TAKDİM
Fen ve Teknolojik bilimler toplumların kalkınmasını sağlar ama sosyal bünyelerin
ayakta kalmasını sağlayan unsurlar ise sosyal bilimlerdir. Bir toplum, sağlam ilkelerle
sağlam bir ferd, sağlam bir aile ve sağlam kitlelerle ayakta durur ve uzun asırlar
hayatiyyetini idame ettirir. Sosyal bünye ne kadar sağlam olursa, toplumların uzun
asırlar mutluluk ve huzur içinde yaşaması o kadar kolay gerçekleşir. Medeniyetimiz
bu çalışmalarıyla asırlar boyunca insanlığa ışık saçabilmişse, ilmi alanda büyük
buluşlar ve icadlar gerçekleştirmişse, bu ilmi çalışmalarla hayal ettiği hedeflerine
ulaşmış ve toplumu sağlam bir bünyeye kavuşturmayı gerçekleştirebilmiştir. Gerek
fen bilimleri gerek Tıp bilimleri ve gerekse sosyal bilimlerdeki başarılar tolumu ve
devletleri ayakta tutmuştur.
Bir toplumun bünyesinde sosyal bilimlerin oynadığı rolün farkında olarak
üniversitemiz sosyal bilimler üniversitesi olarak kurgulanmış ve gittikçe gelişen bir
üniversite olmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günlerden beri her bir
fakültemizin bünyesinde o fakülteye özgü bir ilmi derginin olmasını teşvik ettik. İki
yıl sonra da olsa bu hususta ilk ve ciddi atımı atan edebiyat fakültemiz oldu.
Dergimizin hazırlıkları yapıldı, temsilciler seçildi, arkadaşlarımız büyük bir heves ve
hızla çalışmalarını sürdürüp ilk sayıyı hazırladılar. Dergimiz "Artuklu İnsan ve
Toplum Bilim Dergisi" Üniversitemizde yeni bir nefes olacaktır. Artuklu şehrinde,
İslam medeniyetinin ete kemiğe büründüğü camilerin, medreselerin, sarayların,
konakların, Surların, kalenin hatta kalelerin şehrinde insana ve topluma tarih boyunca
verilen değer yeniden canlandırılmak gayesi ve hedefiyle bu şehre ve üniversitemize
hizmet yolunda yeni bir adım olarak dergiciliği ve bu alandaki ilmi çalışmalarımızı
azimle sürdürmeye çalışıyoruz. İnsana topluma ve ilme hizmet araştırma ve bu
araştırmaların ürünü olan makalelerden oluşan dergilerimiz her gün bir adım daha
ileriye atılım yapmaktadır. Sosyal bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan hakemli
dergimiz "Mukaddime" Türkiye'de üniversitelerin bünyesinde yayınlanan yüzlerce
dergi içinde "ULAKBİM" tarafından taranmaya başlaması bizi alabildiğine mutlu ve
ümidvar etmiştir. Aynı şekilde üç yıldan beri düzenli yayınlanan İslami İlimler
Fakültemizin dergisi "Artuklu Akademi" de aynı şekilde düzenli çıkmaya devam
edecek ve iki yıl sonra o da ULAKBİM tarafından taranan bir hakemli dergimiz
olacaktır, diye bekliyor ve temenni ediyoruz.
Edebiyat fakültemizin bünyesinde yayınlanan "Artuklu İnsan ve Toplum Bilim
Dergisi" ve ilk sayısı elinizde olan bu dergimizin de başarılı olmasını Cenab-ı
Allah'tan temenni ediyorum. Bu sayımızda Prof. Dr. Nurettin Öztürk’ün ‘Ahmet
Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası’; Öğr. Gör. Abu Baqar Siddiq ve Ahsan Habib’in
Kuzeydoğu Bangladeş’in Tropikal Yağmur Ormanlarında Yaşayan Avcı-Toplayıcı
Munda Topluluğu Üzerine Etno-arkeolojik Notlar’; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akbaba ve
Ferit Soycan’ın ‘İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel
ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması İle İlgili
Öğretmen Görüşleri’; Öğr. Gör. Cem Doğan’ın ‘Modern Erkeği Çizmek: Sakal/Bıyık,

Moda ve Geç Osmanlı Toplumunda Maskülinitenin Mediko-Sosyal İnşası (19001920)’; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kütük’ün ‘19. Yüzyıl Batılı Seyyahların Antik Dara
(Anastasiopolis) Şehri ile İlgili Gözlemleri’; Okt. Halit Alkan’ın ‘Jean-Paul Sartre’ın
The Flies Eserinin Yapısalcı bir Analizi’; Prof. Dr. Nerin Yayın’ın ‘Köknar Terimi
Üzerine’; Prof. Dr. Arda Arıkan’ın ‘EPOSTL’nin Türkiye’de Uygulanma
Potansiyelinin İncelenmesi’; Öğr. Gör. Mehmet Törehan Serdar’ın ‘Ebu’l Fazl
Mehmed Efendi (Defterdar Mehmed Efendi)’ ve Yrd. Doç. Dr. Nükhet Eltut
Kalender’in ‘Rus Kültüründe Matryoşka’ adlı makalelerinin yer alması bizleri son
derece ümitlendirmiş ve mutlu kılmıştır. İktisadi ve İdari bilimler fakültemiz ile
Mimarlık ve Mühendislik Fakültemizin de dergilerini en kısa zamanda
hazırlayacaklarını ümit ediyorum.
Bu güzel çalışmayı üniversitemize ve Türkiye'nin ilim hayatına kazandıran bütün
yazar ve derginin sorumluları arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Özellikle
derginin hazırlanması ve yayınlanmasında büyük emeği olan Fakültemizin Dekan
Yardımcısı ve Editör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Halis Sakız kardeşim ile Editör
Yardımcılarımız Yard. Doç. Dr. Şakire Balıkçı ve Yard. Doç. Dr. İdris Göksu’ya
müteşekkirim.
Bu gibi ilmi faaliyetlerin üniversitemiz bünyesinde gittikçe yaygınlaşmasını
hedefledik. Bu çalışmaları alabildiğine arttırmayı gaye edindik. Bütün öğretim
elemanlarımızdan bu hedeflerimizin gerçekleşmesi hususunda katkılarının olacağına
can-ı gönülden inanıyor ve bekliyorum.
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