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Özgür ÇINARLI 
Hacettepe Üniversitesi, 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, 
Karam Yayıncılık, Ankara, 2002. 

20 yy’ın son on yılından önceki dönem, için Ligeti’nin “Bilinmeyen İç 
Asya” tabirini “Bilinmeyen Avrasya” şeklinde genişletmeye müsait bir 
jeopolitik yapı vardı. 1990’lara girildiğinde ise adeta dünyanın karşısına 
keşfedilmeye namzet, o güne kadar beli belirsiz bilinen yeni bir dünya 
çıktı: Kafkaslardan başlayıp Orta Asya’yı kaplayan ve İç Asya’ya uzanan, 
Sibirya ve Urallar bölgesinin de önemli bir kısmını örten (Türkiye 
dışındaki) Türk dünyası. Sadece ortaya çıkan beş Türk cumhuriyeti ve 
bunların jeopolitik/jeostratejik önemlerine binaen kısa sürede uluslararası 
ilişkiler sisteminin merkezine oturması ile değil, Avrasya’nın uçsuz 
bucaksız topraklarındaki zengin tarihi birikimleriyle de bu Türkler 
dünyanın ilgi alam haline gelmişlerdir. Buna “dünyanın ortasında bir 
yerde” bulunan Türkiye’nin son bin yılın dünya tarihine damgasını vuran 
önem ve ağırlığı da eklenince, dünyada Türklük çalışmaları için yeni 
talepler belirmiş, buna paralel olarak da yeni ufuklar açılmıştır. Amerikan 
Rutgers Üniversitesi tarih profesörlerinden Peter B. Golden’ın, aslında 
Sovyetler Birliği hükümferma iken yazmaya başladığı eseri “An 
Introduction to the His-tory of Turkic Peoples” işte bu esnada, 1992 
yılında yayınlanmıştır. Eser sadece büyük bir boşluğu doldurmasıyla 
değil, zengin içeriğiyle de kısa zamanda büyük ilgiye mazhar olmuş, 
hakkıyla Türklük çalışmalarının temel başvuru kitabı haline gelmiştir. 
Kendisi aslen Türkolog olan Golden, Türklük bilgisinin kaynaklarının 
yaygınlığını izleyerek, ilgili hemen tüm kaynak dillerini öğrenerek, 
bugün dünyanın en çok dil bilen tarihçisi haline gelmiştir. Temel batı 
dillerine ilaveten Türk ve Slav dillerini ve Macarca’yı ileri seviyede bilen 
Golden, Ortaçağ’ın kaynak dilleri olan Yunanca, Latince, Arapça ve 
Farsçayı da bilmekle kalmayıp, Gürcüce üzerine bile ciddi araştırmalarda 
bulunmuştur. Bu arada Moğolca’ya aşinalığını belirtmek gerekir. Golden 
böylece Türkler hakkında bilgi veren birincil ve ikincil kaynaklara 
doğrudan 
 



Kutlar, Yayın Tanıtım 

217 

ulaşmaktadır. Yukarda bahsedilen eserindeki zengin kaynakça da bunun 
bir göstergesidir. 
Türkçede bu esere benzeyen, daha önce yazılmış Z. V. Togan ve L. 
Rasonyi’nin kitapları vardır. Golden bu çalışmalardan farklı olarak, 
kaynak güncellemesinde bulunmuş, hatta yazılmış ama basılmamış 
eserleri bile kullanmış, öte yandan da siyasi tarihleri hızlı geçerek daha 
çok etnik süreçler üzerine eğilmiştir. Kitabın ismi de, yazılmasındaki 
amacın bir genel Türk tarihi değil, bugünkü Türk topluluklarının ortaya 
çıkış tarihi olduğunu göstermektedir. Zaten günümüzde asıl ihtiyaç 
duyulan konu da budur. İnsanlar Asya ve Avrupa boyunca inanılmaz bir 
alanda yayılmış bulunan milyonlarca Türk’ün buralara nereden ve nasıl 
geldiklerini, her bir topluluğun nasıl teşekkül ettiğini merak etmektedir 
ve kitap bu soruya cevap sunmaktadır. 
Osman Karatay tarafından çevrilen ve Karam Yayıncılık’tan çıkan kitap, 
Türkçe baskısı ile de bir özgünlüğe sahiptir. Prof. Golden çok kısa bir süre 
içinde ve meşgul bir zamanında da olsa, çeviri metinleri gözden 
geçirmiştir. Yani Türkçe baskı tercüman ile yazarın ortak çalışmasının 
ürünüdür. Eserde, özellikle çeviriyazı harflerde İngilizce baskıdaki 
titizliğin yansıtılması da ayrı bir takdir konusudur. “Türk Halkları 
Tarihine Giriş” Türkçede de büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
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BİLİG / YAYIN İLKELERİ 

Bilig bahar, yaz,sonbahar, kış olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin 
yıllık dizini çıkarılır; Yayın Kurulu tarafından belirlenecek kütüphanelere, uluslararası endeks 
kurumlarına ve abonelere -yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde-gönderilir. 

AMAÇ 
Bilig’in yayım amacı; 

• Türk dünyasının kültür zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler 
içerisinde ortaya koymak; Türk dünyasına ilgi duyan, bu konuda fikir üreten uzman ve bilim 
adamlarına ulaşmak; 

• Türk dünyası ile ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları izle- 
mek, bunları ilgili bilim adamlarına, uzmanlara ve ilgili kamuoyuna duyurmaktır. 

KONU  
Bilig, Türk dünyasının sosyal bilimler dergisidir. Bilig’de yayımlanacak yazılar sosyal bilimler alam 
ile ilgili konular başta olmak üzere, Türk dünyasının tarihî ve güncel problemlerini ortaya koyan, bu 
problemlere çözüm önerileri içeren yazılar olmalıdır. 

MUHTEVA 
Bîlig’e gönderilecek yazılarda; 

• Alanında bir boşluğu dolduracak; araştırmaya dayalı özgün makale, 
• Daha önce yazılmış yazı ve çalışmaları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, 

eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma ve inceleme 
yazısı, 

• Türk Dünyası ile ilgili konularda eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişi ve gruplara anlaş- 
malı olarak yaptırılacak araştırma, 

• Türk Dünyası ile ilgili eser, yazı, şahsiyet ve yeni faaliyetleri tanıtan, duyuran, haber 
veren kısa yazılar, olma 
özelliği aranır. 

Araştırma ve inceleme yazılarının Bilig’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yayın 
organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bir 
bilimsel kongrede sunulmuş tebliğler, bu durumu belirtmek şartıyla yayıma kabul edilebilir. 

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Bilig’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar önce amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım 
kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulu’nca incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanlar, 
bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporları gizlidir ve 5 yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri 
olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. 

Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. 
Katılmadıkları hususlar olduğunda bunları ayrı bir sayfada, gerekçeleri ile birlikte açıklama hakkına 
da sahiptirler. Yayıma kabul edilmeyen yazıların yalnızca birinci nüshaları istek halinde yazarlarına 
iade edilir. 
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Bilig’de yayımlanması kabul edilen yazıların te’lif hakkı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkankğı’na devredilmiş sayılır. 

Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflar, kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 

Yayımlanması kararlaştırılan yazıların yazarlarına ve hakemlerine, te’lif ve inceleme ücreti, yayım 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir. Ücret miktarı Yayın Kurulu’nun önerisi üzerine 
Mütevelli Heyet Başkanlığı’nca belirlenir. 

YAZIM DİLİ  
Bilig’in yazım dili Türkiye Türkçesi’dir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek 
şekilde İngilizce yazılara da yer verilebilir. Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçelerinde 
hazırlanmış yazılar, gerektiği takdirde Yayın Kuruiu’nun kararı ile latin alfabesi ile yazılmak 
şartıyla kendi lehçelerinde yayımlanır. Yayımlanacak yazıların Türkçe özetlerinin yanısııra İngilizce 
ve Rusça özetleri de verilir. 

YAZIM KURALLARI 
Makalenin Yapısı 

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir: 
1) Başlık 
2) Yazar ad(lar)ı ve adres(Ier)i 

(Hepsi Lâtin/Türk harfleriyle olmak üzere yazar adlan, soyadı büyük harflerle olmak üzere koyu 
karakterde, adresler normal italik karakterde) 
3) Özet (anahtar kelimeler eklenerek) 
4) Makale, çalışmanın amaç, kapsam, çalışma yöntemlerini belirten bir giriş bölümüyle başlamalı; 
veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar., gibi ara ve alt bölümlerle devam etmeli; ve 
nihayet tartışma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartışmalar) bölümüyle son bulmalıdır. 
5) Katkı belirtme (gerekiyor ise) 
6) Kaynaklar Dizini 
7) İngilizce başlık ve İngilizce özet (Türkçe özette olduğu gibi) 
8) Rusça başlık ve Rusça özet (Türkçe özette olduğu gibi) 

Başlık 
Konuyu en iyi şekilde belirtmeli, 12 kelimeyi geçmemeli ve bold olarak yazılmalıdır. 

Özet 
250 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve yayının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek 
düzeyde yazılmış, yazının tümünü en kısa, öz biçimde (özellikle çalışmanın amacını ve sonucunu) 
yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özetin başlığı ve metin kısmı farklı karakterle yazılmalıdır. Özet 
içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelgelere değinilnemelidir. Özetin altında bir satır boşluk 
bırakılarak en az 3, en çok 8 anahtar kelime verilmelidir. 

Ana Metin 
Makale, A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtların üzerine bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 10 punto 
(Times New Roman veya benzer bir yazı karakteri ile) yazılmalıdır. Sayfa kenarların- 
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da 3’er cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar en az dörtbin, en çok onbin 
civarında kelimeden oluşmalıdır. 

Bölüm Başlıkları 
Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere yazıda ana, 
ara ve ait başlıklar kullanılabilir. Başlıklara numara veya harf verilmemelidir.  
Ana Başlıklar: Bunlar, sıra ile özet, ana metnin bölümleri, teşekkür (varsa), kaynakça, ekler 
(varsa)’den oluşmaktadır. Ana başlıklar küçük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.  
Ara Başlıklar: Tamamı koyu olarak ve ana başlıktan daha küçük punto ile yazılacak; ancak, her 
kelimenin ilk harfi büyük olacak, başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.  
Alt Başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak, ilk kelimenin birinci harfi büyük olacak, başhk 
sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilecektir. 

Şekiller ve çizelgeler  
Şekiller, küçültmede ve basımda sorun yaratmamak için siyah mürekkep ile, düzgün ve yeterli çizgi 
kalınlığında aydınger veya beyaz kağıda çizilmelidir. Her şekil ayrı bir sayfada olmalıdır. Şekiller 1 
(bir)’den başlayarak ayrıca numaralandırmalı ve her şeklin altına başlığıyla birlikte yazılmalıdır. 
Çizelgeler de şekiller gibi, 1 (bir)’den başlayarak ayrıca numaralandırılmak ve her çizelgenin üstüne 
başlığıyla birlikte yazılmalıdır. Şekil ve çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olarak seçilmeli ve her 
kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Gerekli durumlarda açıklayıcı 
dipnotlara veya kısaltmalara şekil ve çizelgelerin hemen altında yer verilmelidir. 

Resimler 
Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kâğıdına basılmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara 
uyulmalıdır. Özel koşullarda renkli resim baskısı yapılabilecektir. 

Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, 
çizelge ve resimleri aynen basüabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine 
yerleştirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak 
içine şekil, çizelge veya resim numalarını yazarlar. 

Metin İçinde Kaynak Verme 
Metin içinde kaynak vermede aşağıdaki örneklere uyulmalı, kesinlikle dipnot şeklinde kaynak 
gösterilmemelidir: 
a) Metin içinde tek yazarlı kaynaklara değinme yapılırken, aşağıdaki örneklerde olduğu gi bi, önce 
araştırıcının soyadı, sonra parantez içinde yayım tarihi verilir. 
,.. (Köksoy, 1998) 
... Bazı araştırmacılar (Bilgegil, 1970; Kaplan, 1974; Aktaş, 1990) 
b) Çok yazarlı yayınlara metin içinde değinilirken, aşağıdaki gibi ilk yazar adı belirtilmeli, diğerleri 
için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak kaynaklar dizini’nde bütün yazarların isim leri yer almalıdır. 
.., (İpekten vd., 1975) 
c) Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinme yapılırken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı 
kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir. 
...(Köprülü, 1911; Çelik, 1998’den) 
d) Kişisel görüşmelere metin içinde -soyadı ve tarih belirtilerek- değinilmeli, ayrıca kaynak lar 
dizini’nde de belirtilmelidir. 
 



 

221 

Kaynaklar Dizini 
a) Süreli yayınlar için: 
Yazar ad(lar)ı, tarih, makalenin başlığı, süreli yayının adı (kısaltılmamış), cilt no (sayı no), sayfa no. 
b) Bildiriler için: 
Yazar ad(lar)ı, tarih, bildirinin başlığı, sempozyumun veya kongrenin adı, editör(ler), basımevi, cilt 
no, düzenlendiği yerin adı, sayfa no, 
c) Kitaplar için: 
Yazar ad(lar)ı, tarih, kitabın adı (ilk harfleri büyük), yayınevi, basıldığı şehrin adı, sayfa sayısı. 
d) Raporlar ve tezler için; 
Yazar ad(lar)ı, tarih, raporun veya tezin başlığı, kuruluş veya üniversitenin adı, arşiv no (varsa), 
sayfa sayısı, yayımlanıp-yayımlanmadığı. 

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ 
Bilig’de yayımlanmak üzere -yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak- hazırlanmış yazılar, biri 
orijinal, diğer ikisi fotokopi olmak üzere disketi ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilir. Yayıma 
kabul edilen yazıların son düzeltmeleri yapılmış bilgisayar disketleri ile şekillerin orijinalleri en geç 
bir ay içinde yukarıda belirtilen adrese ulaştırılır. Yayın Kurulu’nca, esasa yönelik olmayan küçük 
düzeltmeler yapılabilir. 

YAZIŞMA ADRESİ 
Bilig Dergisi 

Ataç 2 Sokak 65/1 
KIZILAY/ANKARA 

Tel: (0312) 430 43 23 - 430 43 24 
Faks: (0312) 430 43 25 

e-mail: bilig@yesevi,edu.tr 
www.yesevi.edu.tr/bilig 
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BILIG / EDITORIAL PRMCIPLES 

BILIG is published quarterly: Spring, summer, autumn and winter. At the end of each year, an 
annual indices series will be offered. Each issue will be forwarded to the subscribers and to the 
libraries and international institutions to be determined by the editorial board within one month after 
its publication. 

GOALS AND OBJECTİVES 
The goals in publishing BILIG are: 
To bring forth the cultural riches, historical and current realities of the Turkish World in a 

scholarly manner. 
To reach the experts and scholars who show interest in and produce and/or offer ideas related to 

the Turkish World. 
To follow the studies related to the Turkish World internationally and inform about them to the 

experts, scholars and public. 

SUBJECT MATTERS 
BILIG is the social science journal of the Turkish World. The articles to be published in this 

journal should be dealing with the historical and current issues and problems and suggesting 
solutions for the Turkish World, 

CONTENTS 
The contents of the articles to be published in BILIG are to include; 
Those that are based on an original research which contribute knowledge and scientific 

information in its area. 
Those that bring forth new views and perspectives on previously written scholarly works based 

on extensive research and resources. 
Those that are the result(s) of studies/researches executed by well reputed individuals and 

research groups in the Turkish World on contract basis. 
Those that inform/announce briefly about new/original works, articles, individuals and activities 

related to the Turkish World. 
In order for any article to be published in BILIG, it should not have been previously published or 

accepted to be published elsewhere. Papers presented at a conference or symposium may be accepted 
for publication if stated so beforehand, 

EVALUATION OF ARTICLES 
The articles forwarded to be published in BILIG are first studied by the Editorial Board in view 

of the journal’s objectives, subject matter, rules and regulations in writing. Those that are found 
acceptable are then sent to two referees who are authorities in their field for scientific evaluation. 
Referee reports are confidential and safe-kept for five years. In case one referee report is negative 
and one is favourable, the article may be sent to a third referee for re-evaluation. 

The authors of the articles are to consider the criticisms, suggestions and corrections of the 
editorial board and referees. If they are in disagreement with the editorial board and/or the referees, 
they are entitled to counter present their views and justifications, only the original copy of the 
unaccepted articles may be returned upon request. 

The royalty rights of the accepted articles are considered transferred to the Ahmet Yesevi 
University Board of Trustees. However the overall responsibility for the published articles belongs to 
the author of the article. Quotations from articles including pictures are permitted during full 
reference to the articles. 
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Payments to the authors and referees for their contributions are made within one month of 
publication. The amounts of payments are determined by the Editorial Board subject to the approval 
by the Board of Trustees. 

THE LANGUAGE OF THE JOURNAL 
Turkey Turkish is the language of the journal; Articles submitted in other Turkish dialects can 

be published in their own dialects after the Editorial Board’s decision if necessary, but on condition 
that they are written in Latin letters. 

Abstracts in English and Russian along with Turkish are given for each article published in 
BILIG. 

WRITINGRULES 
The Structure of the Articles 
In general the following are to be observed in writing the articles for BILIG: 
1. Title of the Article 
2. Name(s) and address(es) of the author(s). (Ali in Latin letters. Names and surnames are in 

capital letters. Addresses in normal italic letters) 
3. Abstracts (with key words) 
4. Each article is to begin with an introductory section stating the purpose, scope and methods 

utilised; and should continue with main section to include data, observations, views, comments and 
discussions (pros and cons) and should end with a final section to include important results and, 
conclusion. 

5. Acknowledgements (if necessary) 
6. List of references. 
7. Title and abstract in English (as in Turkish Abstract) 
8. Title and abstract in Russian (as in Turkish Abstract) 

TITLE 
Should state the subject clearly. Should not exceed 12 words and should be in bold. 

ABSTRACT 
Should not exceed 250 words. It should be written in a clear, concise and complete way to 

reflect the purpose and conclusion of the study so that it could be re-published separately from other 
parts of the article. The summary and its title should be written in different font types. Within 
abstract no references, figures and tables should be given, At least 3, maxi-mum 8 key words should 
be given at the bottom of the abstracts after a double space. 

MAINSECTION 
Articles should be written in computer 10 points (Times New Roman or similar other characters 

with double space on A4 (29.7-21 cms) papers. 3cms margins should be left on both ends of the 
pages. Pages should be numbered. Each article should be composed of at least four thousands and 
maximum ten thousands words. 

SUB-SECUONS 
In order to provide an orderly transition of Information and ideas of the main text and to 

determine a clear structure of the article other sub-titles may be used for different sections and parts 
of the article. 
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Main Heading: These can be used for the summary, sections of the main text, acknowledgement 
(if any), references and appendices (if any). THESE HEADINGS SHOULD BE CAPITALISED. 

Interval Headings: should be in bold and should be in a smaller font size than main heading; 
only the first letters of each word should be in capital. At the end of each Interval Heading a new 
paragraph should be started. 

Sub-headiııgs: should be in bold; only the first letter of the first word should be in 
capital and the writing should continue on the same line after a colon (:). 

FIGURES AND TABLES 
Figures should be drawn on transparent or white paper in ink so as not to cause problems in 

printing or reducing in size, Each figure should be on a separate page and should be numbered with a 
caption of the title below it. 

Tables should also be numbered. They should have titles below, the titles of the figures and 
tables should be clear and concise. The first letters of each word should be capitalised. When 
necessary footnotes and acronyms should be below the captions. 

PICTURES 
Should be on highly contrasted photo papers. Rules for figures and tables are applied for 

pictures as well. In special cases colored-pictures may be printed. 
The number of pages for figures, tables and pictures should not exceed ten pages. Authors 

having the necessary technical facilities may themselves insert the related figures, drawings and 
pictures into the text. Those without any technical facilities will leave the pro-portional sizes of 
empty space for pictures within the text numbering them. 

Stating the Source within the Text: 
The following examples should be observed when giving the source within the text. Sources will 

not be given as footnotes, 
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The name(s) of author(s), the date, the title of the theses or report, name of the institution or 

university, archives number, published or unpublished should be specified. 

HOW TO FORWARD THE ARTICLES 
The articles duly prepared in accordance with the principles set forth on the foregoing pages are 

to be sent in three copies (one original, two copied forms and a diskette) to BILIG for publication to 
the address given below. The last corrected fair copies in diskettes and original figures are to reach 
BILIG within not later than one month. Minor editing and re-arrangements may be done by the 
editorial board. 

COKRESPONDENCE ADDRESS 
Bilig Dergisi Editörlüğü 

Ataç 2 Sokak 65/1 Kızılay, 
Ankara - Türkiye 

Tel: (0312) 430 43 23 - 430 43 24 
Faks: (0312) 430 43 25 

e-mail: bilig©yesevi.edu.tr 
www.yesevi.edu.tr/biiig 

 
 


	Yayın Tanıtım
	Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay,Karam Yayıncılık, Ankara, 2002.
	Özgür ÇINARLI



