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rın yanı sıra karanfil, sümbül, kasımpatı, nergis, zerrin kadeh, fulya, 
leylâk, yasemin ve zambak gibi çiçekleri de diğer yazılarına konu olarak 
seçtiği görülüyor. Kitap, çiçek yetiştirenler, bahçe merakı, Türk bahçeleri, 
Avrupa bahçeleri, bahçıvanlık, çiçekler hakkında yazılmış eserler ve 
ziraat zamanlan gibi yazarın, çiçeklerle ve ziraatla bağlantısı olan çeşitli 
konularda kaleme aldığı yazılarla devam ediyor. 
“Kültür seviyesi itibarıyla vasatın (ortalamanın) üstünde” (s. 2) bir okur 
kitlesini hedefleyen Nazım Hikmet Polat, Güldeste’yi metinlerin diline 
dokunmadan, izahına gerekli görülen yerlerde dipnotlar koyarak ve 
sadece bugün ihtiyaç duyulmadığını, kitabın da amacını aştığını 
düşündüğü ziraî bilgi veren kısımları çıkararak hazırlamıştır. Çiçeklerden, 
çiçek edebiyatından hoşlananlar ve onları tanımak isteyenler, bu gül 
destesinde sevecekleri birer gül/çiçek bulabileceklerdir. Çalışmasından 
dolayı Nazım Hikmet Polat’ı kutluyoruz. 

Lars Johanson (2001). Discoveries on the Turkic Linguistic map. 
(Swedish Research Institute in Istanbul, Publications 5.) Stockholm: 

Swedish Research Institute in İstanbul. 

Doç. Dr. Nurettin Demir 
Başkent Üniversitesi  

Fen Edebiyat Fakültesi 

Döneminde Doğu Türkçesinin önemli ismi durumundaki Gustav 
Raquette’in gözde öğrencisi Gunnar Jarring, Lund Üniversitesi’ndeki 
öğreniminin sonunda doktorasını pek de parlak bir gelecek vaat etmeyen 
Türkoloji alanında yapmaya karar verir. 1928 yılında genel Türkolojinin 
meşhur ismi Willi Bang ile çalışmak üzere Berlin’deki Doğu Bilimleri 
Semineri’ne gider. Daha sonraki bütün araştırmalarına hakim olacak saha 
araştırmasına ilgisi burada başlar. Ama saha çalışmalarında karar 
kılmasının asıl faktörü, bir teorisyen olan Willi Bang ile Türk 
diyalektlerinden yaptığı derle- 
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melerle meşhur bir saha çalışanı olan Wilhelm Radloff arasındaki 
polemikler olur. Bang, Radloffun kayıtlarının değerinden şüphe etmekte, 
derslerinde, Radloff’u alabildiğine eleştirmekteydi. Jarring’in Lund’daki 
hocası Raquette de benzer bir tavır içindeydi. Her ikisi de halkın 
konuştuğu dili küçümsüyor, edebi dili bir norm olarak yüceltiyorlardı. 
Bunların tavırları Jarring’i konuşulan dilin edebi dilden daha fazla 
araştırılması, bunun da en kısa zamanda, diyalekt farklılıkları mevcutken 
yapılması gerektiğine inandırır. Jarring, 1929 yılı baharında tez konusunu 
seçer ve küçük bir misyoner grubuna katılarak Kaşgar’a ulaşma imkanı 
bulur. Bu yolculuğun sonucu, Studien zu einer osttürkischen Lautlehre adlı 
tezi olur. Başka pek çok yayın bu çalışmayı izler. İsveç diplomatik 
servisindeki ağır görevine rağmen çalışmaları sürer ve Gunnar Jarring 
Orta Asya’daki bilinmeyen Türk diyalektlerinin öncü araştırmacısı olarak 
uluslararası üne kavuşur. 
İsveç Türkolojisinin bu önemli temsilcisinin 20 Ekim 1997 tarihindeki 90. 
doğum günü dolayısıyla, günümüz Türk Dili incelemelerini önemli 
ölçüde yönlendiren bir başka İsveçli Türkolog, Lars Johanson, 
Stockholm’de “Jarring Lectures” başlıklı seri konferansların kendisine 
ayrılan bölümünde yaptığı konuşmanın geniş bir versiyonunu kitaplaştırdı. 
Başlığını Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler diye çevirebileceğimiz ve şu 
günlerde Türkçesi de yayınlanacak olan kitap, Jarring ve diğer 
araştırmacılarca açılmış olan yolda atılan adımları, dil incelemeleri 
maksatlı alan araştırmaları ve Türk dili dünyası haritasını öncekilerden 
daha ayrıntılı ve daha uygun bir yolla çizmeyi amaçlayan keşif gezilerini 
konu edinir. Yirminci yüzyıl boyunca, Türkçenin konuşulduğu pek çok 
bölgedeki politik engellere rağmen, çok sayıda iyi çalışma yapılmış, el 
değmemiş bölgeler ardı ardına araştırılmış ise de, kitapçığın odak 
noktasını, Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde aktif olan Türkologların 
hazırladıkları, yardımcı oldukları ya da katkıda bulundukları projeler 
oluşturur. Kitabın bir bölümü bu yönüyle adeta Johanson’un görev 
yaptığı süre içerisinde kurumunda saha ile ilgili çalışmalarının kısa bir 
dökümü gibi de görülebilir. 
Kitapta geniş coğrafi dağılımları, farklı dil tipleriyle ilişkileri, zaman 
içerisindeki dayanıklılıkları, morfoloji ve sentaks açısından 
kurallılıklarıyla genel olarak ilgi çekici olan Türk dillerinin ana hatlarıyla 
haritası çizildik- 
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ten sonra okuyucu bu harita üzerindeki münferit keşiflere doğru gezintiye 
çıkarılır. Önce Orhon Yazıtları hakkındaki ilk bilgileri de borçlu 
olduğumuz, sanılandan çok daha eskiye giden İsveç geleneği kısaca 
gözler önüne serilir. Daha sonra yazıtların bulunması, keşif gezileriyle 
toplanan yazılı metinler ve alan araştırması sonucu ortaya çıkan 
malzemenin mümkün kıldığı karşılaştırma çalışmalarından söz edilir. 
Bu bilgilerden sonra Johanson, çok farklı profillere ve kültürel arka plana 
sahip diller ve varyantlar üzerindeki heyecan verici faliyetler üzerinde 
durur. Yeni temel veri aramada öncülüğe soyunanlardan meydana gelen 
ve gittikçe büyüyen bir kişiler ağına sahip bu faaliyetlerin tipik 
özelliklerini Johanson şu beş noktada özetler: 
(i) Odak dil verileri üzerindedir. 
(ii) Dil verileri alan araştırmaları aracılığıyla kazanılmıştır. 
(iii) Dil varyasyonları mutlaka dikkate alınmıştır. 
(iv) Tipolojik ve bölgesel görünüşlere dikkat gösterilmiştir. 
(v) Araştırma, içerikleri kültürel, etnolojik, folkloristik veya tarihsel bakış 
açısından da önemli olan metinlere dayanır (s. 11). 
Johanson, çalışmasının ilerleyen bölümlerde gündemdeki çalışmalardan, 
sonuçlarının çoğu yönettiği Turcologica dizisinde veya editörü olduğu 
Turkic Languages dergisinde yayınlanmış veya yayınlanacak olan 
projelerden söz eder. Yukarıdaki ortak özellikleri taşıyan bu projeler 
arasında, Johanson’un son yıllarda mesaisinin önemli bir bölümünü 
ayırdığı ve Türkçeden hareketle yeni bir inceleme modeli geliştirdiği dil 
ilişkileriyle ilgili çalışmalar önemli bir yer tutar (daha fazla bilgi için bkz. 
Lars Johanson Armağanı. Yay. Nurettin Demir-Fikret Turan. Ankara 2002). 
Kitapçığın ilerleyen bölümlerinde okuyucu Türk dünyasının değişik 
coğrafyalarına götürülür. Bu yolculuk sırasında, önceleri ya hiç 
bilinmeyen veya yanlış ya da eksik bilinen küçük Türk toplulukları 
hakkındaki araştırmalardan ve sonuçlarından haberdar olur. Bu arada hala 
sürmekte olan çalışmaları, bunları dünyanın dört bir tarafında kimlerin 
yaptığını da öğrenir. Bu arada bazı Türk dillerinin kaybolmak üzere 
olduğunu, bunların dokümantasyonu için çabalayan kişi ve kurumlar 
bulunduğunu da okur. Böylece, ister istemez dil dokümantasyonunun 
amacı sorusunu gündeme getirir. 
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Gerçekten de Johanson, nelerin yapıldığını, yapılmakta olduğunu 
sıralamakla yetinmez, dil dokümantasyonunun amacı ve her şeyin 
evrenselleştiği bir dönemde, kıyıda köşede kalmış bu diller üzerine neden 
kafa yormamız gerektiği üzerinde de durur. Dillerin artan oranda 
tehlikeye maruz kalması ve ölümünü gözler önüne serdikten sonra “İyi de 
dillerin yitiminin yasını neden tutalım? Gereksiz farklılıkların ve 
varyasyonun sınırlanmasını memnuniyetle karşılamamızı gerektirecek 
nedenler yok mudur? Ekonomik açıdan zayıf, küçük yerel birimleri 
kapatma zorunluluğu karşısında endişelenmek de nesi?” (s. 35) gibi 
soruları sıralar ve bunlara çeşitli bakış açılarından cevap arar. 

Bu küçük kitapçıkta Türk dili incelemelerinin önemli bir alanı hakkında 
en yeni bilgileri, Johanson’un kendine has üslubuyla satırlar arasına 
sıkıştırdığı genel değerlendirmeleri, ileriye yönelik beklentilerini de 
buluruz. Ayrıca Batı Türkolojisi ile Sovyet Türkolojisi arasındaki çatışma 
ve barış, ilk yıllardaki keşif gezilerinin tahrip edici sonuçları, alan 
araştırmacıları ile masa başı çalışanlarının nasıl birbirine muhtaç olduğu, 
uluslararası işbirliğinin önemi, eski alan araştırmaları ile şimdikilerin 
karşılaştırılması gibi konularda da dikkat çekici ipuçlarıyla karşılaşırız. 
Sadece dilcilere değil genel olarak Türk dünyasına ilgi duyan herkese 
okumasını tavsiye ettiğimiz, bir bilim adamının sahasında nasıl yapıcı bir 
rol üstlenebileceğinin açık bir göstergesi durumundaki kitapla ilgili kısa 
değerlendirmemizi, dil kirlenmesi, eğitim dili, ortak dil ve benzeri 
tartışmaların çok yoğun olarak sürdüğünü göz önüne getirerek şu 
alıntılarla. bitirmek istiyoruz: 
“Dillerin zayıflıklarının sebebi, kopyalamadan kaynaklanan yapısal 
bozulma değil, sosyal işlev kaybıdır. Diller, kendilerine ihtiyaç 
duyulmadığı; yani ailelerin bu dili kendi çocuklarına aktarmak için 
çabalamalarını gerektirecek yeterli sosyal işlevleri kalmadığı zaman yok 
olup giderler. Genç kuşak, daha çekici ve prestijli bulduğu için baskın bir 
dile yönelince, tehlike başlar. Genç kuşak, kendi dilini koruması halinde 
düşük prestijli durumda kalacağı için, sık sık baskın dilin tek dilli 
konuşuru haline gelir” (s. 35). 
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B İ L İG /  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 ulaş- 

mak; 
• 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 alanı ile 
ilgili konular başta olmak üzere, Türk dünyasının tarihî ve güncel problemlerini ortaya koyan, bu 
problemlere çözüm önerileri içeren yazılar olmalıdır. 

MUHTEVA 

Bilig’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 Başkanhğı’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 Kurulu’nun kararı ile latin alfabesi ile yazılmak şartıyla kendi 
lehçelerinde yayımlanır. Yayımlanacak yazıların Türkçe özetlerinin yanısıra 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(ler)i 

(Hepsi Lâtin/Türk harfleriyle olmak üzere yazar adları, 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 değinilmemelidir. 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 dört bin, en çok on 
bin civarında kelimeden oluşmalıdır. 

Bölüm Başlıkları 
Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere yazıda ana, 
ara ve alt 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, başlık 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 numaralandırılmalı 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 basılabilecek 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 numaralarını 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 gibi, önce 

araştırıcının soyadı, sonra parantez içinde yayım tarihi verilir. SOYADI DA PARANTEZDE!!! 
…..(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 dizininde bütün yazarların isimleri 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. 
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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:(312) 430 43 23 - 430 43 24 
Faks:(0312)43043 25 

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

BILIG is published quarterly: Spring, Summer, Autumn and Winter. At the end of each year, an 
annual indice 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 OBJECTIVES 
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 knowlegde 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, indiviuals 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 reguiations 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 counterpresent their views and justificationş. 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 contribudions 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 
Türkiye Turkish is the language of the joumal. Articles submitted in other Turkish dialects can 

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

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

WRITING RULES 
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.lt 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 writen in different font types. Within abstract no 
references, figures and tables should be given. At least 3, maximum 8 key words should be given at 
the bottom of the abstracts after a double space. 

MAIN SECTION 
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 vvords. 

SUB-SECTIONS 
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 subtitles 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 appendice (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-headings: 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 vvhite 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 titİes 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. 
a. Quoting a single or multi-authored source; first the last name of the author is written and then 

the date is written in parenthesis as shown in the example. 
…………….Köksoy (1998) 
…………….Some authors (Bilgegil 1970; Kaplan 1974; Aktaş 1990) 
b. When multi-authored sources are mentioned, the name of first author is written forothers (et. 

al) is added. 
…………….İpekten, et. al., (1975). 
Full reference including ali the names should be given in the list of references at the end of the 

article. 
c. If an unreachable source is quoted within the text from an available source it should be 

indicated as follows: 
…………….Köprülü (1911: in Çelik 1998) 
d. Personal Communications can be indicated by giving the last name(s), the date(s) but full 

references should be stated at the end of the article. 

LIST OF REFERENCES 
a. For periodicals: 
The name(s) of authors), date, the title of the article, the name of the periodical in full, volume, 

issue and page numbers should be quoted. 
b. For papers submitted at conferences and lor symposiums: 
The name(s) of author(s), the date, the title of the paper(s), the name/title of the 

conference/symposium, editor(s), publishing company, volume number, place of organization and 
page number should be indicated 
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c. For books 
The name(s) of author(s) , the date, the title of the book (first letters capitalised) pub-lishing 

company,, the city where it was published , number of pages should be specified. 
d. For reports, theses and dissertations 
The name(s) of author(s), the date, the title of the theses or report, name of the institu-tion 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 disket) to BILIG for publication to 
the address given below. The last corrected fair copies in diskets and original figures are to reach 
BILIG veithin not later than one month. Minor editting and re-arrangements may be done by the 
editorial board. 

CORRESPONDENCE 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/bilig 
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