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Bir dil ö¤renmenin zorlu¤u herkesçe malumdur. Dil ö¤reniminde anlama
ve anlatma etkinlikleri oldukça önemlidir. Bu iki etkinli¤in yerleflebilme-
si için önce anlama ve konuflma, daha sonra da okuma ve yazma çal›flma-
lar›na a¤›rl›k verilmelidir. Anlama ve konuflma çal›flmalar›na a¤›rl›k veri-
lerek bafllan›lmas› gereken dil ö¤retiminde, hayat›n ak›fl›nda rastlanabile-
cek, günlük karfl›l›kl› konuflma metinleri, merak uyand›racak konular, di-
lin kurallar› ile ilgili örnekler yer almal›d›r.

Dil ö¤retimi belli aflamalardan geçilerek yap›lmal›d›r. Küçük bir bebe¤in
ana dilini ö¤renmesi gibi, önce dinleme (anlama), sonra konuflmaya çaba-
lama, u¤raflma daha sonra konuflma gelmelidir. Nas›l ki; ilkö¤retim ça¤›-
na gelmeden çocuk dinleme, anlama, daha sonra konuflma evresinden ge-
çip; ilkokul seviyesine geldi¤inde çocu¤a okuma-yazma ö¤retiliyor, ya-
banc› bir dil ö¤retiminde de ayn› flekilde önce anlama-konuflma, sonra
okuma-yazma ö¤retilmelidir. Bütün bu s›ralamaya dikkat edilmedi¤i için-
dir ki, bugün insanlar yabanc› dil dersleri al›yorum, konuflam›yorum, kar-
fl›mdakinin konuflmas›n› anlam›yorum, anlatam›yorum yak›nmalar› içeri-
sindedir.

Dil ö¤retiminde ö¤renciyi pasif konumdan ç›kar›p aktif konuma getirmek
çok önemlidir, aksi taktirde bir dil ediniminden söz edilemez. Dil ö¤reti-
minin konuflan de¤il, konuflturan; okuyan de¤il okutturan; yazan de¤il,
yazd›ran olmas› idealdir. ‹flte bu ilkeyi temel prensip edinerek yola ç›k-
m›fl, konuflturmay› amaç edinen Türkiye Türkçesi Ö¤reniyorum (haz›rla-
yanlar: Doç. Dr. M. Volkan COfiKUN / Dr. Timur KOZ‹REV / Okutman
Ercan ÖMÜRBAYEV / Okutman Tamafla AD‹LBEKOVA, (Hoca Ah-
med Yesevî Üniversitesi, Turan Bas›mevi), Türkistan 2004, 246 sayfa) ki-
tap ekibinin çal›flmas›, alanda bu yönde tek çal›flmad›r. 

Türk dünyas› ö¤rencileri ve baflka ülke ö¤rencilerinin, Türkiye Türkçesi
ö¤renmesine uygun olarak haz›rlanm›fl kitab›n, haz›rlan›fl amac› ve içeri-
¤i, uygulanan modern dil ö¤retim metotlar› oldukça özgündür. Karfl›l›kl›



konuflma metinleri, anlama-konuflma ve pekifltirme çal›flmalar› ile kitap
tamamen orijinal olup, kitap ekibinin kaleminden ç›km›flt›r. Kitapta klâsik
gramercilik anlay›fl›n›n yerini, modern lehçe ve dil metotlar› almaktad›r.
Metinlerde geçen dilbilgisi konu ve kurallar›n›n, anlama-konuflma, pekifl-
tirme çal›flmalar› ile anlat›ld›¤› görülmektedir. 

Her ö¤rencinin Türkiye Türkçesi ö¤renebilmesini sa¤layacak flekilde ha-
z›rlanan kitab›n önsözünde, “Sevgili Türkçe Okutmanlar›” bafll›¤› alt›nda
kitab›n nas›l kullan›laca¤›n› anlatan bir bölüm bulunmaktad›r (Coflkun vd.
2004: 15). Kitap ekibi, önsözdeki talimatlara uyuldu¤u taktirde e¤itim-ö¤-
retim y›l› sonunda, ö¤rencilerin Türkiye Türkçesinde dinledikleri konufl-
malar›, okuduklar› yaz›l› materyalleri anlayabilecek ve düflündüklerini
ifade edebilecek bir seviyeye gelebileceklerini söyler ve burada Türkçe
okutmanlar›na büyük görev düfltü¤üne de özellikle dikkat çeker.

Kitap yazar ekibinin baflkan› Doç. Dr. M. Volkan Coflkun kitab›nda, Ka-
zakistan Hoca Ahmed Yesevî Üniversitesi’nde Dekanl›k yapt›¤› süre için-
de, Türkçe Ö¤retim Merkezlerini ziyaret etti¤ini, bu ziyaretleri s›ras›nda
yapt›¤› gözlemlerde, Türkçe Ö¤retimi derslerinde baflar› oran›n›n yüzde
ellinin alt›nda oldu¤unu belirtmektedir (Coflkun vd. 2004: 14). Bunun se-
bebinin anlama, konuflma, okuma ve yazma becerilerinin ö¤rencilere sa¤-
l›kl› olarak kazand›r›lamamas›, oldu¤unun alt›n› çizen Coflkun ve ekibi,
kitab›nda anlama ve konuflma becerilerine öncelikle a¤›rl›k vermifl ve bu
çerçevede bir rehber kitap haz›rlam›flt›r. 

Otuz dokuz metnin yer ald›¤› kitapta, klâsik ö¤retim metotlar› yerine, mo-
dern lehçe ve dil ö¤retim metotlar› ile ö¤retim tavsiye edilmekte, her haf-
ta bir metin ifllenerek, anlama-konuflma, pekifltirme çal›flmalar› ile ö¤ren-
cilerin etkin k›l›nmas› istenmektedir. Dilin etkinlik alanlar› içerisinde yaz-
ma becerisinin en son kazan›labilece¤ini ifade eden kitap ekibi, okuma ve
yazma becerilerinin, s›n›f içi ve ev çal›flmalar› ile desteklenmesi gerekti-
¤ine, burada ö¤retmenlerin yol göstericili¤ine ihtiyaç oldu¤una dikkat
çekmektedir.

Kitapta ö¤retmen ve ö¤rencilere konular›n nas›l ifllenmesi gerekti¤i ile il-
gili rehberlik eden talimatlara, koyu renk ile bask›n olarak iflaret edilmifl-
tir. Bu anlamda kitap sayfa sayfa kendisi de konuflmakta, ö¤renciyi de et-
kin k›larak konuflturmaktad›r. Kitab›n her bölümü, dil ediniminin bafl›nda-
ki ö¤renciye kolayl›k sa¤layacak, ipuçlar› ile cevab› bulduracak flekilde
haz›rlanm›flt›r. Boflluk doldurma al›flt›rmalar›nda, dikkat edilmesi gereken
unsurlar koyu renk ile yaz›lm›fl, ö¤renciye bu anlamda rehberlik edilerek,
kolayl›k sa¤lanm›flt›r. 
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Dil ö¤retiminde flüphesiz o milletin hayat› alg›lay›fl biçimini, bak›fl aç›s›-
n› kazand›rmak da son derece mühimdir. Bu çerçevede de, kitab›n Türk
kültür unsurlar›n› ön plana ç›karacak metinlerden müteflekkil olmas› da
ayr›ca dikkat çekicidir. Türk kültür unsurlar›n› yans›tan kitab›n bölümle-
ri, hayatta s›k karfl›laflabilece¤imiz karfl›l›kl› konuflma metinlerinden olufl-
turulmufltur. Kitab›n bölümleri flunlard›r:

Sunufl / Haz›rl›k S›n›f›nda Tan›flma / Selamlaflma / Yurtta / Kütüphanede
/ Say›lar / Bir Gün / Günler ve Aylar / Uçak Yolculu¤u / Halk Otobüsün-
de / Ailede / Topkap› Saray› Gezisi / ‹stiklâl Caddesi / Sultanahmet Mey-
dan›nda / Lokantada / Ankara Gezisi / Otogarda Bilet Alma / Otelde / Ma-
navda / An›tkabir’de / Akmerkez Gezisi / Kafeteryada / Ma¤zada / Yol
Tarifi / Yönler / Doktorda / Hastahanede / Konya Ziyareti / Akdeniz’de
Tatil / Hoca Ahmet Yesevî Türbesinde / Hoca Ahmet Yesevî Türbesi / Sa-
bah Kahvalt›s› / Ev Tafl›ma / Akrabalar / Piknik / Renkler / Mevsimler /
Hayvanat Bahçesinde / K›na Gecesi / Meslek Seçme / Çevre Kirlili¤i.

Her bir konuflma metninin alt›nda okuma çal›flmas›, kelime aç›klama ça-
l›flmas›, yazma ve pekifltirme çal›flmas›, ek çal›flmalar, anlama-konuflma
çal›flmalar›, ses bilgisi çal›flmalar›, dilbilgisi çal›flmalar› yer almaktad›r.
Konuflma metinlerinin alt›nda, pek çok yerde yap›lan tekrarlarla dilbilgisi
konular›n›n pekifltirildi¤i görülmektedir. Gerek konu tekrarlar›, gerek so-
rular, gerekse de pekifltirme çal›flmalar› ile dil edinimini sa¤lamaya yöne-
lik büyük çaba sarf edilerek haz›rlanm›fl olan kitapta, afla¤›da s›ralanan
dilbilgisi konular›n›n kavrat›lmas› hedeflenmifltir.

Ek fiil / Ünlü uyumu / fiimdiki zaman / Ünsüz yumuflamas› / Bulunma
hâli / -mek iste- / Genifl zaman / Yükleme hâli / Ek fiil (olumlu-olumsuz)
/ Görülen geçmifl zaman / Yeterlik fiili / Yönelme hâli / ‹stek kipi / Ç›k-
ma hâli / fiimdiki zaman / As›l say›lar / S›ra say›lar / Ülefltirme say›lar› /
hâl ekleri (yükleme / bulunma / ç›kma / yönelme / ilgi /vas›ta) / Gelecek
zaman / Sorular / Ço¤ul ekleri / Belirtili isim tamlamas› / Soru ekleri /
Sorular / S›fat fiil ekleri (-acak, -ecek) / ‹yelik+hâl ekleri / Geçmifl zaman
/ Pekifltirme çal›flmalar› / Ek fiil / Ses Bilgisi çal›flmalar› / Ünlü düflmesi
/ ‹yelik ekleri / ‹sim çekim çal›flmalar› / ‹yelik ekleri / Belirtisiz isim tam-
lamas› / Gereklilik kipi / Niteleme s›fatlar› / S›fat tamlamalar› / As›l say›
s›fatlar› / Belirsizlik s›fatlar› / Unvan s›fatlar› / Duyulan geçmifl zaman /
Yeterlik fiili / -d›¤› zaman, -di¤i zaman / -e/-a zarf ekleri / ‹stek kipi / So-
ru ekleri / Soru s›fatlar› / ‹le edat› / Kadar edat› / Daha zarf› / Belirsizlik
s›fatlar› / Gelecek zaman / Soru s›fatlar› / Niteleme s›fatlar› / S›fat tam-
lamas› / S›fat ekleri -an ,-en / S›fat fiil ekleri -an, -en / Üstünlük zarf›



“en” / S›fat fiil ekleri -d›k,-dik;-d›k,-dik+iyelik ekleri / Niçin; -d›¤› için,-
di¤i için / Görülen geçmifl zaman / S›ra say› s›fatlar› / fiah›s zamirleri+hâl
ekleri / fiart kipi / ‹flaret s›fatlar›/ -p,-ip,›p zarf fiil ekleri / Ne kadar / S›-
fat fiil ekleri -m›fl,-mifl,-mufl,-müfl / Gereklilik kipi / -ma, -me ekleri / Na-
s›l; -arak,-erek ekleri / -madan, -meden zarf fiil ekleri / -al›,ali zarf fiil ek-
leri / Niçin, neden; çünkü / Genifl zaman / Ne zaman; -d›ktan sonra,-dik-
ten sonra / Ne zaman; -r,-ir,-›r,-ar,-er+-ken zarf fiil eki / -›nca,-ince zarf
fiil ekleri.

Yukar›da s›ralanan dilbilgisi konular› çerçevesinden bak›ld›¤›nda, çok ge-
nifl bir yelpazeden dil ö¤retiminin yap›lmas›n›n hedeflendi¤i, kitab›n bu
hassasiyetle haz›rland›¤›, gözden kaçmamaktad›r. Konuflturan bir özelli¤e
sahip olan kitap, alan›nda tek olma özelli¤i göstermektedir. Hali haz›rda-
ki dil ö¤retim kitaplar› anlama-konuflma çal›flmalar›na a¤›rl›k vermek ye-
rine, okuma ve yazma çal›flmalar›na a¤›rl›k vermektedir. Hal böyle olun-
ca ö¤renciler pasif konuma gelmekte ve dil becerisine sahip olamamakta-
d›rlar. Bu genel manzaray› de¤ifltirmek için at›lan önemli bir ad›m oldu-
¤una inand›¤›m›z Türkiye Türkçesi Ö¤reniyorum kitab›, anlama-konuflma
çal›flmalar›, konu tekrarlar›, pekifltirme çal›flmalar› ile dil edinimini lay›-
¤›yla sa¤lamaya yöneliktir. Kitap anlama ve konuflma etkinliklerine a¤›r-
l›k vererek, karfl›l›kl› konuflma metinleri ve sorularla ö¤renciyi etkin k›-
lan, konuflturan özelli¤e sahiptir. 

Son olarak, dil ö¤reniminde oldukça önemli bir husus olan sayfa düzeni-
nin de gözü yormayacak flekilde haz›rlanm›fl olmas› dikkatimizi çeken
kitab›n, bas›lmas›nda titizlik gösteren Hoca Ahmed Yesevî Üniversitesi,
Turan Bas›mevi’ni tebrik eder; Türk dünyas›nda ve Türkiye’de önemli
bir bofllu¤u dolduran Türkiye Türkçesi Ö¤reniyorum kitab›n›n, Türk dün-
yas›ndaki ve yurt d›fl›ndaki bütün ö¤rencileri aktif k›lmas›, konuflturma-
s› dile¤iyle kitap ekip baflkan› Doç. Dr. M. Volkan Coflkun’u ve ekibini
kutlar›m. 
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bilig  
Türk Dünyas› Sosyal Bilimler Dergisi

©Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›

Yay›n ‹lkeleri 

bilig,  K›fl/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere y›lda dört sa-

y› yay›mlan›r. Her y›l›n sonunda derginin y›ll›k dizini haz›rlan›r ve K›fl say›-

s›nda yay›mlan›r. Dergi, yay›n kurulu taraf›ndan belirlenecek kütüphanelere,

uluslararas› endeks kurumlar›na ve abonelere yay›mland›¤› tarihten itibaren bir

ay içerisinde gönderilir.

bilig,  Türk dünyas›n›n kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel

ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk dünyas›yla ilgili olarak, uluslar aras›

düzeyde yap›lan bilimsel çal›flmalar› kamuoyuna duyurmak amac›yla yay›m-

lanmaktad›r.

bilig’de, sosyal bilimlerle ilgili konular baflta olmak üzere, Türk dünyas›n›n tarihî ve

güncel problemlerini bilimsel bir bak›fl aç›s›yla ele alan, bu konuda çözüm öne-

rileri getiren yaz›lara yer verilir. 

bilig’e gönderilecek yaz›larda, alan›nda bir bofllu¤u dolduracak özgün bir makale veya
daha önce yay›mlanm›fl çal›flmalar› de¤erlendiren, bu konuda yeni ve dikkate de-
¤er görüfller ortaya koyan bir inceleme olma flart› aran›r. Türk dünyas›yla ilgili
eser ve flahsiyetleri tan›tan, yeni etkinlikleri duyuran yaz›lara da yer verilir.

Makalelerin bilig’de yay›mlanabilmesi için, daha önce bir baflka yerde yay›m-
lanmam›fl veya yay›mlanmak üzere kabul edilmemifl olmas› gerekir. Daha ön-
ce bilimsel bir toplant›da sunulmufl bildiriler, bu durum belirtilmek flart›yla ka-
bul edilebilir. 

Yaz›lar›n De¤erlendirilmesi

bilig’e gönderilen yaz›lar, önce yay›m kurulunca dergi ilkelerine uygunluk aç›s›ndan
incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çal›flmalar›yla tan›nm›fl iki hakeme
gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar befl y›l süreyle sakla-
n›r. Hakem raporlar›ndan biri olumlu, di¤eri olumsuz oldu¤u takdirde, yaz›
üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazarlar, hakem ve yay›n kurulunun eleflti-
ri ve önerilerini dikkate al›rlar. Kat›lmad›klar› hususlar varsa, gerekçeleriyle
birlikte itiraz etme hakk›na sahiptirler. Yay›ma kabul edilmeyen yaz›lar›n, is-
tek hâlinde bir nüshas› yazarlar›na iade edilir. 
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bilig’de yay›mlanmas› kabul edilen yaz›lar›n telif hakk› Ahmet Yesevi Üniversitesi

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›na devredilmifl say›l›r. Yay›mlanan yaz›lardaki gö-

rüfllerin sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yaz› ve foto¤raflardan, kaynak gösteri-

lerek al›nt› yap›labilir. 

Yay›ma kabul edilen yaz›lar için, yazar› ve hakemlerine yay›n tarihinden itiba-

ren bir ay içinde telif / inceleme ücreti ödenir. Ücret miktar›, her y›l bafl›nda

yay›n kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir. 

Yaz›m Dili

bilig’in yaz›m dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her say›da derginin üçte bir oran›n›

geçmeyecek flekilde ‹ngilizce ve di¤er Türk lehçeleri ile yaz›lm›fl yaz›lara da

yer verilebilir. Türk lehçelerinde haz›rlanm›fl yaz›lar, gerekti¤i takdirde yay›n

kurulunun karar›yla Türkiye Türkçesine aktar›ld›ktan sonra yay›mlanabilir. 

Yaz›m Kurallar›

Makalelerin, afla¤›da belirtilen flekilde sunulmas›na özen gösterilmelidir: 

1. Bafll›k: ‹çerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir bafll›k olmal› ve koyu karakter-

li harflerle yaz›lmal›d›r. 

2. Yazar ad(lar)› ve adresi: Yazar›n ad›, soyad› büyük olmak üzere koyu, adresler ise

normal ve e¤ik karakterde harflerle yaz›lmal›; yazar›n görev yapt›¤› kurum, haber-

leflme ve elmek (e-mail) adresi belirtilmelidir. 

3. Özet: Makalenin bafl›nda, konuyu k›sa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 ke-

limeden oluflan Türkçe özet bulunmal›d›r. Özet içinde, yararlan›lan kaynaklara, fle-

kil ve çizelge numaralar›na de¤inilmemelidir. Özetin alt›nda bir sat›r boflluk b›rak›-

larak, en az 3, en çok 8 sözcükten oluflan anahtar kelimeler verilmelidir. Makalenin

sonunda, yaz› bafll›¤›, özet ve anahtar kelimelerin ‹ngilizce ve Rusçalar› bulunma-

l›d›r. Rusça özetler, gönderilemedi¤i takdirde dergi taraf›ndan ilave edilir. 

4. Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm. ) kâ¤›tlara, MS Word program›nda, Ti-

mes New Roman veya benzeri bir yaz› karakteri ile, 10 punto, 1.5 sat›r aral›¤›yla

yaz›lmal›d›r. Sayfa kenarlar›nda 3’er cm boflluk b›rak›lmal› ve sayfalar numaralan-

d›r›lmal›d›r. Yaz›lar 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanmas›

gereken k›s›mlar, koyu de¤il e¤ik harflerle yaz›lmal›d›r. Al›nt›lar e¤ik harflerle ve

t›rnak içinde verilmeli; befl sat›rdan az al›nt›lar sat›r aras›nda, befl sat›rdan uzun

al›nt›lar ise sat›r›n sa¤›ndan ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 sat›r ara-

l›¤›yla yaz›lmal›d›r. 
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5. Bölüm Bafll›klar›: Makalede, düzenli bir bilgi aktar›m› sa¤lamak üzere ana, ara ve

alt bafll›klar kullan›labilir ve gerekti¤i takdirde bafll›klar numaraland›r›labilir. Ana

bafll›klar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt bafll›klar,

yaln›z ilk harfleri büyük, koyu karakterde yaz›lmal›; alt bafll›klar›n sonunda iki

nokta üst üste konularak ayn› sat›rdan devam edilmelidir. 

6. fiekiller ve Çizelgeler: fiekiller, küçültmede ve bas›mda sorun yaratmamak için si-

yah mürekkep ile düzgün ve yeterli çizgi kal›nl›¤›nda aydinger veya beyaz ka¤›da

çizilmelidir. Her flekil ayr› bir sayfada olmal›d›r. fiekiller numaraland›r›lmal› ve her

fleklin alt›na bafll›¤›yla birlikte önce Türkçe, sonra ‹ngilizce olarak yaz›lmal›d›r. 

Çizelgeler de flekiller gibi, numaraland›r›lmal› ve her çizelgenin üstüne bafll›¤›yla

birlikte önce Türkçe, sonra ‹ngilizce olarak yaz›lmal›d›r. fiekil ve çizelgelerin bafl-

l›klar›, k›sa ve öz olarak seçilmeli ve her kelimenin ilk harfi büyük, di¤erleri kü-

çük harflerle yaz›lmal›d›r. Gerekli durumlarda aç›klay›c› dipnot veya k›saltmalara

flekil ve çizelgelerin hemen alt›nda yer verilmelidir. 

7. Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastl›) foto¤raf kâ¤›d›na bas›lmal›d›r. Ayr›ca fle-

killer için verilen kurallara uyulmal›d›r. Özel koflullarda renkli resim bask›s› yap›-

labilir. 

fiekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfay› aflmamal›d›r. Teknik imkâna sahip ya-

zarlar, flekil, çizelge ve resimleri aynen bas›labilecek nitelikte olmak flart› ile me-

tin içindeki yerlerine yerlefltirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için

metin içinde ayn› boyutta boflluk b›rakarak içine flekil, çizelge veya resim numa-

ralar›n› yazabilirler. 

8. Kaynak Verme: Dipnotlar, sadece aç›klama için kullan›lmal› ve aç›klamalar da

metnin sonunda verilmelidir. Metin içinde göndermeler, parantez içinde afla¤›daki

flekilde yaz›lmal›d›r: 

(Köksoy 2000); (Köksoy 2000: 15) 

Birden fazla yazarl› yay›nlarda, metin içinde sadece ilk yazar›n ad› vd. yaz›lmal›-

d›r: 

(‹sen vd. 2002) 

Kaynaklar k›sm›nda ise di¤er yazarlar da belirtilmelidir. Metin içinde, gönderme

yap›lan yazar›n ad› veriliyorsa kayna¤›n sadece yay›n tarihi yaz›lmal›d›r:

“Tanp›nar (1976:131), bu konuda ….”

Yay›m tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarlar›n ad›; yazar› belir-

tilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yaz›lmal›d›r. 
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‹kinci kaynaktan yap›lan al›nt›larda, as›l kaynak da belirtilmelidir: 

“Köprülü (1926) .....” (Çelik 1998’den). 

Kiflisel görüflmeler, metin içinde soyad› ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayr›ca

kaynaklarda belirtilmelidir. ‹nternet adreslerinde ise mutlaka tarih belirtilmeli ve

bu adresler kaynaklar aras›nda da verilmelidir: 

http://www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002)

9. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarlar›n soyad›na göre alfabetik olarak afla¤›daki

flekilde yaz›lmal›d›r. Kaynaklar, bir yazar›n birden fazla yay›n› oldu¤u takdirde ya-

y›mlan›fl tarihine göre s›ralanacak; bir yazara ait ayn› y›lda bas›lm›fl yay›nlar ise

(1980a, 1980b) fleklinde gösterilecektir:

KÖKSOY, Mümin (2000), Türk Yüksekö¤retiminde Yabanc› Dille E¤itim, Bilimlik

Dergiler ve Türkçemiz, Ankara: Bilig Yay. 

T‹MURTAfi, F.Kadri (1951), “Fatih Devri fiairlerinden Cemalî ve Eserleri”, ‹Ü, Türk

Dili ve Edebiyat› Dergisi, IV (3) : 189-213. 

SHAW, S. (1982), Osmanl› ‹mparatorlu¤u, (çev. M.Harmanc›), ‹stanbul: Sermet

Matb.

Yaz›lar›n Gönderilmesi

Yukar›da belirtilen ilkelere uygun olarak haz›rlanm›fl yaz›lar, biri orijinal, di¤er ikisi

fotokopi olmak üzere üç nüsha olarak, disketiyle birlikte bilig adresine gönderilir. Ya-

zarlar›na raporlar do¤rultusunda düzeltilmek üzere gönderilen yaz›lar, gerekli düzelt-

meler yap›larak disketi ve orijinal ç›kt›s›yla en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulafl-

t›r›l›r. Yay›n kurulu, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yap›labilir. 

Yaz›flma Adresi
bilig Dergisi Editörlü¤ü 

Taflkent Cad. 10. Sok. No: 30 

06430 Bahçelievler/ANKARA / TÜRK‹YE 

Tel: (0312) 215 22 06 

Fax: (0312) 215 22 09 

www.yesevi.edu.tr/bilig

bilig@yesevi.edu.tr 
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