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Isparta Okulu Dergisi “Yeni ortaya çıkan bir kavramı açıklamak ya da genişletmek, 
pratikten yola çıkarak yeni bir kavramsallaştırma denemesi ya da tartışması yapmak 
ve özellikle nitel araştırmalar sonucunda keşfedilen kavramları tanıtmak” amacıyla 
ortaya çıkmıştır. Bu amaca uygun olarak ilk sayıyla uzun bir yolculuğun ilk adımını 
atmanın heyecanını yaşıyoruz.  

Isparta Okulu Dergisi, bilimsel çalışmaları yayınlayan yığınla derginin arasına yeni bir 
ekleme olsun diye ortaya çıkmış değildir. Derginin nihaî amacı “Sosyal bilimler 
alanında Türkiye merkezli üstbilgi üretimine katkı yapmak, pratikteki sorunları 
kavramsallaştırarak literatüre kazandırmak ve bilimsel araştırmalara hazır hale 
getirmektir”. Türkiye’de, özellikle sosyal bilimler alanında kavramsal bilgi üretiminin 
zayıf olduğu, bilimsel çalışmaların tüketilen “hazır paket” gıdalar gibi dışarıdan ithal 
edilen teori, model ya da kavramlarla şekillendiği, araştırmaların sonuçlarının da bilgi 
üretmekten ziyade bulgu ürettiği düşünülmektedir. Bu durumun sebeplerinden birisi 
lisansüstü düzeylerde öğrencilere olguları anlama, tanımlama, kritik etme, 
yorumlama ve kavramsallaştırma becerilerinin kazandırılmamış olmasıdır. Bu şekilde 
yetişen akademisyenler yeni bir iddia ortaya koymaya cesaret edememektedirler. 
Isparta Okulu Dergisi daha çok bu soruna bir nebze de olsa çare olmak için ortaya 
çıkmıştır. 

Sosyal bilimler alanında pratikten yola çıkarak teorik bir kavram üretmeyi yeni bir 
“element” ya da “bileşik” keşfetmeye benzetebiliriz. Bu keşif süreci birçok tartışmayı 
da beraberinde getirebilir. Ortaya atılan kavrama itiraz edilebilir, karşı iddialar 
geliştirilebilir ya da eksikleri ortaya dökülebilir. Bu süreç hem kavramın olgunlaşması 
hem de akıllara yeni problem alanları düşürerek başka kavramsallaştırmalara kapı 
aralama potansiyeli açısından değerlidir. Önemli olan ilk aktivasyonu 
başlatabilmektir. Bu konuda bir iddiası olan bilim insanlarını dergimizde yayın 
yapmaya davet ediyoruz. Dergiye gönderilen yazılar editörler ve hakemler tarafından; 
dil ve anlatım, özgünlük, kavramsal yeterlilik, yöntemlilik ve biçimsel düzen olmak 
üzere beş kriter açısından değerlendirilmekte, çalışmaların anlamını kaybedecek 
şekilde içeriğe müdahalelerde bulunulmamaktadır. Dergi için önemli olan, bilim 
camiasının standartlarına uygun, müesses nizamın kabul edeceği tam ve kusursuz bir 
makale yayınlamak değil, tartışmalı da olsa yeni bir şey söylemektir. 
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