
Editörden
Covid-19 salgını sadece eğitim ve öğretim işlerini değil, 

dergi işlerimizi de zorlaştırdı. DergiPark yetkililerinin taleplerine, 
eleştirilerine ve sistemlerindeki güncellemelere ayak uydurma 
çabası içinde, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi (AY-TBD)’nin on 
birinci sayısını yayınlayacak hale getirdik. Bu gayretimiz esnasında 
bize yazılarıyla destek olan bilim adamlarına, başta Prof. Dr. Deniz 
Yengin ve Dr. Tamer Bayrak olmak üzere Üniversitemizin AÇKO 
ofisi çalışanları ve özellikle de Editör Yardımcımız Arş. Gör. Serdar 
Gürçay’ın titiz çalışmaları sayesinde dergimizi bağladık.

On birinci sayımızda beş makale bulunmaktadır. Prof. Dr. 
Zaynabidin Abdirashidov, Türk dünyasının XX. yüzyılda yaşayan 
iki büyük fikir adamı, İsmail Gasprinski ile Mahmudhoca Behbudî 
hakkında özgün bilgiler anlatmıştır. Prof. Dr. Metin Akar, Eski Türk 
Edebiyatında yaratıcılık ve rakîpten intikam almanın bir başka 
yolu meselelerini “rakîp” tipi üzerinden yürütmüş, Bâkî’nin, klâsik 
edebiyatımızın kuralları dışına çıkmadan nasıl yaratıcı olduğunu ve 
büyük şair olma yollarından birini okuyucuya göstermiştir. Prof. Dr. 
Nadir İlhan, Anadolu sahasında oluşan nadir destanlardan olan ve 
Bekâyî tarafından yüzyıllar sonra tekrar nazmedilen Battal-nâme’nin 
yeni bulunan bir nüshasını, bilim dünyasının bilgisine sunmuştur. 
Doç. Dr. Cemal Bayak, eski okullarımızda dil öğrenimde kullanılan 
manzum sözlüklerden birini, Gencî’nin Lugat-i Genc-i Le’âl örneği 
üzerinden, eserin eğitici ve öğretici özellikleri öne çekerek ifade 
etmiştir. Günümüz yazarlarından Füruzan’ın 47’liler adlı romanı, 
ele aldığı sosyal meseleler açısından, bir defa da Dr. Öğretim 
Üyesi Mehdi Genceli ile Gizem Şengül tarafından incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir.

Dergimiz bu sayıda da Dünya Türkologları ile olan ilişkisini 
sürdürmüş, bu defa Alişir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve 
Edebiyatı Üniversitesi öğretim üyelerinden birinin makalesine 
yer vermiştir. Ahi Evran Üniversitesi’nden bir, Pamukkale 
Üniversitesi’nden bir, Marmara Üniversitesi’nden bir, İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nden de bir öğretim üyesi, yazılarıyla; Bilim 
Kurulu’nda adı geçen bilim adamlarımız da hakemlik yaparak bize 
destek vermişlerdir. Kendilerine çok teşekkür ederiz.
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Hulosa: Turkistonda jadidchilik harakati va yangi 

ziyolilarning shakllanishida Ismoil Gasprinskiyning faoliyati, 

ayniqsa, u nashr qilgan “Tarjimon” gazetasi muhim rol o‘ynadi. 

Turkiston jadidlarining Gasprinskiyga bo‘lgan munosabatini 

aniqlash ularning ijodi va faoliyatini batafsil tahlil qilishni taqozo 

etadi. Shu jihatdan olib qaralganda, Behbudiy turkistonlik jadidlar 

orasida Gasprinskiy bilan mustahkam aloqa o‘rnatgan va 

“Tarjimon”da faol ishtirok etganligi bilan ajralib turadi. Behbudiy 

o‘z faoliyatida bevosita Gasprinskiy yo‘lini tanladi. U 

Gasprinskiyning til birligi g‘oyasini keng targ‘ib qildi va 

quvvatladi. Turkiston jadidchiligi mohiyatini anglashda 

Behbudiyning Gasprinskiy bilan ta’lim, ayniqsa siyosiy 

1 Doç. Dr., Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va 
adabiyoti universiteti, Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti, Sharq 
tillari kafedrasi, Toshkent, O‘zbekiston, abdirashidov@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-6869-4315.
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Bu sayı ile dergimizin Yayın Kurulu ile Bilim Kurulu, Türkiye 
ve dünyanın saygın üniversitelerinin değerli bilim adamlarının 
katılımı ile güçlenmiştir. Daha güzel günlerde, sağlık içinde, yeni, 
özgün ve bilimsel yazılar içeren yeni sayılarda buluşmak üzere.

Selam ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Metin AKAR
İstanbul Aydın Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


