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Bu sayıda...

Toplum ve Bilim’in bu sayısı, bağımsız yazılardan oluşuyor. Ancak görüleceği gi-

bi bütün makaleleri kesen, onlarla şu içinde yaşadığımız dönemi bağlantılandı-

ran bir tartışma zemini sunuyorlar. Bu nedenle sayının başlığını Adalet, Eylem, Si-

yaset koymaya karar verdik. Adaletin ve yasanın genel hükmü, her ikisine dair or-

tak kabuller aynı zamanda bir toplum olma halinin ve iradesinin nasıl biçimlendi-

ğini de anlatıyor. Bu süreçleri toplumsal muhalefet hareketlerinin tarihinde gör-

mek, emek mücadelesinin çeşitli evreleriyle bağlantısını kurmak elbette kolay. La-

kin Gezi eylemlerinin gösterdiği gibi, bu tarihselliği aşan, toplumsal irade ve itira-

zı görünür kılan ve henüz tarihselleşmiş yeni bağlamları da kendinden evvelkiler-

le ilişkilendiren güçlü bağlar söz konusu. Bu bize sosyal bilimin manasını yeniden 

düşünmek için de bir imkân sunuyor: Sosyal bilimlerin bir teleolojisi var mıdır? Ele 

aldığı sorunlarla uğraşan, bunların kavramsal çerçeveleri ve kısıtları arasına hap-

solmuş bir sosyal bilim pratiğinde ısrar etmek mi, yoksa sosyal bilimin öznesi olan 

“insanlar”ın, “toplumlar”ın dinamik ve etkin deneyimleriyle ilişkilenerek, kavram-

sal çerçevesini ve iddiasını sınamaktan çekinmeyen bir sosyal bilim pratiği yaratmak 

mı düşünsel havzamızı genişletir? Serdar Tekin’in makalesi, yukarıda dile getirdiği-

miz soruların cevapları konusunda bize zengin bir tartışma zemini sunuyor. Kadim 

bir adalet/yasa tartışmasının neden yalnızca felsefi bir soru olamayacağını, aynı za-

manda politik bir soru olmasının zenginleştirici potansiyellerini sınamanın gerekli-

liğini de tartışmaya açıyor. Tekin’in makalesini takip eden ve yazarların birbirlerin-

den habersiz olarak ele aldıkları konular da bu çerçevenin belirginleşmesini sağlı-

yor. Mücadele deneyimlerinin, bugün yaşanan toplumsal mücadelelerin nasıl bir si-

yasal kültür yarattığını, tarihsel deneyimlerden bugüne uzanan tortuların sosyal bi-

limin neden “konuşmak” zorunda olduğu muhataplar haline geldiğini bir kez da-

ha delillendiren makaleler bunlar. Bu nedenle siyaset biliminin, sosyolojinin, ikti-
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sadın ya da kültürel çalışmaların sınırlarına takılıp, o eşiklerde mahsur kalmıyorlar. 

Birbirleriyle tartışan, birbirleriyle ilişkilenen kapsamlı bir sosyal bilim diyaloğunun 

zeminini oluşturuyorlar. Öncelikle bu nedenle ama ilaveten ilan edilmemiş, plan-

lanmamış bu “dosya”mıza sundukları katkıdan ötürü bütün yazarlarımıza çok te-

şekkür ederiz.
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