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Sosyal Bilimler sahasında hareketli 

konuların da ihtiva edilmesini arzuladığı-

mız dergimizin tarihe not düşme çabasının 

üzerinden tam 10 yıl geçmiş. Dile kolay… 

26 Nisan 2009 yılında mütevazı ilk sayı-

mızla tefekkür dünyasına açtığımız fikrî 

yelkenlere verimli rüzgârları alarak 22. 

sayımıza ulaşmanın haklı gururunu yaşıyo-

ruz. Akademik camiada kalıcı olmanın ne 

kadar zor olduğunu, hele hele kalıcı yürü-

yüşünüzü ilmek ilmek düşünce âleminde 

yerinizi almanızdaki güçlükler anlaşıldı-

ğında bu 10 yılın kıymet ve ehemmiyeti bir 

kez daha ortaya çıkacaktır.  

Akademik ve fikrî bir araştırmayı 

birlikte yürütmenin zorluğu ortadadır. So-

ğuk ve donuk dergicilik anlayışından dai-

ma uzak durmaya gayret ettik. Bu manada,  

hakemli yazıların sürece bağlı olması ve 

akademik kurallara uymayan makalelerin 

reddi, zaman zaman sıkıntılara sebep ol-

maktadır. Belli bir emekle kaleme alınan 

makalelerin reddi yazarını memnuniyetsiz-

liğe sevk etmektedir. Ama bu durum, ha-

kemli dergilerin olmazsa olmazlarındandır. 

Yeni Fikir dergimizin üslup ve şekli 

yayını hususunda diğer hakemli dergilerde 

olduğu gibi, alışagelmiş düzen ve içerik 

halinde görmek isteyen bazı okurlarımız 

mevcut. Bu yöndeki değerlendirmelerini 

aldığımızda seviniyoruz. Uzmanlık alanın-

da bile yeterli bilgi birikimine, araştırmaya 

ve yeniliğe sahip olmayan akademisyenle-

rin bulunduğu ülkemizde, dergimizin 

okunduğunu, incelendiğini görmek bütün 

yorgunluğumuzu aldığı gibi bizlere güç de 

vermektedir. 

Dergimizi yayın hayatına geçirme 

amacımız; adından da anlaşılacağı üzere 

sadece akademik yazıları değil, akademis-

yen olmayan kişilerin araştırma ve fikir 

yazılarını da uluslararası kişi ve kurumlara 

tanıtarak alışılmışın dışında, yayın haya-

tında farklı bir çığır açmaktır. Bu gaye ile 

taviz vermeden yayın hayatını hem basılı 

hem de elektronik ortamda sürdürmeye 

çalışıyoruz. Basılı yayının çok çetin ve 

ekonomik şartların zorluğu göz önüne 

alındağında bu çabanın takdire şayanlığı 

izahtan varestedir. 

Bu sayımızda da çok değerle akade-

misyenlerimizin makaleleriyle sizleri baş-

başa bırakıyoruz. Akademik ve fikir cami-

asına faydalı olması temennisiyle… 

Daha nice 10 yıllarda ve 23. sayı-

mızda tekrar buluşmak dileğiyle… 
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