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Eylül ayı okulların açılması ile Covid-19 sonrası normalleşmenin ivme kazandığı bir dönem oldu. Bu yeni dönemin tekrar sekteye
uğramaması en büyük temennimiz.
Eğitimin tüm dünyada aniden durması, hepimize henüz ölçemediğimiz bir kayıp yaşattı. Öğrencilerin eğitimin yanında sosyal
çevrelerinden kopmaları da psikolojik ve
sosyolojik sorunların adeta habercisi durumunda. Bu kopuşun engellenmesi için yapılan çalışmalar da hem bugünün hem de
“Geleceğin Türkiyesi”nin en önemli konularından birisi.
Öte yandan okul, eğitimin devam etmesi kadar sosyal hayatın sürekliliğinin sağlanması
için de büyük önem taşıyor. Çocukların okula
bırakılması çalışan ebeveynler için ve okula
bağlı onlarca sektörün devamlılığı için son
derece kritik.
Pandemi ile birlikte tüm dünyada artan ekonomik problemlerin en azından bir kısmının
aşılması için okulların yeniden açılması ümit
verici. Diğer sektörlerdeki problemlerin aşılması için de kapsamlı politikalara ihtiyaç var.
Fakat hükümetlerin üreteceği politikaların
yanı sıra aşılması gereken bir sistem krizi de
karşımızda duruyor. Neoliberalizmin sürüklendiği krizin nasıl bir yolla aşılacağı dünya
tarihini ciddi ölçüde etkileyecek değişimlere
yol açabilir.
Bu değişimlerde söz sahibi olmak için güçlü
bir entelektüel - kültürel donanıma ve özgür
düşünce ortamına ihtiyaç var. Bu bağlamda
tüm bu alanları bir bütün olarak ciddiyetle
ele alma sorumluluğu karşımızda duruyor.
Yayınlarımızın bu sorumluluğu taşımasını
umuyoruz.
Okurlarımıza ve yazarlarımıza çok teşekkür
ederiz.

TOPLUM

Göçmenlerin Ülkemize
Katkısının Boyutları
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Osman Ülker | 28 Eylül 2021

“Artık göçün tamamlandığı bu
evrede, göçü kendi avantajımıza
çevirecek enstrümanları üretemezsek,
kalabalık arasındaki nitelikli iç gücünü
kaybetmeye devam edeceğiz. Bu
bağlamda başta belirttiğimiz soruyu
biraz değiştirerek yeniden hatırlamakta
fayda var: Biz ülkemize gerçekleşen
göçün potansiyelinden ne kadar
değerlendiriyoruz?”

İKTİSAT

Salgın Sonrası
Sosyoekonomik Yapının
Yeniden İnşasının
İmkân(sızlık)ları
“Her yeni sistemik ve sistem dışı krizle
birlikte kapitalizmin bir geleceğinin olup
olmadığı da tekrar tekrar tartışmaya
açılıyor. Kapitalizm sonrası senaryolar da
çeşitli öngörüler barındırıyorlar. Bazısına
göre kapitalizm sonrası daha eşitlikçi bir
ekonomi-politik modeline geçiş olacakken,
bazısı kapitalizm sonrasını daha kaotik bir
dünya şeklinde öngörüyor. Bu tasarıların
tümünde de devletin ekonomideki
konumu, ilişkinin ve dengenin en temel
belirleyeni.”

Sercan Karadoğan | 18 Eylül 2021

EĞİTİM

Ek Yerleştirme
Penceresinden Yüksek
Öğretimin Görünümü
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İbrahim Hakan Karataş | 23 Eylül 2021

“Kalkınma düzeyi ve büyüme hızı ile
yüksek öğretimleşme oranı arasındaki
dengesiz durumun bir sosyal sorunu da
beraberinde getirdiği inkar edilemez
bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
Derinleşemeyen ekonomi, sürdürülemeyen
büyüme, istikrarsız piyasalar, bölgesel
farklılıklar ve eğitim kurumları arasındaki
derin nitelik farklılıkları yükseköğretim
tercihlerinde, boş kontenjanlarda ve tercih
eğilimlerinde kendini gösteriyor.”

Türkiye’de Eğitim
Sisteminin Bir Felsefesi
Var mı?

Arife Gümüş | 21 Eylül 2021
“Sistemdeki bu süreksizlik, eğitimin
meselelerini de süreksiz hale
getirebilmekte, en temel meselelerin
dahi gündemin hızlı değişmesi sebebiyle
üzerinde ciddi kritiklerin yapılamamasına
neden olabilmektedir. Böylelikle Türkiye
eğitim sistemi, bir dönem tartışılan
ama herhangi bir sonuca ulaşılamayan
meseleler kümesi olarak karşımızda
durmaktadır.”

EĞİTİM
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İsmail Tonbuloğlu, Betül Tonbuloğlu |
4 Eylül 2021

“Harmanlanmış öğrenme programlarının
planlanması, geliştirilmesi, sunulması,
yönetimi ve değerlendirilmesinde göz
önünde bulundurulması ve harmanlanmış
öğrenme ortamlarının tasarımında
dikkate alınması gereken bazı unsurlar
bulunmaktadır. Khan (2005) bu unsurları
pedagojik, teknolojik, arayüz tasarımı,
değerlendirme, yönetim, kaynak desteği,
etik ve kurumsal olarak 8 ayrı başlıkta
belirtilmiştir.”

Öğretmen Açığı ve Atama
Problemleri

Erhan Dönmez | 3 Eylül 2021

“Üniversitelerin sayılarının artmasına
paralel olarak 1990’lı yıllardan itibaren
artan üniversite mezunlarıyla öğretmen
ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.
Öğretmen yetiştirme programlarının
üniversiteler bünyesine alınmasıyla
öğretmen eğitiminde yeni bir boyuta
geçilmiştir.”

KÜLTÜR

Olan Yine Okuyucuya mı
Oluyor? Sabit Fiyat Yasası
Ne Getirir, Ne Götürür?
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Yusuf Temizcan | 7 Eylül 2021

“Patır patır kapanan kitapçılar yeniden
piyasaya çıkabilecek, mevcut kitapçı
sayıları artacak ve yaşamaları için elverişli
bir zemin oluşacak. Okuyucuya daha adil
seçenekler sunulmuş olacak ve okuyucu
indirim-kargo bedava kovalamak yerine
sadece kaliteli alışverişe odaklanacak”

SİVİL TOPLUM

STK’larda Kurumsal Öz
Değerlendirme Modeli
“İLKE Vakfı çatısında yer alan TODAM’ın
hazırladığı “STK’larda Kurumsal Öz
Değerlendirme Modeli” STK’lar tarafından
yoğun bir ilgiyle karşılandı. STK’ların
kendilerini değerlendirerek eksiklerini
bulup gidermelerini hedefleyen bu
modelin tanıtım toplantısının ardından
çeşitli STK temsilcileri ve ilgili isimler
görüşlerini paylaştılar.”

Editör | 6 Eylül 2021

SİYASET

İslam İşbirliği Teşkilatı,
Sosyal Politikalar ve
COVID-19
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Faruk Taşçı | 15 Eylül 2021

“İİT bünyesinde müstakil bir sosyal
politika kurumu olmamasının bir sonucu
olarak, İİT ülkeleri için sosyal politika
standardının varlığı da söz konusu
değildir. Bu nedenle, COVID-19 gibi
olağanüstü dönemlerde düşük düzeyde
çabaların dışında, İİT’nin standart sosyal
politikalarından bahsetmek mümkün
değildir.”

Afganistan’daki İşgalin
Nihayete Erdiğine Dair
İşaretler

Abdürrezzak Makri | 16 Eylül 2021
“Afgan halkının vicdanını yaralayan
bu kepazelikler, tıpkı bir orman yangını
gibi ülkenin her yanına yayıldı. Sovyet
işgalcilerin ülkeye hakim olmak için
kurduğu bölücü planlar, ülkede bizzat var
oldukları dönemden bile daha kesif bir
hal aldı. Bilhassa Dostum’un idaresindeki
bölgelerdeki sıkıntılara kimse çare
üretemiyordu.”

SORUŞTURMA

Sivil Toplumun Mülteci Karnesi
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Editör | 14 Eylül 2021

Son zamanlarda Türkiye sivil toplumunu en çok meşgul eden başlıklardan birisi mülteciler idi.
Biz de bu doğrultuda Abdullah Resul Demir, Ferhat Kentel, Metin Çorabatır ve Rıdvan Kaya’ya
“Son günlerde Türkiye gündemini oldukça meşgul eden bir mülteci meselesi mevcut ve konuyla alakalı ciddi bir dezenformasyon söz konusu. Peki, siz bu gündem karşısında Türkiye sivil
toplumunun gerek kitlelerin doğru yönlendirilmesi gerekse de mültecilerin temel ihtiyaçlarının
karşılanması açısından performansını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunu sorduk.
Cevapları için kendilerine teşekkür ederiz.

RÖPORTAJ
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Abdullah Resul Demir – Uluslararası
Mülteci Hakları Derneği Başkanı
“Bütün sivil toplumun ülkemizdeki mültecilerin neden Türkiye’ye gelmek
istedikleri, varsa esas amaçlarını, geldikleri ülkenin siyasi ve ekonomik
durumlarını, insanların burada gerçekte nasıl yaşadıklarını, yine ekonomik
durumlarını, onların ülkeye katkılarını anlatma hususunda daha derin
çalışmalar yapılmalıdır.”

Ferhat Kentel – Akademisyen
“Mülteciler meselesinde şeffaf olmayan devlet-hükümet politikaları altında,
toplum olarak kendi üzerimize düşünme becerisini de geliştiremiyoruz. Bu
toplumun tarihteki göçmenlik ve mültecilik hallerini hatırlayamıyoruz ve bu
topraklara gelen insanların yaşadıkları travmaları bir türlü anlama yeteneği
geliştiremiyoruz.”

Metin Çorabatır – İltica ve Göç Araştırmaları
Merkezi (İGAM) Başkanı
“Her şeyden önce sivil toplumun bu alanda çalışan kuruluşlarının -onlara
akademisyenleri de katabiliriz- sayısı oldukça az. Geçmişe göre bu sayı
oldukça arttı ancak sorunun hacmi itibariyle mülteci karşıtı kampanyalara
karşı sesleri cılız çıkıyor.”

Rıdvan Kaya – Özgür Düşünce ve Eğitim
Hakları Derneği (Özgür-Der) Başkanı
“Ne yazık ki azgın bir şekilde yükseltilen ırkçı, zalim kampanya karşısında
ısrarla toplumu doğru bilgilendirme, kardeşlik ve dayanışma bilincini
yaygınlaştırma, İslami, insani, ahlaki değerleri ön planda tutarak tavır
belirleme yönünde sarf edilen çabalar yetersiz kalıyor.”
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