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With the publication of this issue we have completed our tenth volume. On this 
auspicious occasion, we would like to acknowledge with much praise and respect, 
our heralding colleagues and all those who have contributed to the flourishing 
of the Journal with their efforts and scholarly articles. 

Our foremost aim is to ensure the continuous and timely publication of the 
Journal while maintaining the quality of its content. However, the backlog of 
several years inherited by the present Editorial Board has not been entirely 
dispensed with. Despite the contemporaneity of the published material, there is 
still a chronological lag of two years, which gives rise to concerned letters of our 
readers inquiring whether our 1990 and 1991 issues, as yet unpublished, have 
been lost in the mail! 

With this apprehension in mind, we have decided to publish the Spring and Fall 
issues together in single volumes for the years of 1990-1992. In this way, we expect 
not only to catch-up with orderly publication, but also avoid discontinuities on 
the bookshelves. 

We aspire to reach future decades with the full awareness of the vital support 
from our readers and contributors alike. 

Bu sayımızla onuncu cildimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bugünü kutlarken 
kurucu arkadaşlarımızı, Dergi'ye emek verenleri ve yazıları ile katkıda 
bulunanları saygı ve övgü ile anıyoruz. 

İlk sayısı 1975'de çıkarılmış bulunan MFD'nin niteliklerini koruyarak kesintisiz 
ve zamanında yayınlanması en önde gelen amacımızdır. Onuncu cildimizi 
çıkarırken, iki yıllık bir geride kalışı giderebilmiş değiliz. İş başındaki Yazı Kurulu 
tarafından devralınmış bu açık, yanıltıcı durumlara yol açmaktadır. Basılan yazıların 
güncel olmasına karşın, aldığımız mektuplardan da anladığımız gibi, kimi 
okurlarımız örneğin 1992 yılında henüz çıkaramamış bulunduğumuz 1990 ve 1991 
yılları sayılarımızın postada kaybolup kaybolmadığını sorgulamaktadırlar. 

Dile getirilen endişeleri göz önünde tutarak Yazı Kurulumuz 1990-1992 yılı 
ciltlerimizde bahar ve güz sayılarının birlikte yayınlanması kararını almıştır. 
Böylece kitaplıklarda her yıla ilişkin bir sayı bulundurulabileceği gibi, büyük 
olasılıkla 1993 yılında olağan yayın düzenimize erişmiş olacağız. 

Çok şeyin, okurlarımızın ve katkılarını esirgemeyen araştırmacı yazarlarımızın 
ilgi ve desteğine bağlı olduğu bilinciyle, önümüzdeki on yıllara birlikte erişme 
umudundayız. 


