Saygıdeğer Okuyucu,
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi’nin yeni sayısını siz değerli bilim insanlarının görüş ve beğenisine
sunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Türk Dünyasının batıdaki penceresi olan
Enstitümüzün kuruluşunun 24., Dergimizin ise yayın hayatındaki 20. yılı olması bizler için ayrı
bir gurur vesilesidir. Bu vesile ile yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren akademik kriter
ve disiplinden taviz vermeyen Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’ne katkı ve emeği olan
herkese teşekkür ederiz.
Dergimizin Yaz-2016/1 sayısında hakemlerimizin vermiş olduğu ayrıntılı raporlar
neticesinde yayınlanması uygun bulunan 12 telif makale, 1 çeviri yazısı ve 1 kitap tanıtımı yer
almaktadır. Bu telif makalelerden 3’ü Tarih, 3’ü Edebiyat, 2’si Dil, 2’si Halk Bilimi ve 1 tanesi de
Sanat Tarihi alanına aittir. Ayrıca yayın hayatında 20. yılını dolduran Dergimizin bugüne
kadarki hikâyesini aktaran 1 makaleyi de bu sayımızda bulabilirsiniz.
Bilindiği üzere yılda iki kez çıkarmakta olduğumuz Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nin
bazı sayılarını özel dosya olarak siz değerli bilim insanlarının takdirine sunuyoruz. Böylelikle
Kış-2015/2 sayımız Enstitümüzün gerçekleştirdiği “III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi:
Dede Korkut ve Türk Dünyası” temalı kongrede sunulmuş olan bildirilerin bir kısmına yer
verilerek; “Dede Korkut ve Türk Dünyası” özel sayısı olarak sizlerle buluşmuş idi. Buradan
kongrede sunulan bildirilerin tamamının yer aldığı e-kitabımızın da bitme aşamasına geldiğinin
müjdesini vermek istiyoruz.
UNESCO’nun 2016 yılını “Hoca Ahmet Yesevi ve Fuad Köprülü’yü Anma Yılı” ilan etmesi
üzerine Türk Dünyasının bu iki abide şahsiyetini anmak için birçok yerde bilimsel ve kültürel
etkinlik hazırlıklarına başlanmıştır. Bu bağlamda Türk Dünyasını ilgilendiren hemen her konuda
katkı ve söz sahibi olma gayreti içerisinde bulunan Enstitümüz, aynı temalı bir bilimsel toplantı
hazırlığı içerisindedir. Dergimizin bir sonraki yani Kış-2016 sayısında bu bilimsel toplantıda
sunulan makalelerden bir kısmını takdirinize sunma gayesindeyiz. Bu konuda bilimsel yazılarını
dergimizde yayınlamak isteyen siz değerli bilim insanlarının katkılarını da bekliyoruz.
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