Sunuş
Başlanılan her iş, teşebbüs edilen her etkinlik birleri binlere, milyonlara
ulaştırmayı gaye edinen idealist kadrolar sayesinde varlığını devam ettirerek
süreklilik kazanır. Eğer o iş serpilip bağrında gelişebileceği ideal kadroyu bir araya
getiremezse akim kalır. Bir süre sonra varlığını devam ettirmek onun için ağır bir
yük haline gelir. Bir şeyin olması, şekillenmesi ve olgunluk çağına ermesi için ne
kadar gayret gerekli ise onun varlığını sürdürebilmek için daha büyük bir gayret
ve enerjiye ihtiyaç vardır.
Düşünenlerin sayısının azlığına düşüncelerin kısırlığı da eklendiğinde ilmî
oluşumun etki alanını genişletmenin en önemli yollarından biri; daha fazla
miktarda düşünce mesaisi yapan, zihin terleten araştırmacıların katkı ve
katılımlarının önünü açmaktır. Düşünce ve düşünce mahsulü ürünler eleştiri
üzerinden hayat bulur. Eleştiriye açık olmak fikir ve eylemlerde özgüveni arttırır.
Çok daha fazla sayıda farklı gözün görmesine açık olmak, fikirlerin gücünün test
edilmesine imkân sağlar. Bu süreçte alınan her dönüt bellekte iz bırakır.
9’uncu sayımızda yayın politikasında esaslı değişikliklere gittiğimizi sizlerle
paylaşmıştık. Bir buçuk ay gibi çok kısa bir süre zarfında aldığımız çok sayıda
olumlu dönüt, yaptığımız değişikliklerin isabetli olduğu kanaatini güçlendirdi. Bu
durum, yayınlarımızı daha geniş akademik kitleye ulaştırabilmek için ölçeğimizi
genişletme düşüncesi motivasyonumuzu arttırdı.
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Mart ayında 2014 yılı bahar sayımızı yayınladık ve şimdi de güz sayımızı
yayınlıyoruz. Böylece geriye yönelik eksik sayılarımızı tamamlayarak normal
gündemimize dönmüş oluyoruz. Birikmiş işlerin ağırlığından kurtuldukça emin
adımlarla, kararlı bir şekilde daha iyi bir noktaya doğru hep birlikte yol alıyoruz.
Özellikle son birkaç aydır bu açığın kapatılması noktasında yayın kurulu olarak sıkı
bir çalışma yürüttük ve iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. 10’uncu sayımızın
yayınlanmasıyla birlikte beş yılımızı da doldurmuş bulunmaktayız. Bundan sonraki
süreçte dergimizde yayınlanan çalışmalar doçentlik müracaatlarında puanlamaya
dahil edilebilecektir. Bu sayıda yer alan çalışmalar hakkında çok kısa bilgi vermek
gerekirse; İbrahim Özcoşar, Osmanlıda dinî grupların birbirleriyle ilişkilerinin
Müslümanlar merkeze alınarak incelendiğini ve farklı dinî grupların birbirleriyle
olan ilişkilerinin göz ardı edildiğini belirtmekte ve çalışmasında Ermeni ve Süryani
ilişkilerini ele almaktadır. Ramazan Aras, Türkiye’de sınır ve sınır bölgeleri
çalışmalarının Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yapılan sınır belirleme
antlaşmalarını, ekonomi, ticaret, yönetim/idare ve güvenlik gibi konular üzerine
yoğunlaşmasını eleştirel bir okumaya tabi tutmakta ve meselenin farklı
boyutlarının daha iyi anlaşılması için kapsamlı antropolojik araştırmaların
yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Selim Temo Ergül ve Mehmet Dinç, Türk
ve Kürt Edebiyatının önemli öykü yazarlarından Sabahattin Ali ve Nurettin
Zaza’nın eserlerindeki “otorite” ve “isyan” temalarını karşılaştırmalı edebiyat
açısından incelemektedirler. Hıdır Apak, bazı sosyal değişkenler bağlamında

Mardin örneğinden hareketle Suriyeli göçmenlerin kente uyumlarını ele
almaktadır.
Ömer Aytaç; Prens Sabahattin, Baha Tevfik, Mustafa Suphi, Sabri F.
Ülgener ve Z. Fahri Fındıkoğlu gibi düşünürlerin görüşleri bağlamında Türkiye
toplumundaki memuriyen eğilimlerin tarihsel kökenlerini, inşa süreçlerini ve
bunların beraberinde oluşan tutum ve davranışları ele almaktadır. Ali Cançelik,
bilgi ve iktidar arasındaki bağıntıdan hareketle 16’ncı yüzyılda Osmanlı
dünyasında bilgi, bilgin, sanat ve sanatkârların bilgi üretimindeki rollerini
dönemin eserleri üzerinden incelemektedir. Abdurrahman Demirci, Hz.
Peygamber’in Hz. Ömer’le diyalogları bağlamında, özellikle fiili mücadele
anlarında ashabının tepkilerine yaklaşımındaki farklılığı ele almakta ve Hz.
Peygamber’in Hz. Ömer üzerinden ashaba yaklaşım tarzını çözümlemektedir.
Benjamin T. Hazen, Casey Cegielski, Joe B. Hanna’nın Yeşil Yayılım Tedarik
Zinciri Yönetimi başlıklı çalışması Mustafa Latif Emek, Burcu Doğan tarafından
İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Çalışmada saha araştırması verilerinden
hareketle; Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin benimsenmesi, uygulamaları ve
rekabetçi üstünlük arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı uyumsuzluklara dikkat
çekilmektedir. Bu sayımız Murat Aktaş’ın Çatışma Çözümleri ve Barış adlı kitabının
tanıtımıyla son bulmaktadır.
Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor,
önümüzdeki sayılarımızda çalışmalarınızı bekliyoruz.
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