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Editörden 

 

Dergimizin20.nci benim de editörlü-

ğünü yaptığım bu 2. Sayımızda Yenifi-

kir ailesi olarak siz okurlarımızla bu-

luşmaktan kıvanç duymaktayız 

 

“Değişmeyen tek şey, değişiminkendi-

sidir.”  Heraclitus 

 

 Her insan doğar, büyür, gelişir ve ölür 

diye bilinen darbı mesel aslında ölüm-

le sonlanmayan, esasında başka bir 

hale dönüşümdür, kanımca. Değişmek, 

dönüşmek varoluşun aslı esasında. 

Rabbim insanı yaratırken  “ Ben bir 

cevherdim, bilinmek istedim.” İfade-

siyle asıl olanın farkına varmak, bil-

mek olduğunu en baştan bize bildir-

miştir. Nitekim kısa hayatımızda veya 

dünya tarihinde gördüklerimiz de bu-

nun ifadesi değil mi? Milletlerin, dev-

letlerin, insanların paylaşamadığı veya 

savaştığı esasında kendini ifade ede-

memek, anlaşılamamak değil midir? 

Sevdiklerimiz en çok beni anlamadın!. 

Ben, senin için şunu şunu yaptım cüm-

leleriyle sitem etmez mi? Evlatolarak 

ebeveynlerimizin anlamasını, ebeveyn 

olarak evlatlarımızın bizi anlamasını 

bekleriz. Aramızdaki samimiyet ve 

güven her ne olursa olsun sağlam-

sa;asla bozulmayız, yıkılmayız. 

  

             Bireylerden oluşan halk (millet) 

daaynı şekilde ebeveyni olan devletine 

yeri gelir naz yapar, yeri gelir küser, 

kızar. Fakat aradaki bağ sağlam ve gü-

venilirse her ne olursa olsun asla kop-

maz. Devletimizin  “ Tek Yürek, Tek 

Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan” sloganı 

ile çıkılan yolda ifade edilen teklik; 

salt, yalın matematiksel bir değildir. O, 

aile içindeki bir olmaktır.  

 

Bu yüzden tarih boyunca sürekli deği-

şim, dönüşüm ve gelişimlere açık ol-

muş Türk Milletini 24 Haziran 2018 

sonrası 9 Temmuz 2018 Salı güne res-

men başlayan adı yeni fakat ruhu bu 

ülkenin mayasında zaten var olan Baş-

kanlık sisteminin ülkemize ve İslam 

coğrafyasına hayır getirmesini dileriz. 

  

Yaşanılan tarihe, tarih düşmek için 

yazdığımız bu düşüncelerimizden son-

ra gelelim bu sayımıza. Yeni Fikir ailesi 

olarak Nisan 2017 tarihlerinde düzen-

lediğimiz  Yeni Fikir Stratejik Araştır-

maları Derneği ( Yeni Fikir SAM) ‘ın 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 

Başkanlığı tarafından desteklenen, 

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 

ve Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şu-

besi ortaklarımızla “Göçmen Sorununa 

Genç Bakış”Kısa Film-Hikaye-Makale 

yarışmasında dereceye giren ve ödül 

alan eserleri  sizlerle buluşturmaya 

devam ediyoruz.  Ayrıca eğitim, tarih 

ve diğer sosyal disiplinlerle ilgili araş-

tırmacılarımızın makalelerini sizlerle 

buluşturuyoruz.  

 Dergimize emeği geçen herkesi sevgi 

ve saygıyla selamlıyoruz. Gelecek sa-

yımızda buluşmak dileğiyle…… 

 

Dr. Öğrt. ÜyesiNezahat BELEN 

20. Sayı Editörü/Editor of the 20th  

Issue 

 

 

 

 


