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Eğitim Bilim Toplum Dergisi; 67. sayısıyla yine karşınızda...  

Bu sayımızın ilk makalesi “Metro Hattı Konut Fiyatlarını Arttırır mı: İstanbul M5 
Üsküdar – Çekmeköy Hattı Örneği” başlığını taşıyor ve Mustafa Kahveci’ye ait. 
Makalede, iki kıtayı birleştiren güzide kentimiz İstanbul’un ulaşımına odaklanılıyor  
ve “kamunun ulaştırma yatırımlarından birisi olan metro inşaatlarının konut 
fiyatları üzerinde yarattığı değer artışı hedonik  fiyat denklemi kullanılarak” 
araştırılıyor.  Ulaşım sorunu çözülürken, konut sektöründeki fiyat artışı gözler 
önüne seriliyor!

“Erken Dönem Toplum Kuramlarında Kent Düşüncesi”  ardından gelen ikinci 
makalemiz. Cemal Salman, çalışmasına “Modern sanayi kentinin yükseldiği 
on dokuzuncu yüzyılda toplumsal kuram, Batı’da kapitalizmin doğurduğu 
ekonomik, toplumsal ve politik sorunlara yoğunlaşmıştır” diyerek başlıyor ve “…
on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren kent formu, ekonomisi, yaşamı 
ve düzeni üzerine düşüncelerin belirginleşmesine vesile” olduğunu belirtiyor. 
Salman; “Bu muazzam değişim”in, “erken dönem toplum kuramcılarının ilgisini 
kente” yönelttiğini vurguluyor. Çalışmasının sonunda da “Marx ve Engels” ile 
“Tönnies, Durkheim ve Simmel”in  yani “bu kurucu isimler”in “kenti doğrudan, 
birincil analiz nesnesi olarak ele almamış olsalar da düşünceleri ve çalışmalarıyla 
yirminci yüzyıl kent kuramlarına hem ilham hem referans” olduklarına bizleri 
tanık ediyor.

Daha sonra Sezen Bayhan ile Canan Aratemur-Çimen’in “2017 Müfredat 
Reformu Sonrası Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı makalesi 
geliyor. Yazarlar makalelerinde 2017’deki “müfredat reformu sonrası yenilenen 
kitaplar ile bir önceki dönem kitaplarını karşılaştırarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
bağlamında bir değişim olup olmadığını tartışmayı” amaçlıyor. Bayhan-Aratemur 
Çimen; “müfredat sonrası” bastırılan “kitapların bir geriye gidişin habercisi 
olduğu ve müfredat reformunun toplumsal cinsiyet duyarlılığından yoksun bir 
şekilde gerçekleştirildiği çıkarımları”nın  yapılabileceğini söylüyor.  Okuma 
sonrası, bunu açıklıkla görüyoruz…

Kemal İnal’ın “Türkiye’de Kürtçe Konuşan İnsan Olmak-Bir ‘Yaşam Alanı’ Olarak 
Kürtçe” başlıklı çalışmasıyla bu sayımız sona eriyor. İnal, çalışmasının konusuyla 
amacını “… Türkiye’de kamusal alanlarda Kürtçe konuşan herhangi bir Kürdün, 
sırf Kürtçe konuştuğu için sivil kişilerden fiziki ve sözel şiddet görmesinin 
ardındaki yapısal nedenleri ortaya çıkarmak” olarak ifade ediyor başlangıçta. 
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Sonunda da, “Kürtçe’nin, gerek resmi mekânlarda gerekse de kamusal alanda 
bir insan hakkı olarak temsil edilebilmesi için anadilinde eğitim gibi kurumsal 
politikaların yanı sıra bir ‘yaşam alanı’ olarak da zemin bulması gerektiğini ileri” 
sürüyor.  

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle…

Mutahhar Aksarı


