
 

           Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/1 2012 s. 1-5, TÜRKİYE                            

                                   International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/1 2012 p. 1-5, TURKEY 
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1. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin 

Yayımlanma Sebebi ve Hedefi: 

Yaklaşık yirmi yılı aşkın bir süredir dünyada sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

alanlarda hızlı değişme ve gelişmeler yaşanmış; bu değişme ve gelişmeler de her alanı az veya 

çok etkilemiştir. 

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda Orta Asya’da ve Kafkasya’da bağımsız yeni 

Türk Cumhuriyetlerinin (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan) 

uluslararası alandaki yerlerini almalarını, hem Türk boy ve toplulukları hem de Türklük bilimi 

uzmanları için söz konusu değişme ve gelişmelerin en önemlisi olarak nitelendirmek 

mümkündür. 

Ulaşılamayan, erişilemeyen bölgelere, bu bölgelerde yaşayanlara ve onlarla ilgili 

bilgilere, belgelere ulaşmanın / kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını bu uğurda emek edenler, 

her türlü zorluğa, güçlüğe göğüs gerip çile çekenler çok iyi bilirler. 

Türk Cumhuriyetlerinde ve Asya kıtasının farklı bölgelerinde yaşayan Türk devlet, boy 

ve topluluklarının birbirleriyle ve Türkiye Cumhuriyetindeki soydaşlarıyla buluşmaları / 

kavuşmaları yolundaki en büyük engelin kalkması yaşanan yüzyılın en önemli hadiselerinden 

birini oluşturur. Bu değişme, gelişme ve kavuşmanın üzerinden bugün itibarıyla yirmi yılı aşkın 

bir süre geçmiştir. Bu süre içinde son derece olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen ilişkilerin 

arzu edilen seviyeye ulaştığını söylemek ne yazık ki güçtür. 

Türk devlet ve toplulukları arasında birçok alanda hayal kırıklığı yaşansa da Türklük 

bilimi alanında son derece olumlu gelişmeler olmuştur. Nitekim konunun uzmanlarının bir 

zamanlar kendileri için ulaşılması hayal olan bölgelerde çalışmaları, meslektaşlarıyla birlikte 

aynı projeler içinde araştırma ve incelemeler yapmaları; Türk dili, tarihi, sanatı, edebiyatı, 

kültürü, uygarlığı… ile ilgili pek çok bilgiye, bulguya ve belgeye ulaşmaları geride kalan yirmi 

yıllık tarihî süreçte gerçekleştirilmiştir. 
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Türk dünyasında ve buna paralel olarak Türkiye’de yaşanan gelişme ve değişmeler 

Türklük bilimiyle ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yakından takip edilmiş; bunlarla 

ilgili bilimsel toplantılar (kurultaylar, kongreler, sempozyumlar, şölenler…) düzenlenmiş; elde 

edilen “bilgiler” de kitaplar, makaleler ve bildiriler hâlinde yayımlanmıştır. Bazen de büyük 

emek ve özveriyle gerçekleştirilmelerine rağmen anılan toplantılarda sunulan bildiriler, yazılan 

makaleler imkânsızlık, duyarsızlık ve “farklı sebepler”le yayımlan(a)mamıştır. 

Bildiriler ve makaleler güncel bilimsel yazı türlerinin en başta gelenleri arasında yer 

alır. Bildirilerin ve makalelerin zamanında yayımlanmaması söz konusu makalelerde ve 

bildirilerde savunulan / ileri sürülen görüşlerin, bilgilerin güncelliğini kaybetmesine ve önemini 

yitirmesine sebep olur. Bazı bilim dallarında olduğu gibi Türklük bilimi alanında da bilim 

adamlarının en çok yakındıkları hususların başında bu durum gelmektedir. 

Genel anlamda Türklük bilimi alanında özel olarak da Türkçe, edebiyat, kültür ve 

eğitim alanlarında yapılan araştırma ve incelemelerin ilgililerine zamanında ulaştırılabilmesine 

katkı sağlamak amacıyla Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin 

yayımlanmasına karar verdik. Elbette bu alanlarda özveriyle yayın yapan, bizlere de birçok 

bakımdan örnek teşkil eden birbirinden kıymetli basılı ve elektronik dergiler bulunmaktadır. Bu 

dergilerin yayın faaliyetleri her türlü övgünün üzerindedir. 

Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi, anılan dergilerin 

paydaşı bir dergi olarak yeni bilgi, bulgu ve belgeleri renkli görselleriyle birlikte ilgililerine 

ulaştırıp onların yüklerini hafifletmek, işlerini kolaylaştırmak için yayın hayatına başlamıştır. 

2. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin 

Amblemi: 

Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin ambleminin özünü: 

“Türk kağanları”nın, “beyleri”nin ve “buyrukları”nın / kumandanlarının anıtlarını yazıtlarını 

süsleyen; güneşi, ışığı, aydınlığı; erişilmez yerlere erişilebilirliği, yüceliği, bilgeliği; 

bağımsızlığı, özgürlüğü; kararlılığı; çevikliği, sürati; yazı, bolluğu, hareketi, bereketi, 

zenginliği; asaleti, cesareti ve hâkimiyeti temsil eden dağ keçisi / teke damgası 

oluşturmaktadır.  
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Uluslararası TEKE Dergisi’nin Levent ALYAP tarafından tasarlanan amblemi 

3. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin Logosu: 

Uluslararası TEKE Dergisi’nin logosu Türkçe, Edebiyat, Kültür (ve) Eğitim kavram 

işaretlerinin baş harflerinden oluşmakta; içinde stilize edilmiş dağ keçisi / teke damgasını ve 

bir kalemi barındırmaktadır.  

 

Uluslararası TEKE Dergisi’nin Levent ALYAP tarafından tasarlanan logosu 
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4. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi’nin Sahibi; 

Yazı İşleri Müdürü ve Diğer Görevlileri: 

Uluslararası TEKE Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Cengiz ALYILMAZ’dır. 

Derginin “editörü” Cengiz ALYILMAZ; “editör yardımcıları” ise Osman MERT 

ve Erhan DURUKAN’dır. 

Derginin kuruluşunun her aşamasında Semra ALYILMAZ’ın, Murat YAKAR’ın, 

Nurşat BİÇER’in, Harun ŞAHİN’in, Fahri HACILAR’ın, Özgür AY’ın, Aykut GÜVELİ’nin, 

Sıddık BAKIR’ın, Nurdin USEEV’in, Nurullah ŞAHİN’in, İsmail ÇOBAN’ın, Kürşad Çağrı 

BOZKIRLI’nın, Nurbakıt JARBOLD’un ve Fatma ALBAYRAK’ın … yüreklendirmeleri ve 

katkıları önemli rol oynadı. 

Görsel sanatlar uzmanı Levent ALYAP, Uluslararası TEKE Dergisi’nin “sanat 

danışmanlığı” görevini üstlenip derginin giriş sayfasının, ambleminin, logosunun ve 

kapaklarının tasarımlarını gerçekleştirdi; ayrıca hem bu sayıda hem de sonraki sayılarda 

yayımlanmak üzere son derece özgün tasarımlar hazırladı. 

 

Levent ALYAP’ın Uluslararası TEKE Dergisi için hazırladığı tasarımlarından biri 
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Uluslararası TEKE Dergisi’nin bilim ve hakem heyeti ilgili bilim adamlarının 

görüşlerine başvurularak ve izinleri alınarak oluşturuldu. 

Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak üç ayda bir 

(Mart - Haziran - Eylül - Aralık) elektronik ortamda (http://www.tekedergisi.com/) 

yayımlanacak dergiyi, imkân bulunduğunda basılı olarak da okuyuculara ulaştırmak 

hedeflendiğinden makale sayısı 15-20 ile sınırlandırıldı. 

Derginin Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim alanlarında yapılan çalışmalara katkı 

sağlaması dileğiyle emeği geçen herkese (başta da hakem kurulu ve bilim kurulu üyeliklerimizi 

kabul eden seçkin ve saygın bilim adamlarına) çok teşekkür ederim. 

 

Levent ALYAP’ın Uluslararası TEKE Dergisi için hazırladığı tasarımlarından biri 

 

http://www.tekedergisi.com/

