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EĞİTİM BİLİM TOPLUM; 14. yaşının/yılının bu ilk sayısında değişik 
konuları irdeleyen makalelerle karşınızda…

Hakemli Makaleler bölümü; Veysel Erat ile İbrahim Arap’ın  “bilim-devlet 
ilişkisinin tarihin değişik dönemlerinde aldığı biçimi, bilimin devletler 
tarafından başat kullanım alanlarını ve bilimin devletler tarafından 
kullanımının sistematik politikaya dönüşme sürecini” inceleyen “Bilimin 
Devlet İçin Önemi: Bilim-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme”  başlıklı 
makalesiyle başlıyor. 

Ardından “ ‘Müfredata Demokrasi Dersi Konulsun’ Önerileri Vesilesiyle: 
Türkiye’de Askeri Okullarda Siyasal Toplumsallaşmanın Özgünlüğü” 
adlı Hakan Şahin’in çalışması geliyor. Şahin; “Son zamanlarda, orduda 
müdahaleci eğilimlerin önünün alınmasına yönelik olarak, askeri 
okulların eğitim müfredatına demokrasi, insan hakları vb. derslerin 
eklenmesi yönünde önerilerin dile getirildiği”nden yola çıkarak “…söz 
konusu önerinin imkânlarını soruşturma vesilesiyle, Türkiye’de askeri 
okullardaki siyasal toplumsallaşma süreçlerine bakmayı amaçlıyor.”

Yalçın Özdemir; “ ‘Kültür’ Derslerine Direniş: Bir Endüstri Meslek Lisesinde 
Kafa/Kol Emeği Ayrımına Dayalı İşbölümünün Yeniden Üretimi” başlıklı 
makalesinde “Ankara ili merkezindeki bir endüstri meslek lisesinde 
(EML) öğrenci ve öğretmenlerle yapılan bir araştırmanın bulguları”nın 
ışığında  “… kafa/kol emeği ayrımına dayanan işbölümünün yeniden 
üretimi, öğrenci-öğretmen ilişkileri ile öğrencilerin farklı ders gruplarına 
yönelik tutumları üzerinden”  çözümlemeler yapıyor.

Hatice Çıvgın ise; “Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’deki GDO 
Düzenlemeleri Işığında Biyogüvenlik Kurulu Kararları” başlıklı 
çalışmasında “Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 
konusu küreselleşen dünyada tarımsal, bilimsel ve ticari ilişkiler 
açısından yeni bir aşamaya geçilmesine iyi bir örnek teşkil” ettiğine vurgu 
yapıyor öncelikle. Sonra da “Türkiye’de GDO ithalatının genel hatlarıyla 
ele almakla” kalmayıp “Biyogüvenlik Kurulunun yasal çerçevenin 
uygulamaya geçirilmesi çabalarının yanı sıra, verdiği kararların uzmanlık 
kurulu raporlarıyla zaman zaman çelişmesi konuları üzerinde” duruyor.

Ertan Erol, “Meksika’da Politik Meşruiyet Krizi Bağlamında Özyönetimsel 
Mücadelenin Gücü ve Sınırlar” başlıklı çalışmasında “Meksika’daki 
derinleşen politik krizin yapısal koşullarını ve ilerlediği temel hatları ortaya 
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koyarak ülkede dönemsel olarak bir momentum yakalamayı başarmış 
olan farklı özyönetimsel mücadele ve öz-örgütlenme pratiklerinin radikal 
toplumsal dönüşümü ilerletme veya gerçekleştirme yolundaki mevcut ve 
muhtemel kapasiteleri ile bu kapasitenin somut ve ideolojik sınırlarını” 
irdeliyor.

Son olarak; Evren Haspolat ile Deniz Yıldırım’ın “Türkiye’de Ana Akım 
Siyasal Partilerin Programlarında ‘Ekonominin Siyasetten Arındırılması’ 
Söylemi Olarak Yönetişim” başlıklı makalesine yer veriyoruz. Haspolat 
ve Yıldırım; “sınıfsal bir stratejiye” dayanan “karar süreçlerinden 
halkın dışlanmasını ve ekonomik süreçlerde sermaye egemenliğinin 
pekişmesini garanti altına almayı” amaçlayan “Neoliberal krize karşı 
geliştirilen yönetişim modeli”ni inceliyor, “farklı siyasal partilerin 
ekonomik karar süreçlerine dair bu neoliberal yaklaşım konusundaki 
mutabakatının altı”nı  çiziyor ve “Türkiye’de ana akım siyasal partilerin 
program düzeyindeki aynılaşması”nı “eleştirel bir perspektifle” 
değerlendiriyor.

Yeni bir sayımızda buluşuncaya değin, iyi okumalar…

Mutahhar Aksarı


