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Akadem ik ve fikrî bir araştırm a dergisinin desteksiz yaşaya
bilm esi; birilerine belbağlam adan hayatını sürdürebilm esi; elbette 
takdire şâyân bir hadisedir. 26 N isan 2009 tarih ind en b u  tarafa 
geçen beş yıllık sürede 11. sayıyı çıkarabilm ek ve 12. özel sayının 
bitm ek üzere olduğunu beyan etm ek; fizikî m ücadelenin yanında 
fikrî bir varlığın olduğuna da işarettir.Bu dergiyi çıkarm adaki esas 
gayem iz, Türk fikri hayatına bazı "şey "leri kazandırabilm ekti. 
Bunun için  çalıştık;çabaladık;gayret etik. Neticede fasılasız bir dü
şünce dergisinin nüvlerinden olm anın haklı sevincini yaşam ak el
bette önem lidir. Ancak, bu  tür dergilerin devam lılığında, okurların 
ve yazarların m üspet veya m enfi eleştirilerin etkisi inkar edilemez. 
Bunları dikkate alarak devam  eden yolculuğum uz, bütün im kân
sızlıklara rağm en geleceğe m atuf fikrî yatırım larım ız kesintisiz sü
recektir. D ergim izde yayım lanan bazı m akalelerin  Türkiye'n in  
gelecek inşasında önem li kilom etre taşları olacağı da 
hakikattir.B izim  çıkış noktam ız ve am acım ız olan yerelliğiyle ci- 
hanşüm ul(global) bir fikrî hareketin öncülüğünü yapm ak; gelecek 
nesillere kaynak gösterilm esi adına çabaladığım ız dergim izin taşra 
denebilecek A ydın gibi bir yerde yayın hayatını sürdürm esi; ciddi 
bir fedakarlığın varlığını gösterir. Türkiye ve dünyanın her tarafın
dan, sosyal bilim ler alanında birçok yazarın, akadem isyenin m a
kalesini yayım layıp ;buna k arşın  şeh rin  üniversitesindeki 
akadem isyen topluluğunden ses ve sedanın çıkm am ası câlibi dik
kattir. Bu, acı bir gerçektir.Buna sebep, tarafgirlik olamaz. Yayın po
litikam ız gereği bütün görüşlerin saygıdeğer olduğuna inanıyoruz. 
Bazı sayılarım ızda zıt görüşlerin bir arada olduğuna şahit oluna- 
bilir.D ü şünce aykırıklarından dolayı kısıtlam aya gitm ediğim ize 
göre,bunda başka sebep olmalı: o da taşrada olm anın ezikliği. Başka 
bir şey değil.U nutm am ak gerekir ki m erkezi ayakta tutan taşradır..

Bu sayım ızda da birbirinde değerli araştırm a ve akadem ik m a
kalelerim iz m evcut.A ncak 11.sayıda b ir farklılık yaptık. Zam an 
zam an bu  tür yazılara yer vereceğiz. Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Başkanı sayın Ahm et Lütfi Akar ile " D ünden Bugüne Türk Kızı- 
layı ve 2023 Vizyonu"  başlığı altında geniş bir m ülakat gerçekleş- 
tirdik.Yoğun iş tem posu içinde bize zam an ayırdığı için kendilerine 
m üteşekkiriz. Bu röportajın hazırlık aşam asında Pam ukkale Ü ni
versitesi İşletm e Fakültesi D oktora Ö ğrencisi K ezbiban Kay- 
m akcı'ya da katkılarınd an dolayı teşekkür ediyorum . Diğer 
m akaleler ise; Yrd.D oç. Dr. İm ran G Ü R 'ü n akadem ik usulde " Bi
linç Z ihniyet İlikisi, D uvarları Yıkılm ış Bir Bilinç O larak Son 
İnsan Postm odern Özne Ve Bir Sorgu Bilinci Ö rneği K âtip Çe- 
lebi"isim li araştırm a yazısı ; değerli fikir adam ı ve gazeteci Rahim 
E r'in  daha evvel Tarih ve M edeniyet dergisinde yayım lanan ve çok 
önem li olduğunu düşündüğüm  " Y üzük Sattıran Ruh A sâleti" 
isim li m akalesi, Doç Dr.M ustafa G üneş'in " Ali Dede (Pesendî)'nin  
Şiirlerinde D inî-Tasavvufî U nsurlar" ,  Şeym a G ün Eroğlu 'nun 
" Yeni Bir G irişim cilik Olgusu O larak Cem aat İçi D ayanışm a"adlı 
çalışm ası ile Pror. Dr M ustafa G ülm ez ile Dr G ülay Ö zaltın Tür- 
ker'in  " Türkiye'yi Ziyaret Eden Turistlerin A ğızdan A ğza İleti
şim  Eğilim leri"  akadem ik m akaleleri dikkatle okunm ası gereken 
çalışm alardır. Doç Dr. Ali B u d ak 'ın  M ario L evi'n in  " Yeni Roman  
I:Size Pandispanya Yaptım "  adlı çalışm asını da ilgi ile okuyacağı
nızı tahm in ediyoruz. Başbakanlık O sm anlı A rşivleri'nden üç adet 
vesikayı Osm anlı Türkçesi'nden Türkiye Türkçesi'ne naklettiğimiz 
" M usul-K erkük Tarihinden Bir Lahza 1,2,3"  adlı yazı, günüm üz 
dış siyasetine ışık tutabilecek bir arşiv belgesidir. Bendenizin "II. 
Abdulham id Han ve Siyonizm "  isim li m akalem iz ile Doç. Dr. Mu- 
ham m ad Öm er Faruk'un " Einstein, Siyonizm ve İsrail: D oğrudan  
Bağlantı K urm a"  uzun bir çalışm asını sizlerele paylaşıyoruz.

12.Özel sayım ızda buluşm ak üm idiy le...

Continuing its being without any support and link is something that 
should be appreciatedfor an academic and intellectual journal. Since the date 
26 April 2009 five years passed, we published the 11th issue and are about 
to complete the 12th special issue, this shows there is not only the physical 
struggle but also the intellectual existence. Our basic aim while publishing 
this journal was to gain “something" to Turkish intellectual life. We strugg- 
led; studied; endeavoured. Eventually, feeling the rightful pleasure o f being 
an unremitting intellectual journal is certainly important. However, the ef- 
fects o f the readers' and the writers' positive and negative critiques on the 
continuity o f these kind o f journals can not be denied. Our journey which 
continues as considering all the critiques and our intellectual investments di- 
rected to the future, will continue uninterruptedly despite all the negations. 
It is a reality that some articles which are published in our journal will be im
portant milestones in the future building o f Turkey. Our point o f departure 
and aim was being the leader o f a local at the same time a global intellectual 
movement; our journal for which we spend effort to leave it as a source for 
the next generations; continuing its publication life in Aydın which can be 
accepted as a provincial city, is the result o f an extreme devotion. Publis
hing the articles o f many writers, academics from social science area in Tur
key and all over the World; whereas the silence o f the city's University's 
academic community is a noteworthy situation. This is a grim truth. The 
reason o f this situation can't be the advocacy. Because o f our publishing po- 
litics, we believe that all the views are respectable. It can be seen in some o f 
our issues the opposing views were together. As we don't do any restriction 
to the views, there must be another reason for this silence: it is the humilia- 
tion o f being in the provinces. It is nothing else. It shouldn't be forgotten 
that the provinces keep afloat the center.

In this issue there are valuable reserches and academical articles. But, 
we made a difference at the l l t h  issue. We will sometimes feature the artic
les like these. We had a wide interview with Mr. Ahmet Lütfi Akar the Pre- 
sident o f Turkish Red Crescent under the title o f  “The Turkish Red 
Crescent From Past to Today and The vision o f2023" . We are thank- 

fu l to him because he allowed time to us in his busy schedule. Thanks a lot 
to Keziban Kaymakcı who is a doctorate student in School o f Business in Pa
mukkale University, for helping us in the preparation process o f this inter- 
view. The other articles are; a research article which is m itten with an 
academic speech by Doz. Dr. İmran Gür named “The relation between 
senses and mentality,The last human being whose consciousness' 
walls were collapsed, Postmodern Subject and an example o f inquiry 
consciousness Katip Çelebi"; the article o f a valuable intellectual and jo- 
urnalist Rahim ER, which was puclished before in The History and Civili- 
sation Magazine, named “The Dignity o f Soul Making One Sell His 
Ring" , “The Religious - Sufistic Items in Ali Dede (Pesendî)'s Poems " 

by Doç. Dr.Mustafa Güneş , “The Cooporation in The Religious As- 

sembly as A New Enterprise Spirit Plot“ by Şeyma Gün Eroğlu and'in 
“The mouth to mouth communication bent o f the Tourists who visit 
Turkey" an academic study written by Prof. Dr Mustafa Gülmez and Dr 
Gülay Özaltın Türker. “An Instant from  the History o f Mosul-Kirkuk 
1-2-3" in which we translated three documents from  Ottoman Turkish to 
Modern Turkish the documents are from the Prime Ministry's Ottoman arc- 
hives and they can show the way to the foreign policy o f Turkey today. We 
are sharing the articles written by me “Sultan II. Abdulhamid and Zio- 
nism " and “Einstein, Zionizm and Israel: Connecting Directly" writ- 
ten by Doç. Dr. Muhammad Ömer Faruk.

Hope to see you in our l2th special issue...
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