gitmeden önce yayın niteliği hakkında ön değerlendirme ve 
rehberlik yoluyla hakemlere nitelikli çalışmaların gönderilmesine katkıda bulunmasını 
da önemli buluyoruz. Zira editörlük ve yayın kurulu süreci bir santral görevi değil, ön 
değerlendirme ve sağlıklı bir hakem süreci için etkin çabayı da ifade etmektedir. 

Dergimizin 74. Sayısını toplumun temel sorunları, politikalar ve uygulamalar ile onların 
yarattığı etkiler ve olası sonuçlar hakkında ülkesel ve küresel düzeyde karşılaştırmaya 
elverişli somut gözlem, yöntembilimsel eleştiri ve kuramın sentezine varmış 
çalışmaları akademik-bilimsel araştırma makaleleri ile ilgililerin dikkatine sunuyoruz. 
Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı Covid 19 salgınının etkileri dijital bir dünya 
ile sınandığımız bir sürecin içine daha kapsayıcı olarak girmemize neden oldu. Bu 
süreç pek çok çabanın dijitalleştirme sürecine sokarak toplumların örgütlenme ve ifade 
mekanizmalarını değiştirmeye aday görünüyor. Bu sürecin aynı zamanda toplumuzdaki 
derin eşitsizlikleri göz önüne seren verileri de ortaya çıkardı. Bunun yanında insanın 
sadece sosyal bir varlık değil aşırı sosyal bir varlık olduğu gerçeği sosyal bilimcilere bu 
sürecin etkilerini ve olası sonuçlarını irdeleme görevine çağırıyor. 

Dergimizin 74. Sayısı altı makalenin yer aldığı hacimli bir sayı oldu. Bu sayıda yer 
alan ilk makale Fesih Bayraktar’ın 1980’lerden beri küresel gündemin teori ve 
politikasının hegemonyacı dilini oluşturmuş olan neoliberal devlet ve “üçüncü sektör” 
ilişkisinin piyasalaşma yönündeki dönüşümünü kapsamlı, sistematik ve karşılaştırmalı 
biçimde ele alıyor.  Bayraktar, neoliberalizm, devlet ve “üçüncü sektör” ilişkisinin 
temel süreçlerini, teoride ve pratikte aldığı boyutu, Keynesçi dönemdeki görece 
özerk ve “işbirliği” temelinde işleyen ilişkinin “yeni kamu işletmeciliği” ve “taşeronluk” 
çerçevesindeki değişimini ve piyasalaşma niteliğini ele alarak, devlet teorisine katkıda 
bulunacak şekilde ortaya koymaktadır.  İkincisi, Meriç Tokmak tarafından kaleme 
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alınan “devlet ve sözleşme retoriği krizi” odağında devlet kavram ve sorunsalının Batı 
düşünce geleneği içindeki yerini ve niteliğini ortaya koyduğu makaledir. Devlet kuramı 
ve sorunsalı içinde sözleşme teorisinin niteliğini ve Rousseau’nun yerini belirleyerek, 
çoğulcu ve Marksist teori içinde onun izlerini gösteren kapsamlı, sistematik ve 
karşılaştırmalı bir çalışma olarak ilginize sunuyoruz. Üçüncüsü, Burcu Akgül’ün 
kaleme aldığı olağanüstü rejim sorunsalı çerçevesindeki makale somut rejim pratiği 
içinde hukuk ve hukukun askıya alınmasını kapsamlı, sistematik ve felsefi temelde 
çözümlüyor. Yazar, salgın önlemleri çerçevesinde toplum yaşamının gündeminde ön 
sırayı işgal eden bu olguyu, Türkiye’nin son dört yılında da pek çok etki ve sonuçları 
olan olağanüstü rejim sorununu, devletin olağan ve olağan dışı niteliği çerçevesinde 
inceleyip kavramsallaştırıyor. Sayının dördüncü makalesi, Sertan Çınar ve Ramazan 
Günlü tarafından kaleme alınan ortak bir çalışmayı içeriyor. Covid 19 salgınının 
ekonomi politik çözümlemesini yapan makale, devletin aldığı önlemlerin siyasal ve 
toplumsal sonuçlarını irdeleyerek devlete hâkim güçlerin salgın önlemlerini genel 
düzeyde ve Türkiye’de otoriterleşme yönündeki mahiyetini ve sonuçlarını ele alıyor. 
Bu çerçevede söylem ve uygulama düzeyinde salgın önlemlerinin ekonomi politik 
çözümlemesini ve değerlendirmesini sunuyor. Sayının beşinci makalesi, Semra 
Purkis’in yazdığı çevre korumasının finansallaşması odağında mülksüzleştirme 
sürecinin ileri boyutunda doğanın finansallaştırılması ile “yok ederek birikim” olgusunu 
gözler önüne seriyor.  Yazar, kapitalizmin girdiği derin krizden karbon piyasaları 
ve çevrenin finansallaştırılması yoluyla çıkma girişiminin ve ortaya çıkan yıkımın 
niteliğini çözümleyip kavramsallaştırıyor. Sayının altıncı makalesi, Ahmet Nazmi Üste 
ve İbrahim Sarı’nın ortak çalışması olarak, ulusal kimlik sorunsalında deneyim ve 
meta-deneyimin etkileri ve sonuçlarını, somut gözlem ve kuramdaki karşılaştırmalar 
çerçevesinde farklılaşmayı irdeliyor.  Kula ve Samandağ gibi iki farklı kentte Yunanlı 
algısını işgal deneyiminin varlığı-yokluğu çerçevesinde kimlik ve politik eğitimin etki ve 
sonuçlarını irdeliyor. 

Dergimizin hem yazarları hem okurları açısından akademik çalışmalara daha fazla 
katkıda bulunabilmesi ilgi, değerlendirme ve eleştirilerinizin sürekliliği çabamızın 
amaca ulaşmasının ifadesi olacaktır. Somut gözlem, yöntembilimsel eleştiri ve kuramın 
sentezinde gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalara dergimizde yer vermek bizim için 
çok değerlidir.  
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