Değerli okuyucu,
Dergimizin 10. sayısı, eski Türk edebiyatı alanında çok çeşitli ve nitelikli çalışmalara
imza atan ve son görev yeri Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünde çalışmaktayken 1990’da hac farizasını ifa için gittiği Mekke’de Tünel
Faciasında rahmet-i Rahmana kavuşan hocamız Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu hatırasına
ayrılmıştır.
Bu hatıra sayısında ayrıntılı hayat hikayesini ve çalışmalarını bulacağınız merhum
Çelebioğlu, eski Türk edebiyatı alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra halk edebiyatı ve tekke
edebiyatı alanlarına da yaptığı katkılarla daima anılacak, öğrencilerinin ve meslektaşlarının
zihninde ilmi, çelebi tavırları ve kütür adamı kimliği ile her zaman hatırlanacaktır.
Dergimizin 11 ve 12. sayıları ise, yine eski Türk edebiyatı bilim dalının üstatlarından
olan, uzun yıllar hizmet verdiği Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı öğretim üyeliğinden emekli olduktan sonra 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat
Fakültesine geçen ve halen orada hizmet veren Prof. Dr. Orhan Bilgin’e armağan edilmiştir.
Prof. Dr. Orhan Bilgin giyimi, yürüyüşü, nezaketi, konuşması ve nüktedan tavrı ile
son İstanbul beyefendilerindendir. Türk edebiyatına olduğu gibi Fars edebiyatına da vakıf
olup soyadı gibi bilgin ve kültür aşığıdır. Akademisyenler onu hoca kişiliği, hoş sohbeti,
yazma eserler üzerine tespitleri, Fars edebiyatına vukufiyeti ile tanırlar. Armağan sayılarında
hocanın hayat hikâyesi, kişiliği, hocalığı ve çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi bulacaksınız.
Bu hatıra ve armağan sayıları üçer bölüm halinde düzenlendi. İlk bölümde
hocalarımız adına birer özel dosya düzenlendi. Bu dosyalarda hocalarımızın hayatları, ilim
adamlıkları ve çalışmalarının yanı sıra arkadaşları ve öğrencileri tarafından kaleme alınan
hatıra/izlenim ve anılar kaydedildi. İkinci bölümde bilhassa hocaların yetiştirdiği ve her biri
bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan öğrencileri tarafından hazırlanan makaleler
yer aldı. Üçüncü bölümde ise hocaların resimleri kondu.
Bu sayılarla Divan edebiyatı alanının iki duayen ismi sizlere tanıtılmaya çalışıldı.
Umarız başarılı olmuşuzdur.
Gerek makaleleriyle gerekse hatıra/izlenim, anı yazılarıyla bu sayılarımıza katkıda
bulunan yazarlarımıza ve hakemlerimize dergimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu
sayılar onlar sayesinde çıkmıştır.
Bu vesileyle, Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısının editörlüğünü birlikte yürüttüğümüz
meslektaşım Prof. Dr. Sebahat Deniz’e; Orhan Bilgin Armağan Sayılarının editörlüğünü
yürütün meslektaşlarım Doç Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay’a en kalbi teşekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca mizanpajları titizlikle teknik sorumlumuz Yard. Doç Dr. Recep
Ahıshalıya, tashih ve her türlü ihtiyaçta samimiyetle koşturan genç meslektaşlarımız Nusret
Gedik, Zeynep Ağdaş, Metin Samancı ve Ferhat Muslukçu’ya değerli katkılarından dolayı
teşekkür ederim.
Bu sayılarla birlikte 13. Sayımız (2014 Güz) da yayımlanmıştır. Böylece dergimizin
gecikmeli sayıları tamamlanmıştır.
Diğer sayılarımızda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Editör

