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Eğitim Bilim Toplum Dergisi; 68. sayısıyla yine yeniden karşınızda...  

Bu sayımızda ilk kez İngilizce bir makalemiz yer alıyor. İleride de yayımlamayı 
sürdüreceğiz. Burak Doğruyol, “The Concept of Wisdom in Turkish Cultural 
Context / Bilgelik Kavramının Türkiye Kültüründe İncelenmesi” başlıklı 
çalışmasında, “Bilgelik kavramının Türk örneklemindeki örtük teorilerini ortaya 
koymak amacıyla, bilgeliğin tanımı ve içeriğinin incelenmesi”ne odaklanıyor. 
İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Sonra “Lukács-Brecht Tartışmasından Hareketle 2000’ler Türk Şiirinde 
Postmodernizm ve Görsel/Somut Şiir” adlı makale geliyor. Özgür Şahin, 
makalesinde “2000’ler sonrası Türk şiirinde gündeme gelen görsel şiir tartışmaları 
Lukács ve Brecht arasında gerçekleşmiş olan sanat tartışması merkeze” alarak 
inceliyor. Farklı bir çalışma… 

“Banknotlardan Politikayı Okumak: Cumhuriyet Dönemi Banknotlarına 
Dair Bir Değerlendirme” başlıklı sıradaki makalenin yazarı Erdoğan Altun. 
Öncelikle “İktidarlar, politik gündemlerini yönettikleri topluma çeşitli yollarla 
bildirirler” saptamasıyla/gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Sonra da bu yollardan birini 
–banknotları- seçiyor Altun. Ve “Tüm yurttaşların ortak kullanımında olan ve 
sınırlar içerisinde serbest dolaşıma sahip bu sembol Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir ulus-devlet olarak kuruluşunda oynadığı rol bağlamında ele” alıyor.  Altun,  
çalışmasında “hem ulus-devletin kuruluş sürecinden hem de Cumhuriyet tarihinin 
belirli dönemlerinden belirli banknotlar” seçiyor  ve “banknotların, Cumhuriyet 
tarihinde politik göstergeler olarak nasıl kullanılmış olduğuna” odaklanıyor.  
Yazarın çalışmasını 2000’li yılları da kapsayacak biçimde geliştirmesi bekleniyor. 

Bu yılın son sayısının son makalesi Mustafa Aydın’a ait ve “Bitki Çeşitlerinin 
Metalaştırılması ve Özelleştirilmesi: Bitki Islahçı Hakları ve UPOV” adını taşıyor. 
“Dünya halklarının en temel sorunlarından birisi gıda sorunudur” diyerek 
başlıyor çalışmasına Aydın. Ve çok ama çok önemli bir gelişmeye, kuruma 
dikkatimizi yöneltiyor.  Tümünü paylaşıyorum: “Bir yandan yaşanan gıda krizleri 
ve kıtlık, diğer yandan genetiği değiştirilmiş gıdalar bu sorunun önemini giderek 
arttırmıştır. Gıda egemenliğinin sağlanabilmesi için biyolojik çeşitliliğin devamlılığı 
sağlanmalıdır. Emperyalizmin başat araçları olan uluslararası kuruluşlar ve 
çok uluslu şirketler, yasal düzenlemelerin yanı sıra yeni nesil serbest ticaret 
anlaşmaları ile halkların ortak mirası olan bitki çeşitlerini metalaştırmaya ve 
özelleştirmeye yönelmişlerdir. Bu amaçla atılan adımlar arasında en önemlisi 
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Uluslararası Yeni Çeşitlerin ve Bitkilerin Korunması Birliği, kısa adıyla UPOV’dur. 
Gıda endüstrisinin talepleri doğrultusunda yeni bir bitki koruma sistemi vücuda 
getiren UPOV, bitki ıslahçı haklarının genel çerçevesini belirlemektedir.” Yazarın 
konunun devamı bağlamında diğer çalışmalarını okumak istiyoruz. 

Yeni yılın ilk sayısında, yeni ve özgün çalışmalarla buluşuncaya değin esen 
kalın…

Mutahhar Aksarı


