Editörden
Bilim ilk defa söylenen bir şeydir. İlk defa söylenen bir şey, insanlığın
bilgi kapasitesine bir eklemedir bir katkıdır. İnsanlığın bilgi kapasitesi de bu
ekleme katkılarla genişler ve ilerleme kaydeder. Bunun elde edilmesi ise
araştırma ile gerçekleşir. Dolayısıyla bilim araştırmadır denilebilir. Araştırma
faaliyetleri de lisans düzeyindeki bir eğitimden ziyade lisanüstü dönem
araştırmalarıyla ve araştırmaları yürüten kurumlar marifetiyle gerçekleşir.
Lisansüstü eğitime ve araştırmaya devam edildikçe alttaki bölümlemeler ve
dallar daha da flulaşır adeta bir koni misali onun tepesine ulaşılır. Ve nihai
noktada bilim bir bütün olarak, bir nokta olarak görülür. Belki de Hz. Aliye
atfedilen “İlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı” sözü bunu bir ifadesidir.
Eskiler esasen hakikatin bilgisi olan hikmeti, nazari ve ameli olmak
üzere ikiye ayırırlar. Nazari hikmeti de 1. fizik, 2. matematik (ilm-i
talimî/Riyazî), 3. Metafizik (İlm-i İlâhî) olmak üzere üç merhalede ele alırlar.
Evvelemirde Mantık ilmi, nazariyatın çetin dünyasında yol alırken, kavramların
ve bilginin dünyasında sağlıklı ilerleyebilmek için öğrenilmesi gereken ilim idi.
Özetle teorik felsefe öğrenilirken önce fizik (en altta) sonra matematik (ortada)
ve en sonunda metafizik (en üstte) ilimleri tahsil edilirdi. Çünkü fizik bilimlerini
kavramadan hikmet yolunda ilerlemek imkânsızdı. Dolayısıyla bilim
disiplinlerin birbirinden tamamen bağımsız birer alan olarak mütalaa edilmesi
yerine bugün Batı’da da revaçta olan disiplinler arası çalışmaların desteklenerek
aslında disiplinlerin birbiriyle bağını yeniden keşfetmek gerekmektedir.
Ülkemizin uluslararası yayın sıralaması açısından ilk 20’lerde yer aldığı
günümüzde, dergimizde yer alan makalelerin, bu makalelere yapılacak atıfların,
dergilerimizin uluslararası kabul gören indekslere taşınması açısından büyük
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefimiz bilimsel ilkelerden taviz vermeden
uluslararası bir yayın haline dergimizi taşımaktır. Gelecek sayılardan itibaren
kendi genç değerlerimizin araştırmalarına dergimizde daha fazla yer verdiğimiz
gibi uluslararası araştırmacıların yayınlarına da yer vereceğiz. Her şeyden önce
unutulmamalıdır ki, dergimizin ulusal ve uluslararası bilim dünyasında
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tanınması ve kabul görmesi, dergimizin sahip olduğu ilkelere sahip çıkmasının
yanında sayın yazarlarının göstereceği itina ve teveccüh sonucunda
gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz yayın hayatımızın çok başında olmamıza
rağmen bu birlikteliği, bir aile olma hedefini gerçekleştirme yolunda sağlıklı
adımlar attığımızı düşünüyoruz.
Bir enstitü dergisinin amacının her şeyden önce kendi yetiştirdiği
değerlerin, akademisyenlerin yayınlarına kapısını açması olduğuna inanıyoruz.
Akademik hayatın bizlere kazandırdığı en önemli değerlerden birinin, var olmak
için var etmek ilkesinin olduğunu düşünmekteyiz. Dergimizin bu yönüyle
dinamik ve genç Üniversitemizin, akademik zenginliğinin, çeşitliliğinin bir
vitrini haline getirmeyi hedeflemekteyiz. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
olarak genç araştırmacılara yeni araştırmalarında destek olurken, onların yeni
bakışlarla ortaya koydukları ürünleri bilim dünyasına duyurulmasının, akademik
dünyaya açılımın bir kapısı olmayı hedeflemekteyiz.
Bu bağlamda SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin yeni bir sayısı
ile yine sizlerle beraber olmanın mutluluğu içersindeyiz. Bu sayıyla birlikte
format, vizyon ve misyonunda köklü değişiklikler yapılmış olan dergimiz, çağın
ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içersinde,
kendini yeniden yapılandırrmıştır.
Dergimiz, yayınlamış bulunduğumuz bu altıncı (2007/2) sayısını
takiben, daha düzenli olarak, yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli ve
danışma kurullu bir dergi formatı içersinde yayın hayatını sürdürecektir. Yazı
kabulleri yıl boyunca kesintisiz olarak devam edecek olup, özgün ve daha önce
bir yerde yayınlanmamış araştırma ve incelemelere açık olacaktır. Dergimizin
içersinde belirtilen yazım ilkeleri doğrultusunda gelen yazılar belirlediğimiz
bilim hakemlerimize bekletilmeksizin gönderilecek, hakemlerden gelen
değerlendirmeler doğrultusunda yayımına karar verilen çalışmalar için yayın
süreci başlatılacaktır. Derginin düzenli yayın hayatı hedefine müteakip yeni
hedefimiz, dergimizin ulusal ve uluslar arası indeksler tarafından dizinlenmesine
yönelik girişimlerin başlatılmasıdır. Bu doğrultuda dergimizde bu sayıdan
itibaren yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça) makalelere de
yer verilecektir. Zaten bu sayımızda yabancı dilde (İngilizce) makaleye yer
vererek uluslar arası dizinlenme şartlarını yerine getirme hususunda bir adım
olmaktayız.

X

SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin altıncı sayısının yayımında desteğini
esirgemeyen SDÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Lütfi BAYDAR’a, Enstitü
müdürümüz Doç. Dr. M. Ali DULUPÇU’ya, titiz bir çalışma ve değerlendirme
yürüten bilim hakemlerimize, çalışmalarıyla dergimizin bilimsel seviyesini
yükselten bilim insanlarımıza ve yayınlanmasında katkıda bulunan herkese
teşekkürü bir borç biliriz.
Yeni sayılarımızda buluşmak ümidiyle
Haluk SONGUR
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