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27. sayımıza ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Allah’ a (CC), binlerce kere şükrüler olsun. Dile kolay, tam 14 yıldır 

sürekliliği olan zorlu bir süreçten bu noktaya gelebilmek; bizleri bahtiyar kılmaktadır. Zira Türkiye’de dergi çıkarmak, 

hele fikri bir dergi ise, güçlükler daha da artmaktadır.  

Akademik bir derginin sürekliliği -takdir edersiniz ki- çok önemlidir. Dergimizin akademik camia, fikir ve kültür 

çevrelerinde, önemli bir yer edinmeye başlaması, yayıncılık adına ne kadar değerli bir faaliyette bulunduğumuzu 

göstermektedir. Akademik ve fikrî bir araştırma dergisini birlikte yürütmenin zorluğu da ortadadır. Kaliteli bir yayın 

yapmak için makalelerin belli bir seviyede olması kaçınılmazdır. Makale seçimindeki zorluklar, hakem heyetinin ince 

eleyip sık dokuması, çevirilerdeki hassasiyetimiz işimizi zorlaştırmaktadır. Kalıcı olmada belirli kıstasların zorunluluğu 

da cabası... Hakem raporlarına göre birçok makalenin yayımlanmaması, reddedilmesi ve bunu yazarına izah ise ayrı bir 

çaba gerektiriyor. Bu da kaliteli dergi çıkarma şevkini örseliyor. Buna rağmen Kaf Dağındaki fikri ideale ulaşmak, Yitik 

Hikmete vuslatı gaye edinme ülküsünden vazgeçmek; korku iklimine teslimiyettir. Dolayısıyla yıllardır süren doğru 

gelecek mefkûresinden vazgeçmek, kendini inkârdır. Bütün engelleri bertaraf edilmesi, yenilerine işaret olacağını 

bildiğimizden, -daima- dimdik ayakta kalmanın telaşı içinde olacağımızdan şüphe edilmemelidir. Bir ışık yakıp, ziyasını 

fazlasıyla ötelere taşımanın şuuruna sahip bir anlayışı bedbinlik anında, ümit var olabilmenin şavkını zihinlerde 

teşekkülün peşinden koşturacağız. Bu hususta “her şeye rağmen" istikbale umutla bakmayı her daim diri tutacağız.  

 Bununla birlikte yukarıda da zikrettiğimiz gibi, bir taraftan hakemli yazıların sürece bağlı olması  ve akademik 

kurallara uymayan makalelerin reddi, zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır.  Belli bir emekle kaleme alınan 

makalelerin reddedilmesi yazarı açısından zorluklar içermektedir. Ama bu durum, hakemli dergilerin olmazsa 

olmazlarındandır. Araştırma‐inceleme yazılarında makale sahiplerinin akademik isimlerle yayımlanması talebi, bizi 

zorlayan konulardandır.  Bu tarz yazılar, hakeme 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. Derginin çıkma aralığında o anki hale uygun düşecek yazıları gazeteci mantığından 

uzak bir şekilde neşretmekteyiz. Buradaki amaç, nitelikli düşünceleri fikrî hayata kazandırmaktır. Bizi yönetenlere 

rehberlik açısından mühim olduğunu düşünmekteyiz. 

Bu noktada bizleri yalnız bırakmayan akademik kadromuza ve yayın kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Çünkü 

böylesi bir dergi, ancak Yayın Kurulu, Editör Kurulu ve Danışma/hakem kurulunun müşterek hareket etmesiyle 

mümkündür.  27. Sayımızda katkı sağlayan yazarlarımıza da ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz.  

28. sayımızda buluşmak ümidiyle… 
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