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ÜREĞİ Asya'dan büyük,ulu ozanımız
Karacaoğlan'ın

bugünleri anlamamızı
çok güzel bir türküsü var:
"Ataş yanmayınca duman mı tüter?
Vakti gelmeyince bülbül mü öter?''
Mavi Vatanımızın mihrabı Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde1974'ten bu yana kapalı olan Maraş, 46 yıl sonra açıldı. 1991 'den
beri işgal altındaki Arıadolu'nun Asya'ya uzanan boğazı can Karabağ'ımız, kahraman
Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılıyor.
Aynı vakit kapsamında Cumhurbaşkanımız
Erdoğan, BM kürsüsünden Türkiye'nin Atlantiksisteminden kurtulduğunu ilan ediyor.
Demek ki vakti gelmiş!
sağlayan

YENİ DÜNYANIN

FENERİ

Yenibirdünyakuruluyor.İhtişamlı ama köhyeni
filizveriyor.Ayaklarbaş oluyor.İnsanctl ve doğaya saygılı uygarlık serpiliyor.Güzelolan Türkiye'miz, bu yeni sürecin öznesi.
Şimdi piyasadaolan dördüncü(Sonbahar)
sayısıyla birinciyılını dolduran Kuşak ve Yol
Girişimi dergisi(Beltand Road lnitiativeQuarterly}BRIQ,işte bu kurulmaktaolan yenidünyanın yol feneri. BRIQ de vaktinde erişti.
BRIQ'iyayın hayatına armağan ederken
kendimizişöyle tanıtmıştık:
"Bizi,benzerlerimizdenayıran çok önemli bir farkımız var: BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, bir iddianın sahibi. O iddia şu:
Gelişen dünyanın talep ettiği uluslararası adil
düzeninhangi temellereoturacağı, hangi temelde gelişeceği konusunda fikriplanda hazırlayıcı, yönlendirici
uluslararası bir entelektüel
merkez olmak! Asya Çağı'nda kilit ülke
olan Türkiye'ninentelektüellerininbu çabada belirleyiciolacağı bir platform yaratmak.
Edilgen,seyreden,eleştiren, körü körüne muhalifdeğil yapıcı, kurucu,geliştirici olmak!Akademi, siyaset ve iş dünyası nezdinde Kuşak
nemiş olan gidiyor.Kocamış dünyamız,

BRIQ bir yaşında!
ve YolGirişimi'nin sunduğu olanak ve fırsatlan
tartışmaya açmak. Gelişen dünyadaki ülkeler olarak benzer sorunlarla karşı karşıyayız.
Dünyadakiküresel güç kaymalarının gerçekleştiği, Atlantikmerkezliküresel düzenin
yerine, Asya ça-

gücünü ortaya koyan entelektüel katkıların
yayımlanmasına adanmıştır. ÖzellikleKuşak
ve Yol Girişimi'nin kamucu ekonomi modelinin uygulanmasındaki rolünü ve bu girişimin gelecekteki
ortaklarının mevcut dönüştürücü
potansiyele katkı
larını anlamakderginin öncelikleri

tiler,YÖK, Üniversite rektörlükleri,araştır
ma merkezleri,belediyebaşkanları, enstitülerive kütüphaneleri,bağımsız araştırma merkezleri,medya kuruluşları ve köşe yazarları
nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1200
seçkin isminmasasına doğrudan ulaştınlıyor.
BELİRLEYİCİ OLAN NİTELİK

BRIQ,ilkolarakbeş kişilik bir çekirdekekibin örgütlenmesiylefaaliyetlerinebaşladı. Yağının yükseldiği
yın ve Danışma Kurulları, Çin ve Türkiye'deki
herkesinortakdeEditörler,grafik tasarımcısı, dağıtım ve tanı
ğ erle n d ir m esi.
tım/reklam birimleriylebirliktetoplamda 50
Önümüzdeki on
kişi aktif katılımla derginin çalışmalarına
yıllan belirleyecek,
arasındadır.
katıldı. Yazıişleri ekibi,Editörler,Yayın ve Dayeni bir düzenin
"BRIQ,adilbir nışma Kurulu'nun kurduğu ilişkiler ile sayısı
kuruluşunun sanuluslararası dünya
lO0'ü aşkın kişi BRIQ'e katkı yapıyor.
cılarını yaşıyoruz.
düzeni altında inBöylelikle,potansiyelolarak mevcut olan
'Pax Americana'
sanlığın birliğini
bir kuwet fiilen,gelişen dünyanın önerileridönemi bitti. Arsavunmaktadır.
ni uluslararası düzlemde tartışan bir platfortık dünyada bölgeDolayısıyla dergi,
mun yürütücüsühalinegetirilmiştir. Birinciyı
sel ittifakların belirAvrasya, Afrika lın sonunda BRIQ'in etki halkalarını, başta
leyici olduğu, inisive Amerikabaş- Türkiyeve Çin'de, Afıika'dan Orta AsyaTürk
yatifin gelişen dünta olmak üzere tüm dünyadan seçkinaka- Cumhuriyetleri'ne, Avrupa'dan Doğu Asyaya geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak, demisyen ve aydınların buluştuğu bir yayın ya'ya, genel olarakgelişen dünyanın diğer ülbenzer sorunlar konusunda fikir üreten organı olacaktır. Barış, kardeşlik, işbirliği, re- kelerindegenişletmek için çalışmalar sürdüAsya, Afrika ve Latin Amerika entelektüel- fah, toplumsalfaydave ortak kalkınma ilkeleri rülmektedir.
leri, dünyanın başka bir bölgesindekikoşul temelinde yeni bir uygarlığın savunucuları
BRIQ'in başarısının sırrı, sadece derginin
larlailgilibilgilere,Atlantikmerkezlerininsüz- BRIQ çatısı altında buluşacaklardır."
yazarları ve katkıcılannın entelektüel yetgecinden geçirilmiş şekilde ulaşabiliyor. İşte
kinliğiyle ilgilideğildir. Bundan daha önemÖZGÜN TASARIM
bu koşullarda bu yeni düzenin kuruluşu kolisi,BRIQ çalışmasını yürüten yönetici kadÖZENLİ YAYINCILIK
nusunda kafa yoran gelişen dünya entelekronun gelişmenin yönünü doğru kavramaBirinciyılımızı tamamlarkenbeğeni düzeyi sında ve buna uygun örgütlenmeyiyaparak
tüellerinindoğrudan bilgive fikiralışverişi yapabileceği bir platformdabuluşması daha faz- yüksek hedef kitlemize,özgün tasarımı, yapotansiyel olarak var olan kuweti harekete
la önem kazanıyor. BRIQaractlığıyla, bu yeni kıcı kapak konuları, derin içeriği, makalele- geçirmesinde yatıyor.
düzenin kuruluşunda sorunlar ve çözüm rin bilimselniteliği ve dünyanın değişik bölönerilerini birlikte değerlendirecek ve tartı gelerinden yazarlarımız ile bu iddiayı kanıt HAKEMLİ DERGİ
layan 4 sayı sunduk.
BRIQdergisiüniversitelerileufukaçıcı iliş
şacağız."
BRIQ'in4 sayısında başta Çin ve Türkiye kiler ve somut işbirlikleri başlatmıştır. BRIQ
Bu iddialı çıkışın gerektirdiği Yayın İlke
lerimizive dergimizin amacını şöyle tanım olmaküzere,Rusya,İran, Meksika,Avustralya, Kuşak ve YolGirişimi Dergisi ile, Ufuk Ünilamıştık: "BRIQ,öncelikleÇin ve Türkiye'nin Almanya'dan prestijli üniversitelerden ya- versitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonoakademisyen, aydın ve karar vericileriara- zarların akademikmakalelerine,fikiryazılarına mi Üniversitesi,KapadokyaÜniversitesi,Yave röportajlarayerverdik.Bununyanı sıra, özel- şar Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi,Bilkent
sında doğrudan görüş ve bilgialışverişini sağ
likleTürk iş insanlarının, kendipratiklerinden Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni
layacaktır. Aynı zamanda insanlığın ortak gebeslenen entelektüelbirikimlerinidergimizde Yüzyıl Üniversitesiarasında doğrudan ilişki
leceği için tarihselolanaklar sağlayan Kuşak
ve Yol Girişimi temelinde bütün dünyanın, yansıttık. 4 sayıda aralarında birçoğu dünya ler kuruldu.Çin'de ise, Sosyal BilimlerAkaözelliklede gelişmekte olan dünyanın ente- çapında tanınan, alanlarında uzman bilimin- demisi, Tsinghua Üniversitesi,Renmin Ünilektüel birikimini bir araya getirecek bir sanlarının toplam 35 makale, röportaj ve ki- versitesi,Şanghay Üniversitesi,Şanghay Ulustap incelemesineyer verdik.Çin Dışişleri Ba- lararası Araştırmalar Üniversitesi, Fudan
platform olma iddiasındadır.
Üniversitesi,ShiheziÜniversitesiileortakçaDergi, bireyselkar ve çıkar sisteminekar- kanı Wang Yi dahil.
BRIQ,Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Ge- lışmalar yürütülüyor.
şı halkın yararının temel ilke olarak benimnelkurmay Başkanlığı, TBMM, Siyasi Parİstinye Üniversitesi'nde,BRIQ Yayın Kusendiği kamucu ekonomilerin dönüştürücü

,~.
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ruluKoordinatörüDr. Öğretim ÜyesiEfe Can
Gürcan'ın başında bulunduğu Kuşak ve Yol
Araştırma Merkezikurulmuş, Ufuk Üniversitesi'nde Çin Araştırmaları Merkezi kurulmaktadır.

Genç akademisyenlerinnitelikliçalışmala
rının yayınlanacağı birplatformolduk.Akademik
başarı

için zorunluolan hakemlidergide makale yayınlatma engeli BRIQile aştlıyor.
Uluslararası platformlarda BRIQ makale
çağrılan büyük bir ilgigördü ve çok sayıda
makale başvurulan gerçekleşti. Dergi yazarlarının "google scholar" platformuna
yüklenen makalelerininatıflanması derginin
de atıf sayısını artırmaya başlamıştır. Yayın
Kurulu üyesi Dr. Efe Can Gürcan'ın da yer
aldığı Jeopolitik Ekonomi Okulu çevresinde
yapılan duyurularsonucu dergiyeönemligeri
dönüşler sağlanmıştır. BRIQ'in makale çağ
rılan, Çin'in akademikplatformlarında da Çince olarak yayınlanıyor.
İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulan
uluslararası bir araştırma merkezi olan Kuşak ve Yol Çalışmaları Merkezi (İSÜ-KUY
ÇAM) kapsamında BRIQ Working Papers
Series platformu oluşturulmuştur. BRIQ'e
gönderilen makalelerin bir kısmı burada
yayımlanmaktadır.

SONUÇ: TÜRKİYECİ
ENTELEKTÜEL MERKEZ
Bugün dünyada ve Türkiye'de, büyük bir
ideolojik/siyasal dönüşüm yaşanıyor. Emperyalizmin bütünsel kuşatması karşısında
devlet ve milletolarak vatan savaşına giren
Türkiye'de farklı siyasalkesimlerde ciddibir
bilinç değişikliği sıçramalar halinde gerçekleşiyor. En başta somut pratiğin içindeki iş ve siyaset dünyasında ortaya çıkan bu
değişiklik, aşama aşama akademi ve fikir
dünyasına da yansıyor. Üniversitede, siyaset ve iş dünyasında; Asya'nın yükselişini,
Atlantiksistemininçöküşünü inceleyen,araş
tıran; Türkiye'nin ve toplam olarak insanlığın geleceği için alternatif çözümler üzerinde kafa yoran, ancak birbirleriyleirtibatı olmayan bir birikimoluşmaktadır. BRIQ,
bu birikimiYayın İlkeleri etrafında buluştu
ran önemli bir entelektüel merkez olmaya
şimdiden başlamıştır. BRIQ'e emek verenlerikutluyor,mücadeleciyayın hayatında nice
yıllar diliyoruz.

