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Kendisinç klasik islim düşünce geleneğini temel aIaı *Kuıqdguhtlig Felsefe-Bilim
Aıaştırmalan Dergisi" sayfalarını bir felstfileşmiş kültiiı inşdasına katkıda bulunmak
iddiasını taşıyan /eiJele 'varlık' ile 'bilgi' öğretileıi, 'bilim teorisi', 'ahlak', 'dil',
'din', 'tarih' ile 'toplum' alaştlrmalanna; müınt* i|a mcıtem.Itıi çahşmalarına ve blllız
.-fizik', 'gökbilim', 'yel bilimlcri', 'kimya', 'canlılar bilimi' incelemelerine açacak-

tlr.

" Kııtotlgubiltg"de aranan başta gelen özellik, özgünlük, felsefe-bilim ciddiliği, en-

ginlik, derinlik ile if6de güzelliğidiı. Özgünlükten kasdımız, öncelikle Türk müelliiınin,
ele aldığ1 şoruna evvelemirde klasikleşmiş İslAm düşüncesinin bakış açısını da dikkate
alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfade güzelliğine gelince; bundan murad olunan,

Türkcenin, yüzyıllann zevk ile letafet imbiğinden süzüleıek günümüze erişmiş soylu
söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır,

Felsefe-bilim zihrıiyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder, Tersine, eleştiıi tavrıyla
yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütıne yolunun sonu yokfuI. Her akılyüriitme silsi-
lesinin sonu gibi gözüken vargı, yeni biı gidişin başlangıcını bağrında taşır, Aıcak, eleş-

tilel fufum, özellikle ahl6k-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile
ifhdesizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-biliın bağlamında ortaya kolulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözü-

kürse gözüksün, belli bir geleneğin bağnnda yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz.

Havaya saçılmış tohumlarr andınr. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların,
münbit topraklara ahlmaları ic6b eder, Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların ka-

lıcı, etkileyici ve evlensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-biIiıı geleneği-
nin(6cole) içerisine doğup bağnnda neşvünemi bulmalarına bağIıdır, İşte, "Kııladgubi-
1/g", Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemin hazırlayabilirse, kuruluş
amacı doğrulfusunda hizmet görmüş olacakhr. Dergiırin sayfalannda yazılarıyla yer ala-

cak felsefeci-bilimadamlarrmrzrn, dialektik bir anlanşta, düşüncelerini 'çaryışhncak' bir
odama kawşmaları dileğimizdir,

"Kutadgubilig", yılda iki defa yayımlanacak. I{er sayı, sırasıyla/e/se/e çalışmaları,
ılin-dtl edebiyaı-ıarih-toplum araŞtrmdüarı ıle bilim incelemeleri biçiminde bölümlene-
cek.

Dergi, sayfalarını en az elli oranında, İngilizce özetleriyle birlikte, Türkçe telif ya-

zı|ara açacak. Bunlaırn yanısııa, zamarı zamarı, başta İngilizce olmak üzre, AJapca, A1-

manca ile Rusca kaleme alınmış felsefe-bilim çalrşmaları ile bunlann Türkceye yapll-

mış tercümelerine dahi yer verilecek. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlannda,
öncelikle eski yazıyla, çıkmış öneın|i çalışmaIar d a, "Kuıodgubilig"in sayfalannda unu-

fulmaktan ku arılacaklardır. Dergi, gönderilen çalışmaları, bir hakem kuruluna inceletip
onun olurunu aldıktan sonra ancak, basar. Basılmayanlar da, yayımlananlar gibi, iAde

olunmayıp arşivlenirler,
* Kut.ıdgubilig", yaylmladığı çalışmalarda izh6r olunmuş düşünceler ile görüşlerin

sorumluluklarını üstlenmez, Yalnız, dil ile if6de biçimlerinde nisbi bir ortaklığı sağla-

mak amacıyla müddhale hakkını mahfıfz tutar.

Saygılarımız ve selömlarımrzla,'mutluluk veren bilgi' : "Kutadgubiliğ'.

DÜZELTi VE ÖZÜR: Dcrgiııiziır lo'uncü sayısında yayıınlanan "Meşş6i Filozo{lann Din ile Felsefeyi Uz-
taşilırna Çabalaır" başlıklt ııakalğnin ingjlizce'ye tercümesjne katk,tanndaır dolayı, yazann Eıdinç Aıasevel'ü:
yönclik teŞekkir ifadcsi sehven yer alD]aürıştlr, Diizeltir, yazardan ve miitercİnden özürdilctiz.
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Kt.ıaclgııbilig (Wistlon of ]toyal Glo4) is biannually ,-March & octobel-
appearing periodical devoted to the study oland reflexion on mel(ıphysics ,that is'9lJolgv', 'gnoseology' and 'ethics' -, phy.sics 

-'natural history' and 'nafuralphılosophy'-- and culfural, political and socioeconrımic probl"rn"; and withTurkish as its official language. Flowever, it is also open to texts in some other
languages, such as English, Arabic, Genıan and Russian together with theirrelevant Turkish tlanslations. Kutaılgubilig pursu"s a üangrage pol'icy where al least
fifty percent of its texts must be in Turkish.

Although identified with the ls]aınic tradılioı, Kutuclgubllç welcomes in itspages a plurality ol philosophical pcrspectives, its only req"uircment being that thework to be published be of superior quaiitly, reveal scİolarİy intejrity, and observe
the recommended methological guidelines for the fonnal and scieİtifİc presentation
of textS.

,^__l.|!1i1_1l 
O:ars a.distictly philosophical character, analytical and critical bydeİlnltlon. lts prıncipal aiın is to provide an entciiecfual foruın to primarily Turkis(but also foreign philosopher-scientist, who then *ill U" İu"t'İl,"ut Kııtaclgubilig's

editorial policy does not subscribe to any philosophical posh]re, it is intelested inthe debate between_ different positions and accept. uny .tundpoİnt as long as it is
:yppo{"{ by _professional philosophy's analytical 

-and 
argumentativ.- .igor..

Neverthe|ess_,_ thş journal expects to find in its- pages gounalU.eating ideas that
may evennrally lead to new theories and siysteııs.

For evaluation and arbitration of any article submitted for publication,
consistency of arguments and coherence ai strategies of the discourse will be
assessed; priority will be granted to those papers both-critical and creative and thosewithin the boundaries of acadeırıical and scientific .igour, u."- i*uginative andsuggestive. Two instances of evaluation will be held] one from the journal's
Directive Board and anothel tiom ve refree who will remain unknown to the
author/s.

All tlpescripts submitted should be sent to the Journal eilher by mail, or.preferably 
_by e_mail, in good quality printing or typing. Upon submitting İhei.papers, authors are implicitly authorising the ioİrnal İİ pr-bli"h th"..
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