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Foucault “ønsanlar ne yaptÕklarÕnÕ bilirler, neyi neden yaptÕklarÕnÕ da genelde bilirler,
fakat bilmedikleri úey yaptÕklarÕnÕn yaptÕklarÕdÕr” der (Dreyfus & Robinow, 1983). Foucault
ile farklÕ entelektüel tecrübelerden geliyor olabilirsiniz, ama bu ifadenin içerdi÷i do÷ruluk
payÕnÕ reddetmek oldukça güçtür.
En geniú tasvire göre insan sosyalin hem yapÕ taúÕdÕr, hem ustasÕdÕr, hem inúaatÕdÕr
(Berger & Luckmann, 1966). Daha kÕsÕtlayÕcÕ tasvirlerde insan ve insan davranÕúlarÕ sosyali
inúa eden ya da sosyal tarafÕndan inúa edilen olarak da tanÕmlanÕr. Bu tanÕmlamalar ontolojik,
epistemolojik ve analitik önceliklere göre farklÕlÕklar gösterebilir. Fakat tartÕúÕlmayacak bir
úey varsa o da insanÕn sosyal yaúam alanÕyla karmaúÕk bir iliúkisi oldu÷u gerçe÷idir.
ønsano÷lu eylemleriyle sosyale úekil verir ve/veya sosyalle úekillenir. Fakat sosyal
olanÕn ne oldu÷una dair sosyalle iliúkisinin nasÕl oldu÷una dair hala çok bilgili oldu÷u iddia
edilemez. Neyi yaptÕ÷ÕmÕz soruldu÷unda davranÕúÕmÕzÕ tasvir etmekte pek güçlük çekmeyiz.
ønce ayrÕntÕlarÕna kadar bir sÕralama çerçevesinde sunabiliriz. Neyi neden yaptÕ÷ÕmÕz
soruldu÷unda ise tam bir açÕklama getiremesek de en azÕndan çok zaman kendimize göre bir
gerekçe sunabiliriz. Belki verdi÷imiz cevap klasik sosyal bilimler anlamÕnda tatmin edici bir
açÕklama olmayabilir. YalnÕzca kendimizce üretti÷imiz bir gerekçelendirme veya bir
meúrulaútÕrma olabilir. En azÕndan kendi iç dünyamÕzda anlamlandÕrma baúarÕsÕ gösterebiliriz.
Fakat davranÕúlarÕmÕzÕn sebeplerini ve sonuçlarÕnÕ baúkalarÕyla paylaúÕlabilen ve ikna
edici bir biçimde açÕklamak söz konusu oldu÷unda pek baúarÕlÕ oldu÷umuz söylenemez. Di÷er
bir ifadeyle sosyal bilimlerin temel ilgi alanÕ olan insan davranÕúlarÕnÕn ve iliúkilerinin sebep
ve sonuçlarÕnÕ açÕklamada süren zorluk uzun u÷raúlara ve geliútirilen çok farklÕ yöntemlere
ra÷men bir türlü giderilememektedir.
Bu nedenledir ki, Antik Yunan filozoflarÕndan günümüz sosyal bilimcilerine kadar
sosyal bilimlerin tümünün temel tartÕúma alanlarÕnda pek de÷iúim olmamÕútÕr ve üretilen
cevaplar her zaman tartÕúmalÕdÕr. Eflatun en iyi devleti kurmak isterken neyin adil olup
olmadÕ÷Õna cevap arÕyordu. AynÕ soruyu modern zamanlarÕn filozoflarÕ da ideologlarÕ da
farklÕ perspektiflerden cevaplamaya çalÕútÕ. 21. YüzyÕlÕ neredeyse muzaffer tek ideoloji olarak
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karúÕladÕ÷Õ iddiasÕndaki liberalizmin önemli temsilcileri bile halen kendi aralarÕnda da olsa
aynÕ konuyu tartÕúmakta ve farklÕ cevaplar üretmektedir. Bu meselenin felsefi bir zeminde
tartÕúÕlÕyor olmasÕ nedeniyle ilerleme kaydedilememiú olmasÕ anlaúÕlÕr bir durum olabilir. Ama
örne÷in Thucydides’in MÖ 4. YüzyÕlda savaúlarÕn do÷asÕna dair yaptÕ÷Õ araútÕrma hala
güncelli÷ini korumaktadÕr. SavaúÕn sebepleri ve siyasi üniteler arasÕnda iúbirli÷i ve çatÕúma
gibi meseleler ele alÕndÕ÷Õnda Thucydides’in aúÕlmÕú olmasÕ bir kenara birçok araútÕrmacÕ ve
teorisyen hala kendisine referans vererek meúrulaútÕrma yoluna gitmekte.
ønsanÕn neyi neden yaptÕ÷Õ sorusu hala en temel ve en karmaúÕk ve anlaúÕlmaz
meselelerden birisi olarak varlÕ÷ÕnÕ sürdürmektedir. Eflatun ve Herodot veya Aristo
mezarlarÕndan çÕkÕp gelseler insanlarÕ sosyal meselelerde halen aynÕ úeyleri tartÕúÕyor olarak
bulacaktÕr. Biraz çabayla, yeni literatüre biraz göz atarak kendilerini oldukça hÕzlÕ
güncelleyebilirlerdi. Fakat Aristo’nun günümüz fizi÷ini anlamasÕ neredeyse imkânsÕzdÕr.
Çünkü Aristo fizik alanÕnda bambaúka bir dünyanÕn insanÕydÕ. Onun üzerinden Newton,
kuantum gibi büyük sÕçramalar gerçekleúmiútir. DolayÕsÕyla genel e÷ilim fen bilimleri
alanlarÕnda ciddi bir ilerlemenin mevcut oldu÷u yönündedir. Di÷er taraftan sosyal bilimler
alanÕnda Antik filozoflarÕ úaúkÕna çevirecek bir de÷iúimden ve ilerlemeden maalesef ki söz
edilemez.
Bunun nedenleri üzerinde durulabilir ama bu baúlÕ baúÕna bir çalÕúmanÕn konusudur.
“TanrÕnÕn neden kolay sorularÕ fizikçilere verdi÷ine” dair belli bir külliyat zaten mevcuttur
(Bernstein, et al., 2000). Burada dikkat çekilmek istenen mesele bu de÷il, sosyal bilimlerde
modern zamanlar da dâhil olmak üzere göze çarpan bir ilerleme kaydedilememiú olmasÕ
gerçe÷inin tespitidir. Burada amaç sosyal bilimlerin fen bilimlerinden daha de÷ersiz ya da
daha az kullanÕúlÕ olup olmadÕ÷Õ meselesine bir sosyal bilimcinin verece÷i cevabÕ üretmek de
de÷ildir (Machlup, 1961). Maksat sosyal yaúam içerisinde gerçekleúen olaylarÕn sebep ve
sonuçlarÕna dair daha kapsamlÕ ve bütünlüklü cevaplar üretebilme yetimize katkÕ sunmaktÕr.
Sosyal Bilimlerdeki yetersiz bulunan geliúme ve ilerlemeye verilen tepki çok kaba
hatlarÕyla iki úekilde tezahür etmiú olarak görülebilir. Birincisi disiplinler halinde kutuplaúarak
her alanÕn kendisini izole etmesi durumudur. økincisi ise her úeyi aúan bir eklektisizm gayreti
olarak adlandÕrÕlabilir.
Birinci durumda sosyal bilimcilerin kendi çalÕúma alanlarÕnÕn temel varsayÕmlarÕnÕ
sosyale ait tek ve geçerli varsayÕmlar olarak görmeleri veya en azÕndan öyleymiú gibi
davranmalarÕ nedeniyle sosyal disiplinler kendi içlerinde sonsuz döngüler üreterek zihnimizi
açmak yerine daha da kÕsÕrlaútÕrmaktadÕr. Bu durumda ortaya çÕkan mesele sosyal bilimlerin
farklÕ alanlarÕnda uzmanlaúmÕú araútÕrmacÕlarÕn insanÕn sosyal içindeki davranÕúlarÕnÕ
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açÕklamaktan ziyade herhangi bir aktörün kendi izole ve varsayÕlmÕú alanÕndaki davranÕúlarÕnÕ
parçalÕ biçimde açÕklamasÕdÕr. Bu açÕklama biçimi parçalÕdÕr çünkü esasÕnda sosyal olanÕn
ancak bir kÕsmÕnÕ görmekte ve göstermektedir. Sosyal olanÕn içerisinde ancak politik olanla
yetinen bir açÕklama siyasi olanÕ do÷uran daha genel sosyal temelleri görme zorlu÷u
yaúamakta ve siyasi olanÕ temelmiú gibi göstermektedir. Hâlbuki hepimiz biliriz ki, her türlü
siyasal eylem ekonomik, kültürel, ahlaki ve benzeri birçok etkenle etkileúime girerek birlikte
sosyal bütünü oluúturur ve bütünle etkileúim içerisindedir. Siyasi bir davranÕúÕn pek tabi ki
ekonomik temelleri olabilir veya kültürel bir faaliyetin pek tabi ki siyasal etkenleri olabilir.
Bunun göz ardÕ edildi÷i durumlarda disiplinler kendi temel varsayÕmlarÕna hapsolarak
toplumsal olaylara yönelik bütüncül açÕklamalar geliútirmede güçlük çekmekte ve bu
izolasyon hali kendini sürekli ve yeniden üretmektedir.
Belki buna bir cevap olarak düúünülen, günümüzde yaygÕnca kullanÕlan disiplinlerarasÕ veya çok-disiplinli çalÕúma alanlarÕ gibi kavramsallaútÕrmalar ortaya çÕkmÕútÕr. Bu ikinci
durumda ise her türlü sosyal açÕklamayÕ bir baskete doldurarak multi-disipliner ya da interdisipliner adÕ altÕnda eklektik tasvirler üretilmektir. Böylesi bir yaklaúÕm farklÕ disiplinler
arasÕndaki duvarlarÕ kaldÕrmaya çalÕúÕrken bir yandan da farklÕ ontolojik ve epistemolojik
tutumlarÕ da bünyesinde eritmeye e÷ilimlidir. Bu tür çalÕúmalar da kÕymetli olmasÕna ra÷men
hangi faktörün di÷erlerine oranla daha kuvvetli oldu÷una dair fikir vermekten ziyade sosyal
dünyayÕ yeniden resmetmekte ve onu açÕklamaya dair çabamÕzÕ boúa çÕkarmaktadÕr. Yani
birinci durumda keskin bir uzaklaúma meydana gelirken ikinci durumda içinden çÕkÕlamaz bir
karmaúa üretilmektedir.
Tam bu noktada øSZÜ Sosyal Bilimler Dergisi her türlü spekülasyona açÕk bir tartÕúma
alanÕ olarak mümkünse farklÕ sosyal bilim perspektiflerini birbirleriyle kÕyaslama imkânÕ
sunmayÕ amaçlamaktadÕr. Belki hiçbir zaman tek bir faktör tüm toplumsalÕ açÕklamaya
yetmeyecektir. Ama böyle bir yaklaúÕm en azÕndan sosyalin bir alanÕndaki iddiayÕ di÷er
alanlarla iliúkilendirme ve mukayese etme úansÕ vererek tüm toplumsal alanlara dair bilgimizi
artÕrabilir. Böyle bir mantÕk çerçevesinde sosyal bilimler alanÕna katkÕ sunma gayreti
gösterecek olan øSZU Sosyal Bilimler dergisi sosyal bilimlerin farklÕ disiplinlerinden
çalÕúmalarÕ toplayacak ve bunlar arasÕnda rekabetçi bir iliúki kurmaya çalÕúacaktÕr. Böylesi bir
çaba esasÕnda sosyal teori alanÕnÕ desteklemek anlamÕna gelecektir.
Fakat burada ihtimal dâhilinde olabilecek birkaç yanlÕú anlamayÕ düzeltmek
gerekebilir. Dergi ne sadece teorik ne de sadece ampirik çalÕúmalara kaynaklÕk edecektir.
Teorik ile ampirik arasÕndaki iliúkiyi dinamik bir biçimde tasvir ederek, bu iki tarzdan da
faydalanma yoluna gidecektir. DolayÕsÕyla bu dergide teorik hatta meta-teorik yo÷unlukta
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çalÕúmalar yayÕnlanabilece÷i gibi aynÕ úekilde sadece ölçüm boyutuna yönelen ampirik
çalÕúmalara da yer verilecektir.
Bir di÷er mesele de farklÕ sosyal bilimler disiplinleri arasÕndaki iliúkiyle alakalÕdÕr.
Dergi temelde sosyal teori tartÕúmalarÕnda farklÕ disiplinlerin iliúkiye geçiúini verme maksadÕ
taúÕsa da, dergiye katkÕ sunan yazarlarÕn sosyal bilimlerin her disiplinine hâkim olmalarÕ
gerekti÷i gibi ulaúÕlamaz bir hedef koymaktan da kaçÕnmaktadÕr. Ortaya çÕkarÕlmasÕ planlanan
ürün sosyal bilimler alanÕndaki akademik camiada disiplinler-arasÕ uyanÕklÕ÷Õ canlÕ tutmak ve
farklÕ disiplinlerce kullanÕlagelmiú farklÕ faktörlerin birbirleriyle olan iliúkisinin tartÕúÕlmasÕnÕ
sa÷lamaktÕr.
E÷er temelde güdülen amaç insano÷lunun toplumsal yaúam içerisinde davranÕú
kalÕplarÕnÕ anlamak ve açÕklamaksa, sosyal bilimlerin farklÕ alanlarÕnÕ birbirleriyle
iliúkilendirebiliyor olmak gereklidir. Ancak bunun yolu ne izolasyon ne de eklektisizmden
geçer. Sosyal bilimciler sosyal davranÕú kalÕplarÕna dair ilerleme kaydetmek istiyorsa, kendi
disiplinleri içerisinde ürettikleri açÕklamalarÕn di÷er disiplinlerle iliúkisini cesurca kurabilmeli
fakat aynÕ zamanda sosyal davranÕúÕn sebebi her türlü sosyal faktör olabilir kolaycÕlÕ÷Õndan da
uzak durabilmelidir.
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sÕnÕrlandÕrmamalÕdÕr. Derginin bu iddialarÕ kabullenmeyen çalÕúmalarÕ de÷erlendirmeyece÷i
gibi bir varsayÕm da üretilmemelidir. Aksine bunlar biraz önce belirtildi÷i üzere tartÕúmayÕ ve
rekabeti körükleyecek cesur önermeler olarak kabul edilmelidir. E÷er dergi disiplinli ve
bilinçli bir rekabeti üretmek istiyorsa, öncelikle bu tür varsayÕmlarÕn bile sorgulanabiliyor
olmasÕ gerçe÷ine açÕk olmalÕdÕr. DolayÕsÕyla derginin belirledi÷i amaç ve kapsamÕ hedef alan
eleútiriler özellikle derginin sa÷lÕ÷Õ için oldukça önemlidir ve özendirilmektedir. Bu kÕsa giriú
bir son de÷il aksine bir tartÕúmanÕn baúlangÕcÕ olmak istemektedir.
øúte bu çerçeveler esasÕnda oluúturulan øSZU Sosyal Bilimler dergisinin bu ilk sayÕsÕ
okuyucusunun karúÕsÕna çÕkmaktadÕr. ølk adÕmlarÕnda dergiye destek veren herkese yayÕn
ekibi olarak teúekkürlerimizi bir borç biliriz. Her yeni sayÕda geliúme ve katkÕyÕ artÕrma
umuduyla yola çÕkan bu derginin beklenen hedefleri üretmesinin zamana ba÷lÕ oldu÷u açÕktÕr.
Tüm bunlar akÕlda tutularak oluúturulan ilk sayÕda farklÕ disiplinlerden on bir
çalÕúmaya yer verilmiútir. Veysel Kurt tarafÕndan sosyal bilimlerde Avrupa-merkezcilik ve
bunun siyasetle olan iliúkisi incelenmektedir. Bilal ÇÕplak tarafÕndan østanbul’daki göç ve suç
iliúkisi ele alÕnmaktadÕr. Ahmet Tolga Türker Türkiye Rusya yakÕnlaúmasÕnÕn temellerini
incelemekte ve iliúkinin gelece÷ine yönelik projeksiyonlarda bulunmaktadÕr. Mustafa Gökçek
ise Sovyetler Birli÷i tarafÕndan kurulmak istenen bir Yahudi yerleúim alanÕ çabasÕnÕn
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hikâyesini anlatmakta ve baúarÕsÕzlÕ÷Õn sebeplerini göstermektedir. ùebnem Cansun siyasette
cinsiyet kotasÕ uygulamalarÕnÕ AKP ve CHP örnekleri üzerinden incelemektedir. Hyobin Lee
mesleki cinsiyet ayrÕmÕ meselesini Kore ve Japonya örnekleri üzerinden ele almaktadÕr. Adem
Esen ve øbrahim Güney’in ortak çalÕúmasÕ üniversite-sanayi iúbirli÷i üzerinedir. Ebru Kurt
çalÕúanlarÕn örgüt kültürünü bir vakÕf üniversitesi örne÷inde incelemektedir. Turgay Geçer’in
çalÕúmasÕ kredi kartÕ ve banka uygulamalarÕ üzerinedir. Zehra KÕlÕç Özmen ilkö÷retim
ö÷retmenlerinin duygusal zekâ düzeylerini ele alan bir çalÕúma sunmaktadÕr. Hikmet SavcÕ ve
Kamil Arif KÕrkÕç’Õn ortak çalÕúmasÕ tam ö÷renme yönteminin kavram haritalarÕyla birlikte
kimya ö÷rencilerinin baúarÕ düzeylerine olan katkÕsÕ ölçmektedir.
Sosyal bilimler dünyasÕna bir katkÕ olmasÕ umuduyla yola çÕkan øSZU Sosyal Bilimler
Dergisi’nin ilk sayÕsÕnÕ okuyucusuyla baú baúa bÕrakÕyoruz.
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