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Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü’nün bilimsel e-süreli yayını olarak Modern Türklük
Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısını sunmakla büyük bir mutluluk duyuyorum.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bülümü 1992 yılında kuruldu. Hem kendi
içinden yetişmiş elemanlarıyla hem de Türk Cumhuriyetlerinden davet edilen bilim
adamlarıyla desteklenip güçlenen kadrosu çağdaş Türklük araştırmaları alanında
lisans ve lisans-üstü seviyede eğitim veriyor, son yıllarda da süreklileşen bilimsel
toplantıları ve konferans etkinlikleriyle Türklük bilimine hizmet vermeye çalışıyor.
Bölümümüz bu etkinliklerine bilim dünyasına bir e-dergi yayını sunmaya cesaret
ederek bir yenisini eklemek istedi. Bu planı Üniversite ve Fakülte yönetimlerimiz
teşvik etti, destekledi.
Dergimiz, tarihsel derinliği de dikkate alarak modern Türk toplumlarını dil dâhil
sosyal ve kültürel açıdan inceleyen özgün araştırmaları yönlendirici uzayda yaymayı
hedeflemektedir. Son çıkan kitap ve dergi tanıtmaları, Türkoloji dünyasından haberler
de e-sayfalarında yer alacaktır. Dergi sayılarını zaman zaman özel tek konulara da
ayırmayı planlamıştır.
Bilimsel dergi yayınlama işi, gerçekten zordur. Eğer sürekliliği sağlanamazsa,
yayılması gerçekleştirilemezse ve hedeflenen bilimsel nitelik tutturulamazsa, ileride
belki yalnızca cesur bir girişim olarak anılabilir.
Modern Türklük araştırmaları üzerine bilim dünyasından yönlendirici uzayda
yayılan bilgiler, neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak talep de o nispette çoktur
ve her geçen gün modern Türklük alanlarına artan ilgi sağlıklı bilimsel bilgiye ilgiyi de
artırmaktadır. Dünyamızın ulaştığı teknolojik mesafe bilginin anında yayılmasına ve

6

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Cilt 1 . Sayı: 1 . Kasım 2004

ağlar arası ortama girebilen herkesin anında ulaşabilmesine, neredeyse sonsuz bir
imkân sağlamıştır. Yönlendirici uzayda sayısız bilginin ayıklanması, en güvenilir ve
en doğru bilgiye ulaşılmasının sağlanmasında bilimsel kurumların üzerine düşen
görev her zamankinden daha çoktur. Dergimizin yayımlanma amaçlarından biri, bu
görevi yerine getirmeye çalışan kurumlaşmış bir birim olabilmektir.
Dergimiz hakemli ve uluslar arası bir danışmanlar kuruluna sahip olmakla
sorumluluğunun bilincedir. Bu vesileyle, yayıncılar olarak, lûtfedip Dergimizin
danışman editörlüğünü kabul eden bütün meslektaşlarımıza, bu sayının özgün
araştırmalarını değerlendiren hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
İçten dileğimiz, siz değerli meslektaşlarımızın katkıları ve araştırmacı
okurlarımızın destek ve ilgileriyle Türklük bilimi alanında, uluslar arası ölçekte uzun
soluklu bir e-dergiyi yayabilmektir.
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