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Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2011 yılının son sayısı ile karşınıza
çıkıyor. Bu yıl içerisinde yayımladığımız dergilerimiz, her zaman olduğu gibi büyük bir
ilgiyle karşılandı. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini umuyoruz.
Bilindiği gibi, dergilerin yaşam kaynağı önce okuyucular, ardından da okuyucuların
ihtiyaçlarını karşılayan araştırmacılardır. Biz, bu iki grubun birbirleriyle karşılaşmalarına
ortam hazırlıyoruz.
Dünyada önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle çevremizde meydana gelen
siyasal ve sosyal hareketlilikler, ülkemiz açısından da dikkatle takip edilmekte ve
gerekli dersler çıkarılmaktadır. Toplumsal huzursuzlukların kaynağı, ihtiyaç ve
beklentilerin karşılanmamasının yanında, toplumu bir arada tutacak ortak değerlerin
yeterince sunulmamasıdır. Bilgi eksikliği fazla oldukça bilgiye ihtiyaç duyan bireyler,
kendisine sunulan her bilgiyi sorgulamadan kabul etmek durumuyla karşı karşıya
kalırlar. İşte asıl problem de bu noktada başlar. Dergimiz, okuyucularımızın doğru ve
güvenilir bilgi kaynağı olma özelliği ile toplumsal huzur ve güveninin oluşmasında da
rol oynamaktadır.
Bir derginin aralıksız olarak yayın hayatını sürdürmesi önemli bir başarıdır. Bu başarının
arkasında uyumlu bir ekip çalışması bulunmaktadır. Uzun bir süre Dergimizin editör
yardımcılığını üstlenen ve şu anda Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Tazegül Demir’in emeklerini anmadan
geçemeyeceğiz. Derginin yayın sürecinin bütün aşamalarını büyük bir özveri ile takip
edip kalitenin artmasına katkı sağlamıştır. Kendisine bundan sonraki yaşamında üstün
başarılar diliyoruz.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, dergi çalışmalarının yanında,
yaptığı çeşitli yayınlarıyla önemli başarılara imza atmaktadır. Bu yayınları ile önemli bir
bilgi boşluğunu dolduran Merkezimiz, çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da artırarak
devam ettirecektir.
Dergimizin uluslararası indeksler tarafından taranması ile birlikte, artan yayın sayısı ve
yayın sırası bekleyen yazılar bizi bir hayli zorlamaktadır. Hacmimizi en sonuna kadar
kullanmamıza rağmen, bekleyen yazıları azaltmak çok mümkün görülmemektedir. Bu
yüzden yazarlarımızdan ön değerlendirme ve yayın sürecinde bekleme aşamalarında
anlayış bekliyoruz. Yazıların artışı, hakemlerimizin de işini zorlaştırmakta, iş
yoğunluklarını artırmaktadır. Onlara da bu vesileyle katkılarından ve özverilerinden
ötürü tekrar çok teşekkür ediyoruz.
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2011 yılını bitirirken geçmişe yönelik genel bir değerlendirme yapmak, önümüzdeki
senenin hedeflerini belirlemek açısından çok önemlidir. Merkezimiz, üstlendiği
sorumluluğun farkında olarak üzerine düşen en iyi şekilde yerine getirme çabası
içerisindedir. Üniversitemizde olduğu gibi, diğer üniversitelerde de benzer araştırma
merkezleri olduğu bilinmektedir. Bu araştırma merkezlerinin önemli bir kısmının
kuruluş amaçlarının gereklerini tam olarak gerçekleştirdiğini söylemek mümkün
değildir. Bizler, kişisel beklentilerden öte, ülkemizin millî çıkarlarını her şeyin üstünde
tutma çabasını taşımaktayız.
1994 yılında Rahmetli Kadir Erogan’ın heyecanlı ve istekli teşvikleri ile başlattığımız
bu yayın faaliyetinin tarihsel arka planı incelendiğinde birçok kimsenin emeğinin bu
güzellikte var olduğu görülecektir.
Üniversiteler, ürettikleri değerlerle topluma önemli hizmetler sunarlar. Zaten üniversite
olmanın amacı da budur. Gazi Üniversitesinin en önemli araştırma merkezlerinden biri
olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, geçmişte çok önemli projelerin
altına imza atmış, bundan sonra da atmaya devam edecektir.
Dergimizin bu sayısında yine çok önemli araştırma ve incelemeler bulacaksınız.
Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle…

Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
							Editör
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