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Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi olarak 25. sayıdan itibaren DergiPark’ta olmanın heyecanı ile yeni bir 

hamlenin içindeyiz. Daha evvel biraz mesafeli durduğumuz bir yere bağlı olmanın Yeni Fikir Dergisi’nin çıkış amacına 

set çeker mi endişesinden sıyırılarak akademik camianın tam merkezinden; asıl eksenimizden taviz vermeden 

DergiPark’ta yola devam etme kararı aldık. Bu anlamda yeniden yapılandırdığımız Editör Kurulu’ndaki hocalarımıza 

katkılarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz inanıyoruz ki, böylesine ciddi, hakemli akademik bir derginin varlığı 

ve sürdürülebilirliği nitelikli bir yazı ve editör kurulu ile mümkündür. Yani kaliteli, vasıflı ve en önemlisi heyecanlı bir 

kadro ile ancak neticeye ulaşabiliriz. Bunu başardığımızı da ifade  edebiliriz. 26. sayıdan itibaren indeks çeşitliğini 

artıracağız inşallah. 

Daha önce de ifade etiğimiz gibi (11.sayı), akademik ve fikrî bir araştırma dergisinin desteksiz yaşayabilmesi, 

birilerine bel bağlamadan hayatını sürdürebilmesi, elbette takdire şâyân bir hadisedir. 26 Nisan 2009 tarihinden bu tarafa 

geçen 14 yıllık sürede 26. sayıyı çıkarabilmek; fizikî mücadelenin yanında fikrî bir varlığın olduğuna da işarettir. Bu dergiyi 

çıkarmadaki esas gayemiz, Türk fikri hayatına bazı “şey”leri kazandırabilmekti. Bunun için çalıştık; çabaladık, gayret etik. 

Neticede fasılasız bir düşünce dergisinin nüvelerinden olmanın haklı sevincini yaşamak elbette önemlidir. Ancak, bu tür 

dergilerin devamlılığında, okurların ve yazarların müspet veya menfi eleştirilerin etkisi inkâr edilemez. Bunları dikkate 

alarak devam eden yolculuğumuz, bütün imkânsızlıklara rağmen geleceğe matuf fikrî yatırımlarımız kesintisiz sürecektir. 

Dergimizde yayımlanan bazı makalelerin Türkiye’nin gelecek inşasında önemli kilometre taşları olacağı da hakikattir. 

Bizim çıkış noktamız ve amacımız olan yerelliğiyle cihanşümul(global) bir fikrî hareketin öncülüğünü yapmak; gelecek 

nesillere kaynak gösterilmesi adına çabaladığımız dergimizin taşra denebilecek Aydın gibi bir yerde yayın hayatını 

sürdürmesi; ciddi bir fedakarlığın varlığını gösterir.  

Bu sayımızda da birbirinden değerli araştırma ve akademik makalelerimiz mevcut. Ancak derginin zamanında 

çıkması gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilen bazı makaleler 27. sayıda yayımlanacaktır. Gerek  hakem süreci 

gerekse tekrar gözden geçirilmesi talebiyle yazarlara geri gönderilen makalelerin zamanında dönmemesi yayın safahatını 

etkilemektedir.  

26.sayımıza yayınlanması için çalışmalarını gönderen değerli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.  

Bu değerli çalışmaların siz değerli okuyucularımıza faydalı olacağını ümid ediyoruz.  

27. sayımızda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz. 
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