Editörden
Siyasal ve toplumsal anlamda bugüne kadar birçok konuda sancılı yıllar geçiren Türkiye, bugünlerde daha büyük badirelerin sancılarını daha derinden yaşamaktadır. Varlığını ve birliğini sürdürebilme konusunda büyük mücadelelerle
zorlu günler geçiren ülkemizin karşılaştığı sorunları ve içinde bulunduğu şartları
sosyal bilimcilerin ayrıntılarıyla anlayıp, açıklaması entelektüel ve akademik birer
yükümlülük, vicdani ve milli bir sorumluluktur. Bu konuda Türk üniversiteleri ve
düşünce kuruluşlarının yazılı ve sözlü yollarla nitelikli çalışmalar ve analizlerle
sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara yönelik çabalarıyla katkıları büyük
bir ihtiyaçtır.
Bu hassasiyetle çalışmalarıyla bu sayımıza katkı yapan yazarlar ve çalışmaları
aşağıdaki konular ekseninde şekillendi.
II. Dünya Savaşı sonrası Fransız felsefesi ve sosyolojisinin özne-yapı dikotomisini üç Fransız düşünürü Louis Althusser, Pierre Bourdieu ve Alain Touraine üzerinden bir çalışmayla Murat İnce, entelektüel ve akademik yönlü bir çalışmayla
bu sayımıza katkı da bulundu. Hükümet sistemi tartışmalarında üç yazar ise birbirinden farklı yazı kaleme aldı. Hükümet sistemlerini siyasal kültür bağlamında inceleyen Rıfat Aydın, siyasal kültürle ilişkili muhalefet kültürü, parti disiplini-lider
etkisi ve demokrasinin kurumsallaşması olguları üzerinden başkanlık ve parlamenter sistemin Türkiye’deki siyasal kültürle uyumu çerçevesinde uygulanabilirliğini
değerlendirdi. Başkanlık sistemiyle ilgili diğer bir çalışmayı ise Tuğrul Korkmaz
kaleme aldı. Korkmaz, farklı hükümet sistemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını Türkiye özelinde incelemeye çalıştığı makalesinde, Türkiye için hangi hükümet sisteminin daha uygun olacağına dair bir tartışma yürüterek alana düşünsel bir
katkıda bulunmaya çalıştı. Başkanlık sistemiyle ilgili üçüncü yazı ise Uğur Acar’a
ait. Acar, Fransa ve Rusya’da yarı başkanlık sistemini bir istikrar sağlama aracı olarak bu iki ülkenin tarihsel gelişim örnekleri üzerinden ele aldı. Betül Balaban ise
yabancı sermayenin Türkiye’nin yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisini belirlemek
amacıyla 2002:1-2015:4 dönemine ait veriler üzerinden bir çalışmayla bu sayıya
katkı sağladı. Doğu edebiyatının manzum romanı olarak tanımlanan bunun yanında uzun ve iç içe geçmiş konuların rahatlıkla anlatıldığı mesnevilerle ilgili olarak
bir çalışma yapan Erdem Sarıkaya, 14. yy. verimlerinden Ahmed Harami mesnevisini kötü bir kahramanın maceraları etrafında kaleme aldı. Derya Kılıçkaya ise
Kemal Tahir’in 1937 yılında Yedigün dergisinde yayınladığı “Velinimetimiz Müvezzi” başlıklı hikâye üzerinden müvezzilerin iç dünyasına girerek onların psikolojini
yansıtmaya çalıştı.
Türk düşünce dünyasına akademik ve entelektüel çalışmalarıyla katkıda
bulunan yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu
sorunlara entelektüel ve akademik hassasiyetlerle yaklaşan, bu toplumun ve
ülkenin sorunlarını hissederek kendi alanlarında yaptıkları ve yapacakları nitelikli
çalışmalarla katkı sağlayacak yeni düşünce adamlarının yetişmesi dileğiyle, bir
sonraki sayımızda buluşmak üzere.
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