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Sevgili PD okuyucular?, uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar.
??, okul, özel ya?amlar?n ortas?nda / aras?nda sürdürmeye çal??t???m?z Politika Dergisi için uzunca bir süredir
olu?turmaya çal??t???m?z “yeniden yap?lanma” ad?na bir ad?m? bu say? ile at?yoruz. Daha önceleri PDF biçiminde
sundu?umuz say?lar?m?z?, art?k sitemiz üzerinden okuyabileceksiniz. Bu yolu seçmemizdeki en önemli neden, Politika
Dergisi ile kendi ya?am?m?z aras?nda bir tercih yapmay? istemememiz oldu. Mizanpaj, düzenleme, teknik gibi konularda çok
zaman?m?z? alan eski formattan vazgeçerek, ayn? yaz? kalitesini daha az zaman harcayarak sizlere sunmaya çal??t?k.
Parasal, teknik ve insani destek ça?r?m?za çok fazla olumlu yan?t alamad???m?zdan, dergiyi yine ayn? kadrolarla yürütme
zorunlulu?unda kald?k. Bu da yukar?daki nedenle birlikte, bu biçimi seçmemize neden oldu.
Yeni dergi biçimimiz, nihai seçimimiz de?ildir. Zaman ve ko?ullar, bize yeni kap?lar açabilir; ancak -içinizde en ufak bir
ku?ku olmas?n- dergiye ve ülkeye ba?l?l???m?zda ve umudumuzda en küçük bir kay?p yoktur. Gel gelelim, eldeki olanaklar
ile ç?karabildi?imiz ürün budur. Umar?m, be?eninizi kazanacakt?r.
Birkaç ayd?r aksayan yay?n zamanlar? Kas?m -olmazsa Aral?k- ay?ndan itibaren düzene girecektir. Bundan sonra, siz
de?erli okuyucular?m?z?n deste?ine her zamanki gibi -ve hatta her zamankinden çok- gereksinim duyaca??z.
Bu say?m?zda yeniden yap?lanma için tart??ma ve karar verme a?amalar?, ben ve tüm arkada?lar?m?z?n i? ya?amlar? ve
kurucumuz Gökhan DA?’?n evlilik haz?rl?klar? aksamaya neden oldu.
Sözünü etmi?ken; sevgili dostum, yol arkada??m, ülke sevdal?s? Gökhan DA?’?n Fatma Dilan (DA?) arkada??mla
dünyaevine girme kararlar?n? tüm içtenli?imle kutluyorum. Umuyor ve inan?yorum ki, örnek bir yuva kuracaklard?r. Onlar?n
sevinci, benim de sevincimdir. Dünyaevine giren bir di?er yol arkada??m?z da ekonomi-finans dal?nda dergimizin önemli
yazarlar?ndan olan Mehmet Burak KAHYAO?LU. Burak arkada??ma ve k?ymetli e?ine de ya?am boyu mutluluklar
dilerim.
Olas?, dergiye zaman ay?rmad???m?z / ay?ramad???m?z yönündeki ele?tirilere de bu yolla yan?t verebiliriz. Kurucumuz
Gökhan DA?’?n i? hayat? ve evlilik haz?rl?klar?n?n aras?nda bile dergiyle ilgilendi?i gerçekli?i, umutsuz arkada?lar?m?z?
da güdülemi?, isteklendirmi?tir. Gökhan’?n bu özverisini de takdirle kar??l?yorum.
Bu zor zamanda Gökhan DA? d???nda, Nuran TALAY ba?ta olmak üzere, Timur DO?RUOK’a, Selvihan Ç??DEM'e ve
tüm ekip arkada?lar?m?za da verdikleri destekten ötürü te?ekkür ederim.
De?erli okuyucular;
Yeni içerik türleriyle 2010’a haz?r ?ekilde girece?imizi sizlere bildiriyor, en yak?n sürede bulu?mak dile?iyle, sizi
yazarlar?m?z?n yaz?lar?yla ba? ba?a b?rak?yorum.
Demokratik, laik, hukukun üstünlü?ü olan, insan haklar? temelli, özgür, ba??ms?z, karde?çe ya?an?lan bir ülke
yaratabilmek dile?iyle,
Esen kal?n.
Politika Dergisi Genel Yay?n Yönetmeni
Emrah ÖZDEM?R
Emrah.Ozdemir@PolitikaDergisi.com [2]
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