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Kendisine klasik İsldm düşünce geleneğini temel alan -KutadgubiligFe|-
sefe-Bilim Araştırmalan Dergisi" sayfalannı bir felsefileşmiş kültüI inşaası-
na katlrıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe -Varlık' ile 'bilgi' öğetileri,
'bilim teorisi', 'ahlak', 'dil, 'din', 'tarih' ile toplum'- araştrrmalanna; mantıJr
ile İratemaük çalrŞmalanna ve bilim -'frzik', 

'gökbilim', 'yer bilimleri', 'kim-
ya , 'carılılar bilimi'- incelemelerine açacatrrtır.

" Kutadgubiliğde alanan başta gelen özellik. özgürılük, felsefe-bilim cid-
diliğ. enginlik, derinlik ile if6de giızeuiğidir. ozgünlükten kasdrmız, öncelik-
le Türk müelüfinin, ele aldığ sorrrna evyelemirde klasikleşıniş İslAm düşün-
cesinin bakrş açsınr da dikkate a]arak çözüm önermesi keyliyetdir. İfade
güzelliğine gelince; bundarr murad olunan, Türkcenin, )üZyıllann zevk ile le-
tafet imbiğinden süzülerek günümüze erişmiş soylu söz varlrğ ile arılatım
gücünün alabildiğine ortaya koJn masıdır.

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek tarailılığ reddeder. Tersine, eleş-
tiri tavnyla yola koyulunıır. Felsefe-bilim a.lolyürütme yolunun sonu yoktur.
Her akılyünitme silsılesinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlan-
glcınl bağnnda taşır. Ancak, eleşürel tutum, özellikle ahlik-tarih-top-
lum-siyaset çerçevesinde, açıslzlık, görüşsilzlük ile ifadesizlik anlamına gel-
mez, gelemez. gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamüda ortaya koyulan bir verim, ilk bakrşta, nice öz-
gün gözükür.se gözüksün, belli bir geleneğn bağnnda yer almıyorsa, kalrcr
bir anlam kazarıa'Jlaz. Havaya saçılmrş tohunılan andınr. Ekirİerin yetişip
serpilmeleriçin tohumların, münbit topraklara atılmalan icab eder. Benzer
biçimde, düşünceler ile varsa5nmlann kalrcı, etkileyici ve ewensel arllamlar
kazanabilİneleri de, belli bir felsefe-büm geleneğnin (6cole) içerisine doğup
bağnnda rieşvünemi bulma]anna bağıdır. işte, "Kutadgubiliğ:, Tri|rk dü-
şüncesinde böyle bir geleneğn oluşmasına zernin ha^f|ay^dlirse, kuruluş
amacı do$ultusunda hizrnet görmüş olacaktır. Derginin sayfalannda yazı-
lanyla yer alacak felsefeci-bümadamlanmrzın, dialektik bir ariatışla, dü-
şüncelerini'çaİpştıracak' bir ortama ka},uşmalan dileğimndir.

- Kutadgubiligi, ylda iki defa yaymlanacak. Her sa]n, sırasıyla felsefe
çalışmalan, din4il-edebiyat-tarih-toplum araştrrma.lan ile bİı'm inceleme-
leri biçiminde bölümlenecek,

Dergi, sa5ıfalannı, en az yiızde elli oranında, İngilizce öze eriyle birlikte,
Türkce telif yazlara açacak. Burılann yanrsr a| zaİrran zalnan, başta İngiliz-
ce olmak üzre, Arapca, Almanca ile Rusca kaleme almmış felsefe-bilim ça-
lışmalan ile br-ınlann Türkceye yapılmrş tercümelerine dahi yer verilecek.
Al,rrca, daha önce değişik yayrm organlannda, öncelikle eski yazıyla, çıkmış
önemli çalışmalar da,' Kutadgubiligrin sayfalannda unutulmaktan kurtarr-
lacaklardır. Dergi, gönderilen çalrşmalan, bir hakem kuruluna inceletip
onun olurunu aldütan sonra ancak, basar. Basılmayanlar da, ya)arrılanan-
lar gibi, iade olunmayp arşivlenirler.

"Kutadg1ıbiliğ, yapmladığ çalışmalarda izh6r olunmuş düşünceler ile
görüşlerin sorumluluk]annı üst]enmez. Yalnız, dil ile ifade biçimterinde nis-
bi bir ortaklığ sağamak amacıyla müdAhale hakkınr mahfüz tutar.
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_ Kutadgubiag (Wisdom of Roya] Glory4 is a biarınually -March &october- appearing periodical devoted to the study of and reflexion on
metaphysics -tİıat is 'ontology', 'grıoseologı' and .ethics'-, physics -'natural history- and 'natura] philosophy'- and cıı]tura], politicaİ İd, socio-
economic prob]ems: and with Turkish as its official language. However, it is
also open to teüits in some otİrer languages, such as Englısh]arabic, German
and Russian together with their relevant Tıırkish translations. Kutadgubilig
pursues a language policy where at least fifty percent of its texts muJt be in
Turkish.

A]though identjfied with the Islamic tradiüon, Kutadgubilig welcomes in
it" p"gj" a plurality_of philosolhical perspecüves, its only requİrement being
that the work to be published be of superior quallty, rİveal schohrğ
integrity, arrd observe the recommended methological 

- 
gpidelines for th-e

forma] and scientific presentation of texts.
"rhe journa] beaİs a distictly philosophical character, analytical and

critical by definition. Its principal aim is to proüde an intellectuaı forum to
primarily Turkişh, but also foreign phitosopher-scientists, vıho üen vıill be
able to express üein theoritica_l studies and research ilndings. ln spite oftheflc! thlt Kutadgubili§s editorial policy does not sulbscribİ to any
philosophical postııre, it is interested in the debate between different
positions and accepts arıy standpoint as long as it is supported by
professional philosophy's analytical and argumenÜUve rigour. NÖverthelesj,
the joug}aL expects to find in its pages ground-breaking ideas üat may
eventually ]ead to new theories and systems,

For evaluation and arbitration:of arıy article submitted for publication,
consistency of aİguments and caherence as strategies of the diicourse will
be assessed; priority will be granted to those papers both critical and creative
and those ıııiüin the boundaries öf academical and scientiiic rigour, are
imaginative and suggestive, Two instances of evaluation will be ield: one
from üe7burnals Directive Board and another from a refree who ıııill remain
unlmown to the author,/s.

Au_type§cripts submitted should be sent to the Jourıal either by mail,
o.r, preferably by€-mail, in good quality printing or typing. Upon submitting
tireir papers, authors are implicitly authorising tt,e ibıırnal lo publish theml
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