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linizdeki derlemede yer alan makaleler, Türkiye toplumunda özlemini
duyduğumuz demokratikleşme, yurttaşlar için hak ve özgürlükler ortamının geliştirilmesi yönünde bir güdülenmeyle bir araya getirildi. Bugün için
tıkanan yeni anayasanın yapım sürecine bilimsel bir destek vermek üzere, küreselleşme ile değişmekte olan yurttaş-devlet ilişkilerinin, yurttaşlık modellerinin, çeşitli yurttaşlık siyasetlerinin ve yurttaş taleplerinin sosyolojik, hukuki
ve siyasi açılardan analizini yapmak istedik. Elbette, konunun bütün boyutlarını kapsamış olduğumuzu iddia etmiyoruz ama küreselleşme sürecinde ortaya çıkan ya da pekişen eşitsizlik eksenlerini örneğin, göçmenlik ya da toplumsal cinsiyete dayalı “eksik yurttaşlık” yaşantılarını ortaya sermek istedik.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak düzenlediğimiz, 16-17 Mart
2012 tarihinde gerçekleşen, “Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık”
başlıklı uluslararası katılımlı sempozyumun ardından süregiden tartışmalar,
eklemeler, çıkartmalarla bu derleme oluştu.
Küresel kapitalizm çağında yurttaşlık, yeni eşitsizliklerle karşı karşıya
kaldı ve bu eşitsizlikleri yaratan ekonomik, sosyal, kültürel süreçler tarafından olduğu kadar hak öznelerinin mücadeleleri tarafından da sürekli yeniden
biçimleniyor. Yurttaşlık alanındaki araştırmalar bu nedenle disiplinlerarası
yaklaşımları ve disiplinlerin buluşmasını gerekli kılıyor.
Sempozyumun Bilim Kurulu’nda ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan
ve elinizdeki kitaba katkıda bulunan bilim insanları sosyal bilimlerin çeşitli
alanlarından çok değerli katkılar sundular. Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr.
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Haldun Gülalp, Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Prof. Dr. Fulya Atacan, Prof.
Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Meral Özbek, Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Deniz Vardar, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Doç. Dr.
Alev Özkazanç, Prof. Dr. Neşe Özgen ile Sempozyum Düzenleme Kurulu
üyeleri Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gülfidan, Yrd. Doç.
Dr. N. Aslı Şirin Öner, Dr. Melih Çoban, Dr. Funda Karapehlivan Şenel, Dr.
Zeynep Beşpınar Karaoğlu, Dr. Bahar Aykan Bentehar ve Ar. Gör Derya
Güngör’e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Friedrich Ebert Stiftung Derneği’ne, Petrol-İş Sendikası’na ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.
Özellikle Dahlerup ve Freidenvall’ın makalesi ve Yasemin Soysal’ın
makalelerinin çevirilerindeki katkılarından dolayı Aylin Kartal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu derlemede yer alan tartışmaların yurttaşlık haklarının genişletilmesi için ufuk açıcı olacağını ümit ediyoruz.
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