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Editörden 
 

Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini 

birlikte yürütmenin zorluğu ortadadır. Bu manada, 

bir taraftan hakemli yazıların sürece bağlı olması ve 

akademik kurallara uymayan makalelerin reddi, 

zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır.  Belli bir 

emekle kaleme alınan makalelerin red edilmesi 

yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu 

durum, hakemli dergilerin olmazsa olmazlarından-

dır.  

Araştırma-inceleme yazılarında makale sa-

hiplerinin akademik isimlerle yayımlanması talebi, 

bizi zorlayan konulardandır.  Bu tarz yazılar, hake-

me gönderilmeden,  yayın kurulunun oybirliği veya 

oy çokluğu ile kabulünden sonra yayımlanması, 

akademik sıfatları gereksiz kılmaktadır. Ancak biz, 

yine de bu vasıfları yayımlamaktayız.  

Fikrî yazılar ise, güncelliği takip anlamında 

önemlidir. Bunun için güncel makalelerin yayım 

tarihi ile irtibatlı olmasına dikkat etmekteyiz. Der-

ginin çıkma aralığında o anki hale uygun düşecek 

yazıları gazeteci mantığından uzak bir şekilde neş-

retmekteyiz. Buradaki amaç, nitelikli düşünceleri 

fikrî hayata kazandırmaktır. Bizi yönetenlere reh-

berlik açısından mühim olduğunu düşünmekte-

yiz.   Bu hususla alakalı şunu söyleyebiliriz:  Yeni 

Türkiye hedeflerinin tartışıldığı bir ortamda Yeni 

Fikir Dergisi olarak buna katkı sağlamamamız 

mümkün değildir. Biz de Yeni Türkiye hedefi doğ-

rultusunda Yeni Aydın nerede sorusunu tartışacak 

bir yayınla katkı sağlamayı planlıyoruz.  Öncelikle 

Aydın’a mahsus stratejik düşünce kuruluşunun 

temellerini atmak üzereyiz. Araştırma merkezini 

kurduktan sonra külliyatlı bir dergi ile Aydının 

geleceğini tartışmak istiyoruz.  İleriki bir zamanda 

Yeni Aydın başlık özel sayı için hem derginin site-

sinden hem de www.yenifikirhaber.com’dan ve 

ayrıca diğer vasıtalarla açıklama yapılacak-

tır.  Şimdiden duyuruyoruz. 

   Çok şükür ki, 13.sayımızı da yayınladık. 

Ciddi bir dergicilikte 13. Sayının ne anlama geldiği 

ehline malumdur.  Biz, yola çıkarken büyük düşü-

nüp geleceğe yönelik stratejiler yapmıştık. Bu an-

lamda yolumuza tavizsiz devam etmenin mutlulu-

ğu içerisindeyiz. İnşaallah 13. sayımızı çıkardıktan 

sonra 2015 yılında 6. senemize mahsus olmak üzere 

kuruluş yıldönümümüzde 14.sayımızı çıkarmayı 

hedefliyoruz. (Çeviri desteğinden dolayı Cem Yıldı-

rım’a teşekkür ederiz.) 

Daha nice sayılarda buluşmak ümidiyle… 

   Mesut MEZKİT 

  

      Editors’s Note 
 

 

The difficulty of publishing an academic 

and intellectual journal is obvious. In this sense, 

both refereed essays should be a part of the process, 

and the rejection of the essays that do not abide by 

the rules are the main difficulties for the publisher. 

But this situation, is a must for refereed magazines. 

 

One of the difficult subjects for us is when 

our writers want to publish an academic writing, 

their name should be published with an academic 

name. This rule is meaningless because the Board of 

Publication decides these writings to be published 

with a unanimity. Therefore, academical titles are 

meaningless. 

 

On the other hand, the intellectual writings 

are important in terms of following the up to date-

ness. So we want our writings and essays to be 

consistent with the publication date. The aim we are 

trying to achieve with this is the qualified ideas will 

be able to live in the intellectual world. We think 

people who administer us are crucial in terms of 

guidance. And towards the aim of the New Turkey, 

we want to create possibilities which will help pe-

ople to question: ‘’Where is new Aydın?’’. We are 

about to lay the foundations of a platform that 

exclusive to Aydın. After we found the research 

center, we want to argue the future of Aydın with a 

complete journal. In the future, we will announce 

news about the special issue titled the New Aydın 

on www.yenifikirhaber.com and on other sources. 

We’re happy to announce that. 

 

Thank God, we published our 13th issue. 

On journal publishing, this number is highly crucial 

and defines itself. While we were at the beginning, 

we thought about our strategies for future. In this 

sense, we are happy we are still going on the road. 

If God lets us, we will publish our 14th issue in 2015 

special for it is the anniversary of our establishment. 

(We thank Cem YILDIRIM for translating) 

Mesut MEZKİT 
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