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Değerli bilim insanları, kıymetli okuyucularımız,
Bu sayımızla birlikte Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 80. sayıya ulaştı. 1994 yılında Birlik-Dirlik adıyla yayımlanmaya başlanan Dergimizin bugünlere gelmesinde pek çok ismin katkıları olmuş, olmaya da devam etmektedir.
Bu vesile ile katkı sağlayan herkesi saygıyla yâd ediyoruz. Yirmi yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden dergimizin editör ve danışma kurullarında zaman
içerisinde bir takım değişiklikler gerçekleşmişse de görev alan yöneticiler hep aynı
heyecanla çalışmaya gayret etmişlerdir.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi yönetimi ve Dergi editör
kurulu olarak Dergi ve Araştırma Merkezimizin kurullarını işletmek ve saha ile ilgili çalışmaları olan araştırmacıların kıymetli fikir ve tavsiyelerinden istifade etmek
düşüncesiyle toplantılar yapmayı planladık. Bunun ilkini de Ankara’daki araştırmacıların katılımıyla 6 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdik. Yaklaşık dört saat süren
bu toplantıda katılımcılar, kıymetli fikir ve tavsiyeleriyle önemli katkılar sağladılar.
Ortaya konulan fikir ve tavsiyelerden hareketle Merkez ve Dergi olarak yakın, orta
ve uzak hedefler belirledik. Katkıları için katılımcılarımıza teşekkürü zevkli bir görev
addederken, siz kıymetli okuyucularımızın fikir ve tavsiyelerini de her zaman memnuniyetle kabul edeceğimizi bildirmek isteriz. Bunun için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.
Editör kurulu olarak dergimizde Kış/Aralık 2016 sayısından itibaren bazı şekil
ve muhteva değişiklikleri yapma yoluna gittik. İlk olarak dergimizi sabit bir kapakla
yayınlama kararı alırken yayın ilkelerimizde de bir güncelleme yaptık. Ayrıca son
zamanlarda çoğunlukla Alevilik-Bektaşilik merkezli çalışmalara yer verilen Dergimizde yazar ve okuyucu halkamızı genişletmek düşüncesiyle ve asıl kuruluş amacına halel getirmeyecek şekilde kültür, sanat, edebiyat, tasavvuf ve tarih ekseninde
olmak üzere Türk kültürü ile ilgili çalışmalara da yer vermeyi ve özel dosyalar yayınlamayı kararlaştırdık. Bu bağlamda 2017 yılı Yaz/Haziran ve Güz/Eylül sayılarında
Alevi-Bektaşi geleneğinin yedi büyük şairini konu alan özel dosyalara yer vereceğiz.
Bu duyuru özel dosyalarda yer almak isteyen araştırmacılara çağrı mahiyetindedir.
Dergimizin Kış/Aralık sayısı da birbirinden kıymetli yazılardan oluşmaktadır.
Bu sayıda dil, tarih, edebiyat, sanat tarihi ve inanç turizmini konu alan yazılar yer
almaktadır. Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.”

sözünü düstur edinerek Dergimizin bilimsel bakış açısını muhafaza etme kararlığındayız.
2016 yılının son sayısında kıymetli yazar ve okuyucularımıza Dergimize olan
ilgi ve destekleri için teşekkür eder, 2017 yılının Aziz Türk Milleti’ne “Birlik ve Dirlik”;
tüm insanlığa huzur ve saadet getirmesini dileriz.
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