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Değişim bu sayımızda da sürüyor. Sosyal ve fiziksel var-
lık alanında tezahür eden bir olgu olarak değişim, 

Herakleitos’tan bugüne fizik felsefesinin bir ilkesi olduğu bi-
linen bir husustur. Fiziksel değişim mahiyeti itibariyle ya öz-
seldir, ya ilintiseldir. Özsel değişim ya oluşu, ya bozuluşu ifade 
eder. İlintisel değişim ise ya mekânsal değişim, ya niceliksel 
değişim, ya niteliksel değişim demektir. Fizikteki insanî de-
ğişimler ise fizikten farklı olarak iradeli değişimleri içermek-
tedirler. 

Sözünü ettiğimiz olgu ve ilkenin tezahür ettiği diğer bir 
varlık alanı yayın dünyasıdır. Bu anlamda, dergimiz değişim 
ilkesine bağlı olarak varlığını bu sayıyla sürdürmektedir. De-
ğişimimizin amacı daha iyi, daha güzel ve daha doğruya sey-
retmektir.

Belirtilen amaçla dergimiz elinizdeki sayımızla 5. yılını ta-
mamlamakta, 6. yılına adım atmaktadır. Altıncı yılında Ulak-
bim tarafından izlenme sürecini tamamlamakta, dergi park 
üzerinden dijital yayınını sürdürmektedir. Bilindiği gibi der-
gimiz, beş yıldır hem basılı, hem dijital olarak yayınlanmakta, 
her iki tür yayınının ISBN’sine sahip bulunmaktadır. Alan in-
dekslerine ilaveten dergimizin yeni indekslerde dizinlenmesi 
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için müracaatlarımız sürmektedir. Hedefimiz SCI, SSCI ve AHCI 
indekslerinde dizinlenebilmek.

Beşinci yılımız bizim için bir otokontrol yılı oldu. İç dizgisinden, 
dış biçimine, yazım kurallarından sayfa düzenine, …vb konularda 
kendisini yeniledi. Dokuzuncu sayımızda otokontrole bağlı olarak 
gerçekleşen değişikliklerden söz edilmişti. Burada detaylara girmi-
yoruz. Son iki sayımız ile önceki sekiz sayı arasında yapılacak bir 
karşılaştırma bile, “daha iyi, daha güzel ve daha doğru” yayın ama-
cında ulaşılan noktayı gözler önüne serecektir.

Bu bağlamda hazırlanan 10. sayımızla dergimiz, geleceğe emin 
adımlarla yürümektedir. “Daha iyi, daha güzel ve daha doğru” bir 
gelecek yürüyüşümüze makaleleriyle katkıda bulunan yazarlarımı-
za, kabul edip yaptıkları hakemlikleriyle katkıda bulunan sayı ha-
kemlerimize teşekkür ediyoruz.

“Daha iyi, daha güzel ve daha doğru” yolunda varlık bulan yeni 
sayılarımızda buluşmak dileğiyle…

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ


