Baş Editörden
Demokrasi Platformu Dergisi (DPD) 2005 -2013 yılları arasında çok ciddi bir
akademik birikim ve özgünlükle yayınlanmaya devam etmiş; Türk dergicilik
tarihine nitelikli çalışmalarla katkı sağlamıştır. İlerleyen yıllarda belirli bir zaman
yayın hayatına bir süreliğine ara verilmiş; 2021 yılında, alanlarında uzman yeni bir
ekip ile Kasım sayısında Afganistan teması ile yeniden yayın hayatına dönüş
yapmıştır. DPD’nin geçmişten getirdiği çoğulcu, demokratik ve sivil temelli
akademik özgün duruş mirası ve içeriden bakarak okuma geleneği bu yeni ekiple
de sürdürülecektir. Derginin akademik kurullarına bakıldığında oldukça özgün,
alanlarında etkin ve yetkin uluslararası pek çok alandan akademisyenin olduğu
görülecektir.
DPD’nin amacı; Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırmacıların akademik
çalışmalarını başta Türkiye olmak üzere kültür ve gönül coğrafyamızın açık
erişimine sunabilecekleri bilimsel bir platform teşkil etmektir. Sosyal bilimlerin
hemen tüm alanlarında özgün çalışmaları, alanında uzman isimlerin eliyle bilim
camiasının hizmetine sunmak da bir diğer amaçtır. Bu noktada belki de bir ilki
başararak gelişen ve hızla değişen dünya şartlarında bütün Türkistan
Coğrafyasında etkin olan Türkçe lehçeler ile yazıya geçirilmiş metinlere ve bunun
yanında Arapça olarak kaleme alınmış çalışmalara yer verilecektir.
DP Dergisi’nde sadece sosyal bilim disipliniyle ele alınmış çalışmalar
bulunacağı gibi aynı zamanda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalara da yer
verilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte uluslararası akademik çalışmalara
katkı sağlaması amacıyla 500 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet uygulaması
takip edilecektir.
Türkiye, bölge ve dünyada gündemdeki olayların önemine istinaden Aralık
2021 sayısında olduğu gibi zaman zaman alanında uzman araştırmacıların tematik
çalışmalarına ve kaynak kişilerin anılarına yer verileceği gibi alan uzmanları ile
yapılmış röportaj vb. yazılara da ağırlık verilecektir. Elbette ilk olarak yapılması
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gereken hususlardan bir tanesi derginin indeks ve arama motorlarına en kısa
zamanda dahil edilmesi olacaktır. Bunun için eylem planlarımız mevcut olup, çok
kıymetli çalışmalarını bizimle paylaşacak olan yazarların emanetlerini en hızlı ve
yaygın bir şekilde etkiye dönüştürmek için hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Bu
şekilde DPD‘nin kuruluş vizyonu aynen devam ettirilecektir.
Demokrasi Platformu Dergisi, Türkiye ve tüm Kültür ve Gönül
Coğrafyamızın akademi dünyasına yeniden hoş geldi.
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