YAZAR REHBERİ
AMAÇ
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 28 Ekim 1987’de 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu uyarınca bir araştırma ve uygulama merkezi olarak çalışmaya başlayan Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi’nin yayın organı olarak 1994 yılı Haziran
ayında “Birlik-Dirlik” adıyla yayım hayatına başlamış, 1997 yılına kadar yılda bir kez olmak
üzere toplam 4 sayı yayımlanmıştır. 1998 yılından itibaren “Hacı Bektaş Veli Araştırma
Dergisi” adıyla yılda 4 kez yayımlanmaya devam etmiş ve 2006 yılında da bugünkü ismini
adını almıştır.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Türk kültürü, Türk kültürü açısından
Alevilik-Bektaşilik, Alevilik ve Bektaşilik geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde
kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere
ulaştırmayı amaç edinmiştir.
KAPSAM
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, alanında bir boşluğu dolduran, ele
aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer
veren uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması
ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bilimsel bir toplantıda
sunulmuş çalışmalarda, bu bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma
kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve
proje numarası verilmelidir.
YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dergiye gönderilen çalışmalar, tarafımıza ulaştığı andan itibaren bir kod verilerek ön
incelemeye alınır. Bu süreçte içerik ve biçim açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar,
bilimsel yeterliliği bakımından değerlendirilmek üzere, alanında kabul görmüş iki hakeme
gönderilir. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM
tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre,
hiçbir aşamada hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Hakemler,
yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir.
Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere
iletilmez. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü
bir hakeme gönderilebilir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler
için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması
beklenir. En az iki olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen
ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek
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yayım sürecinden elenir. Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu
doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına
ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına
karar verilir.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi intihal konusunda sıfır tolerans
politikası benimsemiştir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı
tarafından “iThenticate”, “Turnitin” gibi intihal programları ile taratılmalıdır. İntihal tarama
raporu dergimiz editörlüğüne gönderilmelidir. Son olarak bir makalenin yayım sırasına
alınabilmesi için “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” yazar(lar) tarafından imzalanarak dergi
iletişim adresine gönderilmelidir.
Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti,
makale işlem ücreti, makale yayınlama bedeli ve benzeri adlar altında, hiç bir şekilde ücret
talep edilmemektedir. Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.
YAZIM VE YAYIN İLKELERİ
Dergiye gönderilen çalışmaların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine
getirilmiş olması gerekmektedir:
1.

Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman
karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2.

Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin
içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk
harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.

3.

Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı
sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

4.

Metinlerin kaynakça ile birlikte 25 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

5.

Yazar adı/adları makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır.
Bu kapak sayfasında, yazar adı/adları dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri
(yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

6.

Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir
“Öz” yer almalıdır. Özde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem
tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özün hemen altında en az
dört en fazla sekiz anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimeler, özel adlar dışında,
küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.

7.

Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır. Bu
materyallerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması için 10x17 cm’lik alanı
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aşmaması, küçük punto ve tek aralık kullanılarak yazılmış olmaları gerekir. Tablo, resim,
grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpg formatında kaydedilmesi baskı
kalitesi açısından gereklidir. Bu materyaller metnin üçte birinden az olmalıdır.
8.

Metin içinde dipnot kullanımından kaçınılmalı; bunun yerine sonnot uygulaması tercih
edilmelidir. Sonnotlar, Kaynakça’dan hemen önce verilmelidir.

9.

Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi
kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan
kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik
harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.
KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ
a.

Metin içinde alıntılama ve kaynak gösterme

1.

Ana metindeki tüm göndermeler metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir.
Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan
sayfa numaraları belirtilir. Metinde aynı kaynaklara yeniden gönderme yapıldığında
aynı yöntem uygulanır; age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Köprülü,
2003: 10-12). Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa parantez içinde yazarın adını
tekrar etmeye gerek yoktur.

2.

Makale yazarı özet, aktarma ve alıntı cümleler arasında geçiş yaparken başkalarının
düşünceleri ile kendi düşüncelerini birbirine karıştırmamalıdır. Bir kaynaktan
yapılan alıntı, aktarma ve özetlerin kaynağı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıkça
belirtilmelidir. Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde verilmelidir. Doğrudan alıntılama
yerine aktarma yöntemi tercih ediliyorsa, makale yazarı aktardıklarını kendi sözcükleriyle
yeniden ifade etmelidir. Kaynakta geçen ifadeleri aynen kullanacaksa bunu doğrudan
alıntı biçiminde ve çift tırnak içerisinde göstermelidir. Doğrudan alıntılarda hangi
kaynaktan alıntı yaptığına ilişkin bilgiler ise alıntı bittikten hemen sonra parantez içinde
belirtilmelidir. Aktarmalarda ise kaynak bilgisi, metin içi kaynak gösterme yöntemlerine
uygun olarak cümle bittikten hemen sonra ve cümleyi bitiren noktalama işaretinden
önce belirtilmelidir.

3.

Kullanılan alıntı/aktarmanın kendisi alıntı ya da aktarma ise kimin alıntı/aktarma
yaptığı alıntının sonunda cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir.
Örnek: (Alıntılayan Güzel, 2011: 34) ya da (Aktaran Güzel, 2011:34).

4.

Makalelerdeki alıntı/aktarma oranı konusunda dikkatli olunmalıdır. Aynı kaynaktan ya
da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulmamalı, yalnız alıntılara (ya da
aktarmalara) dayanan uzun bölümlerden kaçınılmalıdır.
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5.

Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır.
Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek:
(Oğuz vd, 2006: 15)

6.

Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır.
Örnek: (Köprülü, 2003: 10; Güzel, 2011: 50)

7.

Sözlü kaynaklar için “Kaynak Kişi” anlamına gelen “KK” kısaltması kullanılmalı,
birden fazla sözlü kaynak var ise bunlar numaralandırılmalı, metin içinde bu
kaynağa başvurulduğunda parantez içinde örneğin (KK-1) ya da (KK-2) biçiminde
belirtilmelidir. “Kaynakça” “Sözlü Kaynaklar” ve “Yazılı Kaynaklar” biçiminde ikiye
ayrılmalı ve kaynak kişilere ilişkin bilgiler “Sözlü Kaynaklar” başlığı altında verilmelidir.
Örnek: KK-1: Adı, Soyadı, yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, görüşme tarihi ve yeri.
b.

Metin sonunda kaynakların düzenlenmesi

1. Kaynaklarda sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar
soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.
2. Kaynakçada aynı yazarın birden fazla çalışmasına yer verilecekse bu çalışmalar,
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralanır. Yazar adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun
yerine (—. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta koyulur.
a.

Köprülü, M. Fuad. (2003). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları.

b.

—. (2005). Anadolu’da İslamiyet Ankara: Akçağ Yayınları.

3. Aynı yılda yapılan çalışmalar için yıldan sonra “a, b, c...” ibareleri kullanılmalı ve
bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.
4. Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü
ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu
kategoriye girer.
5.

Tek yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Güzel, Abdurrahman. (2011). Hacı Bektaş Veli El Kitabı: Bir Olalım-İri Olalım-Diri Olalım.
Ankara: Akçağ Yayınları.
6.

İki (ya da üç) yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Şentürk, Ahmet Atilla ve Ahmet Kartal. (2012). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh
Yayınları.
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7. Üçten fazla yazarlı kitapların künyesi gösterilirken ilk yazar adından sonra “vd.” ifadesi kullanılır.
Köksal, M. Fatih vd. (2008). Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Ahi Şecerenâmeleri-BeratlarVakfiyeler). Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları.
8. Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Ong, Walter J. (1999). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi. Çev. Sema Postacıoğlu
Banon. İstanbul: Metis Yayınları.
9.

Derlenmiş bir kitapta yer alan bir yazının künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Togan, Zeki Velidi. (2010). “Yeseviliğe Dair Bazı Yeni Malumat”. Fuad Köprülü Armağanı.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 523-29.
10. Makale, tek şiir, öykü, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel
görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır.
Köksal, Mehmet Fatih. (2013). “Şah İsmail Hatâyî’nin Şiirlerinde Kullandığı Vezin Meselesi”.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 66, 169-188.
11. Yayımlanmamış tezlerin künyesi şu şekilde gösterilmelidir:
Duran, Hamiye. (1995). “Hacı Bektaş-ı Veli Velayet-Namesi ve Velayet-Name’de Geçen
Keramet Motifleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
12. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmaların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:
Özcan, Hüseyin. (2005). “Asya Toplumlarını Etkileyen Alevî/Bektaşî Kültüründe İnsanın
Değeri”. I. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu, İstanbul.
13. Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde sırayla yazarın soyadı ve adı, metnin başlığı, varsa kaynağın tarihi, erişim tarihi, sitenin adresi belirtilmelidir.
Örnek:
Bekki, Salahaddin.(2016). “Pîr Sultan Abdal”. Erişim tarihi: 10.11.2016. http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4943].
14. Ansiklopedi maddelerinde, maddeyi yazan kişinin adı biliniyorsa soyadı ve adından sonra maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin adı, cilt
numarası, yayın yeri, yayın evi ve sayfa aralığı yazılmalıdır:
Bilgin, A. Azmi.(2007). “Nesîmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet
Vakfı Yay., s. 3-5.
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AUTHOR GUIDE
AIM
Turkish Culture and Hacı Bektas Veli Research Quarterly is the publication of Turkish
Culture and Hacı Bektas Veli Research Center, which was founded on 28 October 1987
in accordance with the 2547 numbered Higher Education Law. The journal started to
be published in June 1994 with the name of ‘Birlik-Dirlik’ and till the year 1997, it was
published annually. The journal became a quarterly in 1998 with the name of ‘Hacı Bektasi
Veli Research Journal’ and in 2006, the journal has got its recent name.
Turkish Culture and Hacı Bektas Veli Research Quarterly accepts articles and academic
publications, which study Turkish culture, Alawism and Bektashism with regard to Turkish
culture, and history and cultural values of Alawism and Bektashism. The journal aims to pave
the way for related academic and scientific studies.
SCOPE
Turkish Culture and Hacı Bektas Veli Research Quarterly is an international refereed journal,
which fills the gap in its field, sets forth the most contemporary and striking opinions about
the related issues, and gives place to unique scientific studies. Articles that will be sent to our
journal should not be previously published and they should not be under consideration for
publication elsewhere. If a study was presented before in a scientific conference or workshop,
name, place, and date of that conference or workshop have to be specified. If a study is
supported by a research center or fund, name of the supporting institution and project ID
have to be specified.
REVIEW PROCESS
As soon as we receive an article, it is given a code and taken to a prior review step. In
this step, articles are reviewed in terms of content and form. Articles that pass this first step
are sent to two referees who are known and accepted in their fields. Turkish Culture and Hacı
Bektas Veli Research Quarterly uses the blind-review evaluation system. As the requirement
of this system, referees are not informed about authors of the articles that they review and
authors are not informed about the referees of their articles. Referees can see the names of
the authors when the journal is published. Referees are never informed about the authors
of the articles, which are not published. If the report of one of the referees is positive while
the other is negative, the article will be sent to a third referee. Articles that receive approval
from both referees are put in the waiting list to be published. When the referees request
a correction for an article, it is sent back to the author for correction. Authors are given a
certain time period to do the required correction on their work. When the authors do not
make necessary correction in the given time, their works will be removed from the publishing
process and they will be informed about it. At the last stage, the article is evaluated by the
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editorial board in the direction of the “publishable” report of at least two jurisdictions in
terms of contribution to the informed and the field, compliance with the publishing policy
and priorities of the journal, and it is decided whether or not to be taken at the time of
publication.
Turkish Culture and Hacı Bektaş Veli Research Quarterly adopted a zero tolerance policy
on plagiarism. The articles the evaluation process of which are completed successfully should
be screened by the author (s) with plagiarism detection programs such as “iThenticate”
and “Turnitin”. The plagiarism screening report should be sent to the editor of our journal.
Author(s) of the articles that pass the whole reviewing process will sign the “Copyright
Transfer Agreement” and send it to the contact address of the journal. Upon this, their
articles will be published on the journal.
Our journal is an open access journal. There’s no fee for registering and submitting
articles. Also there is no article processing charge (APC) or any other costs for any of the
articles published. Authors are scientifically and legally responsible for their works.
GENERAL SUBMISSION GUIDELINES
All articles that are sent to the journal must conform to the following guidelines:
1.

All articles must be written in Microsoft Word program, with Times New Roman
12-point font, and 1.5 line spaced.

2.

Headings must be written with capital letters, it should be bold and it should not
exceed 12 words. All the other subheadings in the text should be numbered and
bold and only the first letters should be capital.

3.

Turkish Language Association’s orthographic rules should be taken as a reference
with the text. Turkish words should be preferred instead of foreign ones.

4.

It is preferable that the text does not exceed 25 pages along with the references part.

5.

Author name(s) should not be on the text but it should be on the cover, which
will be attached to the text. Moreover, main title and author’s contact information
(address, email and phone) should be included on the cover page.

6.

There should be 150-200 words abstract, which is written both in Turkish and
English, before the main text. Aim and scope of the article should be specified in
the abstract section. Furthermore, there should be information about the research
method and findings in the abstract. There should be minimum 4, maximum
8 keywords right below the abstract and these keywords should be written with
lowercase letters except special names. Abstract and keywords should be in
10-point font.

7.

Charts, shapes, diagrams, pictures etc. should have a number and title. These things
should not exceed 10x17 cm area. Table, picture, diagram and such materials
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should be saved in a separate file with jpg format for the sake of quality printing.
These materials should be less than one-third of the article.
8.

Footnote in the text should be avoided at all costs and endnote should be used.

9.

Foreign words should be written in italic form. If the author wants to make an
explanation of a Turkish word in a foreign language, the explanation should be
written in italics form in parenthesis. If a cited material is in another language,
Turkish translation should be given in italics form and in parenthesis without
quotation marks.

ORGANIZING REFERENCES
a. In-text citation
1.

All the references in the text are given according to the in-text citation system.
References in the text to other publications are written in the following way:
author’s surname, publication date, and page numbers in parenthesis. If the author
refers to the same publication again, it must be written in the same way and short
forms such as ibid, et al. should not be used, e.g. (Köprülü, 2003: 10-12). If the
name of cited material’s author is already used in the text, it is not necessary to write
the name of the author in parenthesis again.

2.

The author should not mix up others’ thoughts with his/her own thoughts as he/
she switches between summaries, attributions and citations. Sources of all kinds
of references should be clearly written, so that there is no doubt. Direct citations
should be given with quotation marks. If the attribution method is preferred
instead of direct citation, the author should paraphrase the information in his/
her own words. If the words in the source are to be used exactly, they must be
quoted directly in quotation marks. Information about which sources are cited in
direct citations should be indicated in parentheses immediately after the citation is
finished. With attributions, the reference should be given according to the rules of
in-text reference.

3.

If the reference is taken from another source as an attribution, the name of that
source should be given as well. For example:
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
(adapted from the sixth edition of the APA Publication Manual, 2010)

270

4.

Care should be taken with regard to the quotation / attribution rate in the articles.
References that are taken from the same source or from different sources should
not be presented in a row. Very long direct citations should be avoided.

5.

If the cited material has two authors, both authors’ surnames should be written. If
there are more than two authors, “vd.” should be written after the surname of first
author. For example, (Oğuz vd, 2006: 15)
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6.

If more than one reference needs to be given, each reference should be separated
with a semicolon. For example, (Köprülü, 2003: 10; Güzel, 2011: 50)

7.

For verbal sources, the abbreviation “KK” which means “Source of Person” should
be used. If there is more than one oral source, they should be numbered and
indicated in brackets in the text when they are referred to in this text, for example
(KK-1) or (KK-2). “Bibliography” should be divided into “Oral Resources” and
“Written Resources”, and the information about the resource persons should be
given under the heading “Oral Resources”.

Example: KK-1: Name, surname, age, education level, occupation, date and place of
interview.
b. Organizing end-of-text references
1. Only aforementioned references should be given in the references section and they
should be listed in alphabetical order.
2. If the same author’s different works are given as a reference, they should be listed from
old to new. In this situation, the name and surname of the author will not be repeated, instead
two long dashes with a dot will be used (—.). For example:
a.

Köprülü, M. Fuad. (2003). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ
Yayınları.

b.

—. (2005). Anadolu’da İslamiyet Ankara: Akçağ Yayınları.

3. Works that have been completed in the same year should be shown with “a, b, c...”
signs and it should be the same in the text as well.
4. Newspaper, magazine, encyclopedia, anthology, novel, play, movie, story books,
and poem books are considered to be long works and they are written in italics form in the
references section. Published theses fall into the same category.
5. Single author books will be given as a reference in the following way:
Güzel, Abdurrahman. (2011). Hacı Bektaş Veli El Kitabı: Bir Olalım-İri Olalım-Diri Olalım.
Ankara: Akçağ Yayınları.
6. Books that are written by two or three authors will be given as a reference in the
following way:
Şentürk, Ahmet Atilla ve Ahmet Kartal. (2012). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh
Yayınları.
7. When books, which have more than three authors are given as a reference, after the
name of first author, “vd.” will be written.
Köksal, M. Fatih vd. (2008). Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Ahi Şecerenâmeleri-BeratlarVakfiyeler). Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları.
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8. The name of translator, compiler, or editor of a book will be given after the name of
the book and author.
Ong, Walter J. (1999). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi. Çev. Sema Postacıoğlu
Banon. İstanbul: Metis Yayınları.
9. An article or text which appears on a compiled book will be given as a reference in the
following way:
Togan, Zeki Velidi. (2010). “Yeseviliğe Dair Bazı Yeni Malumat”. Fuad Köprülü Armağanı.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 523-29.
10. Article, poem, story, book chapter, letter, conference, speech, interview and personal
interview are considered to be short works and their headings are given in quotation marks.
Köksal, Mehmet Fatih. (2013). “Şah İsmail Hatâyî’nin Şiirlerinde Kullandığı Vezin Meselesi”.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 66, 169-188.
11. Unpublished theses should be given as a reference in the following way:
Duran, Hamiye. (1995). “Hacı Bektaş-ı Veli Velayet-Namesi ve Velayet-Name’de Geçen
Keramet Motifleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
12. Works that were presented in a scientific gathering like a conference or workshop
will be given as a reference in the following way:
Özcan, Hüseyin. (2005). “Asya Toplumlarını Etkileyen Alevî/Bektaşî Kültüründe İnsanın
Değeri”. I. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu, İstanbul.
13. When works, which are accessed online are given as a reference, surname and name
of the author, title of the work, date if exists, access date, address of the website should be
given in order. For example:
Bekki, Salahaddin.(2016). “Pîr Sultan Abdal”. Erişim tarihi: 10.11.2016. http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4943].
14. When encyclopedic entries are given as a reference, the name and surname of the
author, the date in which the entry is written, title of the entry in quotation marks, name of
encyclopedia, volume number, name of publisher, and page numbers should be written in
order.
Bilgin, A. Azmi.(2007). “Nesîmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet
Vakfı Yay., s. 3-5.
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