
 

 

 

EDİTÖRDEN 

İlk özel sayımızı yayımladıktan hemen sonra normal yayın akışımıza döndük; 9.Sayımızla 

karşınızdayız.  

Bu sayıda değişik alanlarda yazılarımız yer alıyor. Aşağıda verdiğimiz makale başlıkları bile 

konulardaki çeşitliliği göstermeye yeter: Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları 

Sorunların İncelenmesi; Sağlıklı Yaşam Modülü’ne Yönelik Değerlendirmeler; Hırsız 

Sözcüğünün Kökeni Üzerine; Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir 

Değerlendirme; Kastamonu ve Yöresi Ağızlarında Mantar Adları; Necati Cumalı’nın Viran 

Dağlar Romanında Göç Olgusu; Osmanlıdan Cumhuriyete Yozgat Yöresinde Kurulan 

Haftalık Pazarlar ve Panayırlar; Sarayda, Seferde ve Ölümde Aileyi Hatırlamak: İç Oğlanları 

ve Aile İlişkileri; Symbolism of Ceramics of the Bronze Age Kazakhstan; Yabancılara Türkçe 

Öğretiminde Dilbilgisi İçeriğini Etkileyen Faktörler:  A1, A2 Düzeyleri; -(X)ş Mastar Eki 

midir?  

Çeşitliliği önemsiyoruz. Onu, öğrenme merakının bir sonucu olarak görüyor, merakın değişik 

alanlara yönelmesinin de bulguların çeşitliliğini getirebileceğini düşünüyoruz.  

Prof. Dr. İlhan İnan diyor ki : “Merakı bizi bilgiye götürecek bir araç sanıyoruz. Her şeyi 

bildiğimiz bir dünya iyi olur muydu? Benim görüşüm iyi olmayacağı yönünde. Ben her şeyi 

bilmemekten mutluyum; merak etmek bir şekilde yolda olmak gibi bir şey. Önemli olan o 

yürüyüş.”(Merakın Felsefesi, Boğaziçi Dergisi, Mayıs-2015).  

Her şeyi bilenlerin zaten bilime katacakları bir şey yoktur. Öğrenmeye çalışanlara ve 

öğrenmeyi hayat tarzı olarak seçenlere çok ihtiyacımız var. Prof. Dr. İnan’ın işaret ettiği 

“yolda olmak” ve “yürüyüş” araştırmacılara fırsat tanımakla mümkün olur. Uluslararası 

Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi (IJHE)’nin temel hedeflerinden biri, bu ihtiyacı duyan 

araştırmacılara meydan açmaktır. 

Sanal ortam esiri birçok insan, internet gezintileri sayesinde her konuda bilgi sahibi olduğunu 

düşünüyor.  Ekonomiden eğitime, siyaset bilimine ve hatta tıbba dair yorumlar yapabiliyor. 



 

Arama motorlarından okuyup kritik hastalıklar konusunda doktorlara ders vermeye 

kalkışanların sayısı da artıyor. Bilginler azalırken bilgiçler çoğalıyor. Eskiden “malumat-

füruş” denir, küçümsenirdi bu tip insanlar. Şimdi namlı bilim adamlarıyla kıyaslanıp daha 

yukarılarda bile görülebiliyorlar. “Marifet iltifata tâbîdir” ama gerçekten marifet varsa… 

IJHE olarak deneyimli hocalarla akademiye yeni adım atmış gençlerin aynı ortamda 

buluşmasını da çok önemsiyoruz. Özel sayımızda çok sayıda gencin makalesine bu sebeple 

yer verdik. Bu sayıda da hocalarla öğrencileri bir aradalar. Bunu sürdüreceğiz. 

*** 

Her sayı emekle, özveriyle çıkıyor. Yazanlar için de inceleyenler için de düzenleyenler için de 

geçerlidir bu. Hakemlerimize, yazarlarımıza, ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür 

borcumuz var. Sağ olsunlar. 

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle. 

 

Dr. Saadettin Yıldız 
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