Editörlerden…
Sosyoloji dünyasına ilk sayısıyla adım atan Sosyolojik Düşün dergisinin, camiadaki tüm akademisyen
ve öğrencilere bir katkı sunması ümidiyle yayın hayatına başladığını müjdelemenin gurur ve
heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde sosyolojik çalışmalara ayrıcalıklı olarak yer veren dergilerin
sayısının, eğitim bilimleri ve felsefe gibi diğer sosyal bilim alanlarıyla kıyaslandığında pek fazla
olmadığı bir gerçektir. Pek çok sosyolojik çalışmanın, hem akademik teşvik primine mazhar olmak
hem de doçentlik kriterlerini karşılamak gibi kaygıların sonucunda, pek çok farklı alandan dergide yer
aldığı ve takip edilmeyi güçleştirecek derecede kopuk bir yazın faaliyeti sürdürüldüğü de
deneyimlenmektedir. Bu anlamda, Sosyolojik Düşün, sosyoloji camiasında soluk alan
akademisyenlerin çalışmalarına olduğu kadar, lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin
de çalışmalarına yer vermek, sosyolojide “söz”üyle varolmak isteyen her kalem erbabının ürünlerine
bir barınak sağlamak amacındadır. Özellikle dergicilik faaliyetinin, kimi bakımlardan bir yazın
mafyacılığına indirgenerek, ahbap çavuş ilişkisine dönüştüğü bu zamanda, öylesi bir sığınağın önemli
bir karşılık bulacağı kanısındayız. Kendi nesnesine başkasını yaklaştırmayan bir sığlık içinde eğilen ve
bir nevi disiplinler arası birlikteliğin önemini ıskartaya çıkarmak yönündeki eğilimlere olduğu kadar,
her alanın inceleme nesnesi üzerinde bir “söz söyleme” yetki ve ehliyetine sahip olduğu zannıyla yol
alan tahrif edici sosyal bilimcilik eğilimine de karşıyız. Dolayısıyla, dergimizin, belli bir alanın
sınırları içerisinde hapsedilmediği gibi, son zamanlarda gittikçe moda olan sosyolojisiz sosyoloji
yapma biçimlerine de yer vermemeye özen göstereceğini de bildirmeliyiz. Sosyolojik Düşün (!) bu
anlamda bir çağrıdır. Yaşam alanlarımızı kuşatan binlerce sayısız gerçekliğin işlenmesi için sosyolojik
düşünmeye bir davettir. Toplumsal meselelerimizin doğru anlaşılması, aktarılması ve çözümüne
duyarlılık gösteren herkesin, sosyolojik vukuflarının teçhiz ettiği alet ve gereçlerini kuşanarak
çağrımıza bir karşılık vermesi, dergimizin arzu ettiği amacına erişmesinin yegâne koşuludur. İlk
sayımız, oldukça kısıtlı bir zaman içerisinde ve zor şartlar altında hazırlandı. Hem bazı makalelerin
geç bir tarihte elimize ulaşması ve hakem değerlendirme sürecinin ilk sayı için gerekli olan süre
zarfında tamamlanamamasından, hem de teknik bazı sorunlardan ötürü kapsamlı bir ilk sayı ile zuhur
etmek mümkün olmadı. Yine de Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Çağlar KURTDAŞ ile Yrd. Doç. Dr. Bekir
KOCADAŞ kıymetli çalışmalarıyla bu ilk sayıda önemli bir katkı sundular. Sayın KURTDAŞ,
makalesinde, sloganlaştırılarak bireylerin gündelik yaşam tercihlerinin tayin ve kontrolünde
içselleştirilerek yer edinen “Sağlıklı Yaşam” söylencesinin ardındaki sağlık tüketimini deşifre ederek,
sağlığa dair bakışımıza eleştirel bir vukuf kazandırmayı amaçlarken, Sayın KOCADAŞ, Cumhuriyet
Dönemi iç ve dış göçlerin toplumsal etkilerini ele aldığı çalışmasında, iç ve dış göçlerle doğrudan
bağlantılı olan toplumsal meseleleri mercek altına aldı. Yazarlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
İkinci sayı için şimdiden hummalı bir çalışma sürecine girmiş bulunmaktayız. Bir sonraki sayıda daha
geniş bir konu yelpazesiyle huzurunuzda bulunma ümidiyle…

Saygılarımızla…

