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EĞİTİM BİLİM TOPLUM DERGİSİ’nin yeni bir sayısıyla daha karşınızdayız.
Hakemli dört makalemiz yine farklı alanlardan oluştu. Her biri ele aldığı sorunu
derinliğine inceledi ve tartıştı.
İlk olarak Semra Purkis’in “Muğla’nın Kaliteli Bir Yaşam Ekseninde
Gelişme Olanaklarının Kömürle Enerji Üretimi Çerçevesinde
Değerlendirilmesi” başlıklı makalesini paylaşıyoruz. Purkis; “Günümüzde
tüm Dünyada kömürlü termik santrallerle enerji üretiminden daha
temiz alternatif kaynaklarla enerji üretimine doğru bir yöneliş varken,
Türkiye’de termik santral projelerinde hızlı bir artış görülmekte”
olduğuna dikkatimizi çekmekte ve “Termik santrallerin yol açtığı toprak,
hava ve su kirliliği bulundukları bölgelerde her türlü yaşam üzerinde
olumsuz etkilerde bulunurken, var olan diğer ekonomik sektörleri de
olumsuz” etkilerini Muğla ili özelinde irdelemekte. Sonuçta da “…Muğla’da
deniz ve alternatif kara turizmi çeşitleri, su ürünleri üretimi, balcılık,
zeytincilik, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, organik tarım ve bunlara
dayalı sanayiler, tekne imalatı gibi gelişme potansiyeli yüksek
ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemekte” olduğuna vurgu
yaparken, çözüm yolunu da önermektedir.
İkinci çalışma, “Proleteryadan Prekaryaya: Yeni Bir Küresel Sınıf”
başlıklı ve Yeliz Sarıöz Gökten’e ait. Gökten; “Petrol krizi, kapitalist sistemde
Keynesyen refah devleti ve fordist üretim sisteminin sonunu
hazırlarken neoliberal düzen ve post fordizm ile” düzenin yeniden
biçimlendiğine ve “Bu süreçte devletin fonksiyonları daraltılmış, serbest
piyasa ulaşabileceği en yüksek düzeyine” eriştiğine vurgu yapıyor.
Ardından da “..yeni birikim rejiminde emek piyasası deregüle” edildiğini,
“sendikaların ağırlığı”nın zayıflatıldığını, “güvencesiz ve esnek bir
istihdam sürecine” geçildiğini belirtiyor. Çalışmasında; “…proleter sınıfın
yerini yeni küresel bir prekarya sınıfının alacağı şeklinde”ki yorumlarla
birlikte “neoliberal düzende emek süreçleri ve prekaryanın rolü üzerine
tartışmalar” yapıyor.
Üçüncü sırada Cenk Saraçoğlu ve Daniele Belanger’in “Mekan, Yer ve
Şehir: Türkiye’de Suriye Karşıtlığının Kentteki Görünümleri” başlıklı
makaleleri yer alıyor. Saraçoğlu ve Belanger; “2018 yılı itibariyle sayısı 3,5
milyona ulaşan Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı” konusunu ve “Türkiye
toplumunda yaygın bir Suriyeli karşıtlığını” “2016 yılında başlayan ve
halen devam etmekte olan İzmir’deki etnografik bir alan çalışmasının
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bulgularına dayanarak” inceliyor. “Suriyeli mülteci karşıtlığının
önlenmesinin zorunlu yapısal koşullarından biri” olarak “…hem Suriye
savaşı hem de mülteci meselesine İslamcı-milliyetçi ideolojik yükten
arındırılmış yeni bir yaklaşımın benimsenmesini” öneriyor.
Son olarak Yavuz Yıldırım ile Kerem Gökten’e ait “Olimpiyat ve Dünya
Kupası Organizasyonlarına Ekonomi-Politik Bakış”
başlıklı
makaleyi
okuyacaksınız. Yıldırım ve Gökten; “siyasal ve ekonomik
tartışmaları bünyesinde fazlasıyla” barındıran “Uluslararası spor
organizasyonları”ndan “dünya çapında milyarlarca kişinin hayatlarına
az veya çok temas eden” “Olimpiyatlar ve Dünya Kupası”
organizasyonlarını mercek altına alıyor. Amaçları; “uluslararası sportif
organizasyonlarını küresel siyaset ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde
değerlendirip, ev sahibi kent ve ülkelerin ekonomisinde yaşanan
değişimi anlamak ve açıklamak.” Çalışmalarının en önemli sonucu olarak
“Olimpiyat ve Dünya Kupası organizasyonlarının kamu kaynaklarıyla
finanse edilmekten vazgeçilip bir sermaye değerleme alanı olarak
küresel sermayenin ilişki ağı içindeki yerini aldığı” gerçeğine ulaşıyorlar.
Farklı alanlardan dört farklı makaleyle sizi başbaşa bırakıyor, iyi okumalar diliyoruz.
Gelecek sayıda buluşmak üzere, esen kalın…
Mutahhar Aksarı

