FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ)
MAKALE YARIŞMASI
Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Felsefe Severler,
Son yıllarda ülkemizdeki felsefe okuru nüfusunun gerek eğitim veren bölüm, gerek
bunlarda okuyan ve mezun olan öğrenci gerekse eğitim kurumları dışından ilgilenen
meraklı sayısının artışına koşut bir biçimde arttığını sizler de bizim gibi
gözlüyorsunuzdur.
Nicelikteki bu artış elbette üretilen kaynak miktarına da yansıdı. Bundan 25 sene önce
büyükşehirlerdeki kitapçılarda bile felsefeye ayrılan kısım neredeyse bir raftan ibaretken,
bugün pek çok yerde büyük reyonların ayrıldığına mutlulukla tanık oluyoruz. Raflara
dizilmiş telif eserler, çeviriler, dergiler meraklılarına büyük bir çeşitlilik sunuyor.
Felsefi kaynakların üretildiği mecraların en önemlilerinden biri de, akademik felsefe
dergileridir. Yayınlanan yazıların hakem ve editör denetiminden geçtiği bu dergiler, hem
yazarlar hem hakemler hem de editörler için bir okul işlevi görerek ülkemizdeki felsefi
yayınların niteliğinin artışında önemli bir görevi yerine getiriyor. Popüler ve görünür
alanın her ne kadar dışında kalsalar da, zorlu değerlendirme süreçlerinin etkisiyle bu
dergilerde nitelikli, ufuk açan, ilham veren, yönlendirici pek çok çalışma yer buluyor. Buna
karşılık, mesleği gereği felsefeci olanların bir kısmı bunlardan ilgilerine göre haberdar
olsa da, felsefeye merak duyan büyük kitle için bu dergiler ve yazılar ne yazık ki gözlerden
uzak kalıyor.
Bunun yanında, felsefe alanında ortaya konan iyi işlerin takdir edilmesinde bir eksiklik
olduğunu gözlüyoruz. Felsefe dışındaki akademik çalışmaların ya da yazınsal işlerin
ödüllendirilip teşvik edilmesi için düzenlenen etkinlikler olmasına rağmen, felsefede
bunlara denk gelmiyoruz. Ulusal felsefe ortamımızda baskın olduğunu gözlediğimiz
“felsefe tarihi bakımından orjinal olma” ya da “uluslararası düşünce hayatını
yönlendiriyor olma” gibi beklentiler, Türkiye’deki çalışmaların atfa değer bulunmasını
bile engelliyor. Biz yaygın olan bu bakış ve tutuma rağmen, ülkemizdeki felsefe
çalışmalarının nitelikçe yükselen bir ortalamaya sahip, ödüllendirilmeye ve tanınır
kılınmaya değer olduğunu yalnızca FLSF Dergisi’nde yayınlanan makalelere bakarak bile
görebiliyoruz.
İşte bu iki neden, FLSF Dergisi olarak bizi, son 10 yılda yayınladığımız (yani 7.-26. sayılar
arasında yer almış) makaleler arasında Türkiye’nin önemli felsefecilerinin hakemliğine
başvurarak bir yarışma düzenlemeye yöneltti. Editörlerimiz tarafından birkaç gün
içerisinde belirlenecek yirmi civarında makale, oluşturulacak jüri tarafından ortak
ölçütlere göre puanlanacak ve değerlendirilecektir.
Bu ölçütler “makalenin konusunun ve yazarının iddiasının özgünlüğü; ele aldığı
problemin ifade ediliş, işleniş ve çözümleniş başarısı; akıl yürütme, kavramların
içeriklendirilişi ve temellendirmedeki beceri; birincil ve ikincil kaynakların yeterliliği ve
kullanım verimliliği; akademik dünyaya ve topluma katkısı” biçiminde özetlenebilir.
Bu ölçütler ışığındaki puanlamalara göre makaleler arasından 1., 2. ve 3. belirlenecek,
alınan puanlara bakarak sıralama belirtilmeksizin 6 makaleye mansiyon ödülü verilecek,
ayrıca bir makaleye “Sabri Büyükdüvenci Özel Ödülü” takdim edilecektir. Yarışmada ilk

üç dereceyi ve Sabri Büyükdüvenci Özel Ödülü’nü alan dört çalışmanın sahiplerine plaket,
mansiyon alan çalışmaların sahiplerine başarı belgesi gönderilecektir.
Yarışmada değerlendirmeye alınan makalelere dair kamuoyuyla bilgi paylaşılmayacaktır.
Değerlendirme tamamlandığında yalnızca ödül alan makaleler web sayfamızdan ve ilgili
kanallardan duyurulacaktır.
Makalelerinin bu etkinlikte yer almasına izin veren yazarlarımıza ve hiçbir karşılık
olmaksızın bu makaleleri değerlendirmeyi kabul eden Jüri üyelerimize şimdiden teşekkür
ederiz.
Umarız, bu etkinlik hem felsefi çalışmaların niteliğinin yükselişine hem de bu çalışmaların
tanınırlığına arzu ettiğimiz katkıyı yapar.
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