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Eğitim Bilim Toplum Dergisi, yeni sayımızın yeni konularında yeni ve özgün makalelerle 
yeniden buluştuk.

Hakemli Makaleler Bölümü, Evren M. Dinçer’in “Rıhtımlar Üzerinde, Elia Kazan ve Büyük 
Anakronizm: ABD’de Emeğin Sinemadaki Görünümleri / On the Waterfront, Elia Kazan 
and the Great Anachronism: Cinematic Appearances of Labor in the United States” başlıklı 
makalesi ile başlıyor. Dinçer; makalesinde “Elia Kazan’ın ünlü Rıhtımlar Üzerinde adlı sinema 
filmine içkin ancak bugüne kadar irdelenmemiş anakronizme” odaklanıyor.  “Film Douglas 
Kellner’ın tanılayıcı eleştiri yaklaşımı ile çözümlenirken, hem İkinci Dünya Savaşı öncesi ve 
sonrasına dair sosyo-ekonomik ve tarihsel gelişmeler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacak 
hem de filmdeki olay örgüsü ve karakterlerin bu tarihsel arka plan içerisinde nasıl bir anakro-
nizmi ortaya koyduğu”  gösteriliyor. Ayrıca “Kazan’ın savaş sonrası için kurguladığı bir anlatıyı 
büyük ölçüde 1930’lardaki emek dünyasından hareketle çizdiği iddia edilmekte ve bunun 
nedenleri” tartışılıyor. İlginç ve farklı bir makale. 

Sonra Zelal Beyaz Karçal, “COVID-19 Aşıları: Bilginin Mülkiyeti Altında Toplum Sağlığı / CO-
VID-19 Vaccines: Public Health Under The Ownership of Information” başlıklı makalesinde 3. 
Yılına girdiğimiz COVID-19 salgınında ortaya çıkan “… dünya genelinde toplumsal sınıflara 
bağlı olarak hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarındaki görünüme benzer bir eşitsizlik” ve 
“kaçınılmaz olarak COVID-19 aşılarına erişim” sorununa eğilmiş. Vardığı sonuçları şöyle 
ifade etmekte: ”ilaç tekellerinin COVID-19 salgınını küresel vurguna çevirmeye, emperyal-
ist güçlerin ise COVID-19 aşılarını hegemonya mücadelesinde bir araç olarak kullanmaya 
çalıştıkları” ve “kapitalizmin eşitsiz gelişiminin bir sonucu olan ülkeler arası eşitsizlikler ve 
COVID-19’un sınıfsal karakteri”. Karçal, son noktayı “Sonuç olarak, fikri mülkiyet veya pat-
ent “hakkı” adı altında ilaçlarda ve aşılarda metalaşma süreci tersine çevrilip tüm insanlığın 
hizmetine sunulmadıkça ne salgınlarla mücadelede ne de eşit ve ücretsiz sağlık hakkına 
kavuşma yolunda bir kazanım elde etmek mümkün görünmemektedir.” diyerek koyuyor. 

Bu yılın ikinci sayısı,  Özgür Yılmaz’ın “Prekarya Kavramının Teorik Çerçevesi / Theoretical 
Framework of the Precariat” adlı makalesiyle son buluyor. Yazar çalışmasında, “prekarya 
kavramının teorik çerçevesi, onu etkileyen kavramlar, günümüzde prekaryanın hangi tabaka-
lardan oluştuğu ve kavrama yönelik eleştiriler”i inceliyor. 
Yeni sayımızda yine özgün makalelerle buluşma umuduyla…
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