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Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 20. yılımızın son sayısında yeni ve özgün makalelerle yeniden 
buluştuk.

Hakemli Makaleler Bölümünün ilk makalesi Hüseyin Yolcu’nun ve “Kamu Okullarının 
Finansmanında Bütçe Dışı Bir Kaynak:  Hayırsever (Yardımsever) Katkıları / An External 
Funding Source in the Financing of Public Schools: Philanthropic Contributions” başlığını 
taşıyor. Yazar makalesinde “kamu okullarında görev yapan okul yöneticilerinin bütçe dışı bir 
finansman kaynağı olarak hayırsever (yardımsever) katkılarını sağlama sürecinde ortaya 
koydukları çaba ve girişimin yanı sıra başvurdukları stratejiler ile karşılaştıkları güçlüklerin 
ortaya konulması”nı amaçlıyor. Yazar bulgularının sonucunda “Yardımseverlerden sağlanan 
finansman katkılarının okul ve ulusal eğitim bütçesi içindeki yerini ortaya koyan mikro ve 
makro düzeyde çalışmaların yapılması”nı öneriyor. 

Sonra ikinci olarak Tünay Aras’ın, “Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Gurur ve Ulus Kimlik 
İnşa Sürecinde Uluslararası Sportif  Faaliyetler: 1930 Türkiye-SSCB Arasında Yapılan Boks 
Müsabakaları / International Sporting Activities in the Process of National Pride and Nation 
Identity Building in the Early Republican Period: Boxing Competitions Between Turkey and 
The USSR in 1930” başlıklı makalesi geliyor. Yazar “Erken dönem Türkiye’de spor ve siyaset 
ilişkisini” incelediği bu çalışmasında “uluslararası spor müsabakalarının hangi ideolojik ve 
politik amaçlar doğrultusunda kullanıldığına” değiniyor. Sonra da “Sporun ulusal kimlik ve 
ülke propagandası doğrultusunda kullanılmasının dinamikleri üzerinde” durup “hem spor ve 
siyaset hem de spor ve toplum ilişkisine” odaklanıyor. İlginizi çekeceğine inanıyoruz.

Son olarak Hande Beyza Doğdu’nun ““Otoriter Neoliberalizmin Cinsiyeti”: AKP Dönemi 
Toplumsal Cinsiyet Politikaları /  ‘‘The Gender of Authoritarian Neoliberalism”: Gender Poli-
cies in AKP Period” adlı makalesi var. Doğdu, makalesinde “Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
dönemindeki toplumsal cinsiyet politikalarının ve kadınlara yönelik söylemlerin bugüne uzan-
an süreçte 2011 sonrası kırılma yaşadığına dair kabul”den yola çıkıyor. Çalışmasında ”2011 
sonrası yoğunlaşan otoriterleşme pratikleri üzerinden toplumsal cinsiyet politikalarındaki 
kırılmayı açıklayan yaklaşımlara karşı  AKP döneminde toplumsal cinsiyet politikalarının ve 
kadınlara yönelik söylemlerin yaşadığı farklılaşmanın bir süreklilik taşıdığını” savunuyor.

2023’ün ilk sayısında yine yeni özgün makalelerle buluşmak umuduyla…
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