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TOPLUM VE BİLİM 135 • 2015

Bu sayıda...

Toplum ve Bilim’in bu sayısı, akademinin ve akademisyenlerin toplumsal rolünü ye-

niden düşünmeyi gerektiren bir dönemde hazırlandı. Üniversitelerin birer yüksek 

lise, akademisyenlerinse yalnızca devlet memuru derekesinde ele alındığı bir siya-

sal-toplumsal sürecin parça parça nasıl inşa edildiğine hep beraber şahit oluyoruz. 

Adeta bir cadı avına dönüştürülen soruşturma ve davalarla, akademisyenlerin evle-

rine, kapılarına, üniversitelerdeki odalarına uzanan baskı ve yıldırma taktikleriyle 

devam eden sürecin siyasal içeriği oldukça aşikâr. Ancak bir o kadar berrak olan bir 

diğer mesele ise, akademik dünyanın kapsamlı bir bölümünün olan biten karşısın-

daki sessizliği hatta neredeyse el ovuşturan halidir – bu sessizliği bozanlar da mut-

laka anılmalıdır, hocalarına destek veren öğrenciler, dayanışma gösteren insanlar 

bu kasvetli havayı dağıtan yüz aklarıdır.

Bu fırtına dinip, elbette bu sel de geçecek. Geriye kalanlara yüzümüz kızarma-

dan bakabilecek dirayeti zamanında göstermek gereğinin kıymetini o zaman an-

layacağız. Umarız o zaman, geriye hâlâ evrensel manada akademik bir dünya kal-

mış olur...

* * *

Dergimizin bu sayısının başlığı “İstibdat, Ticaret, Ütopya”. Ebru Aykut’la Can Na-

car’ın makaleleri 20. yüzyıl başına odaklanarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

döneminde iki farklı meseleyi ele alıyor. Demet Dinler’in makalesi geçtiğimiz 20 

yıl içerisinde edebiyat eleştirisi alanında zevkle okunan makaleler kaleme alan ve 

kitaplar yayımlayan Nurdan Gürbilek’in eserlerine, eserlerin ele aldığı meselelerin 

birbiriyle ilişkisine odaklanıyor. Leyla Burcu Dündar’ın Reşat Nuri Güntekin’in Ye-

şil Gece romanını ve romanın alımlanışını tartıştığı makalesi, metinle okuyucuları 

arasındaki ilişkiyi tartışırken romanın aldığı eleştirilerin politik mülahazalarla ilişki-
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siyle değerlendirme biçimlerine eğilerek 1928’de yazılan bir eser hakkındaki okur 

algısının çeşitli dönem tartışmalarının şiddetiyle nasıl etkilenebileceğini ve bunun 

eserin değerlendirilmesini nasıl etkilediğini araştırıyor. Erdem Bekaroğlu’nun coğ-

rafya disiplini çerçevesindeki tartışmaları inceleyen makalesi, genel olarak daha az 

ehemmiyet gösterilen bir disiplinin etraflıca ele alınan, zengin bir değerlendirme-

sini sunarken, disipline dair epistemolojik soruları ele alışıyla zevkle okunan metin 

ortaya çıkararak, coğrafya disiplinini ve ona dair literatürü geniş çaplı düşünmeyi 

öneren bir perspektife işaret ediyor. Benzer bir biçimde Serdar Şengül’ün makale-

si de İslâm antropolojisindeki yöntem tartışmalarını ele alarak, dergimizin bu sayı-

sındaki disipliner zenginliğe bir katkı daha sunuyor. Son olarak Can Cemgil’in ma-

kalesi “kapitalizmin krizi” değerlendirmelerinin adeta uluslararası ilişkilerde mer-

kez ülke konumu atfedilen Amerika’nın kendi kriziyle nasıl paralelleştirildiğini gös-

terirken, bu krizi küresel kapitalist ulusal-teritoryal dünya düzeninin toplumsal ye-

niden üretiminin genelleşmiş krizi olarak tarif etmenin daha isabetli olacağı iddi-

asını geliştiriyor.
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