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Editörden…

“yeryüzünde olduğumuz o harika zamanlardaydı”
Saygıdeğer okurlarımız…
Turkish Studies dergisinin 28. sayısı, üstün vasıfları kendinde toplayan bir bilim adamı
için “özel sayı” olarak hazırlandı. Bilim, edebiyat ve kültür adamı kimliğiyle çok yönlü
kişiliğini, yaşamın çağdaş yüzünde birleştiren sayın PROF. DR. RAMAZAN KORKMAZ
için hazırlanan bu sayıyı öğrencileri olarak kendisine 50. yaş günü armağanı şeklinde takdim
etmek istedik.

27. 02. 1962 tarihinde Çıldır/ Ardahan‟da dünyaya gelen Ramazan Korkmaz, ilk öğrenimini
Ardahan‟da, orta öğrenimini Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Lisesi‟nde (1978) ve yüksek öğrenimini
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nde tamamlar (1985).
Aynı yıl Fırat Üniversitesi‟nde Araştırma Görevliliği sınavlarını kazanarak akademik çalışmalarına
başlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde Keçeci-zade İzzet Molla ve Mihnet-Keşan
Üzerine Bir Araştırma (VI+ 447 s.) adlı çalışmasıyla yüksek lisans (1988); Sabahattin Ali- İnsan/Eser
(XII+403 s.) adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamlayan (1991) Korkmaz, 1996 yılında Yeni
Türk Edebiyatı Anabilim Dalı‟nda doçent ve 2002 yılında da profesör olur. Doğu Akdeniz
Üniversitesi (KKTC)‟nde „konuk öğretim üyesi‟ sıfatıyla 4 yıl çalışan Ramazan Korkmaz, Sabahattin
Ali/ İnsan-Eser, (Yapı Kredi Yayınları İstanbul-1997) adlı çalışmasıyla TİSAV Edebiyat Bilim
Ödülü‟nü (1997) alır.

Bişkek Bilimler Akademisi‟de (2001) Aytmatov ile ilgili araştırmalar yapmış bulunan
ve Bilkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile “Türk Edebiyatı Tarihi Projesi”ni
(4 cilt) yazar ve editör olarak tamamlayan Korkmaz‟ın 5 kitapta yazar-editör olarak imzası;
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başta yurtiçi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan,
Kırgızistan ve KKTC gibi ülkelerde sunulmuş yurtdışı tebliğleri ve alanıyla ilgili yayınlanmış
60‟ın üzerinde bilimsel makalesi mevcuttur. Korkmaz, 8 doktora ve 13 yüksek lisans
öğrencisi yetiştirerek edebiyat dünyasına katkıda bulunmuş, ideal ve inançlarıyla tam bir
uyum içinde olan disiplinli bir akademisyendir.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “varolmak değişmek, değişmek olgunlaşmak,
olgunlaşmak ise kendini sonsuza kadar yaratmaktır” felsefesiyle öğrencilerini aydınlatan
büyülü bir denizdir; düşlerine gerçeklik kazandırmaya çalışırken, öğrencilerine de düşler
sunan geçmiş ile geleceğin buluştuğu bir zirvedir ve bugün Ardahan Üniversitesi kurucu
rektörü olarak “ışığa karışın!” düsturuyla çalışmaya devam etmektedir.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, sürüleşmeye kaygı duyan, tükenişe başkaldıran ve eylemleriyle
aydınlık yarınlar yaratmaya çalışan millî olduğu kadar evrensel bir bilinçtir. O, bir fark edişler bütünü
olan yaşamın sonsuzluğunda aydınlığın sesi ve böylece varoluşsal yitimlere dur! diyebilme ereğinde
olan bir mücadele adamıdır. O, keskin ve pratik zekâsı ile her zorluğu çözen, güçlü sezgileri ile hep
arayan, çözümler üreten, çalışma azmimizi her dem tazeleyen bir ulu bilgedir. Yarım asırlık bu ulu
çınar, ilişkilerinde samimi, içten, cömert, dürüst ve maddi hırslardan, çirkinliklerden arınmış bir
rehberdir. Bu cümleler ne abartı ne de başka bir nitelik taşımadan sürüp gidebilir. Ve hiçbir zaman tam
anlamıyla hocamızı anlatamaz. Kelimelerin kifayetsiz olduğu noktalardan biridir bu an… Yüce
Rabbim hocamızın ömrünü uzun etsin… Zira biz öğrencileri için o bir ruh ufkudur ve “ruh ufuksuz
yaşamaz”…

Elimizdeki armağan sayıda toplam 134 yazı yer almaktadır. Bu özel sayıya yazılarıyla
katkıda bulunan bütün dostlara minnettarız. Bir öğrenci için en büyük bahtiyarlık, hocalarına
karşı vefa duygusunu ummanda damla misali gösterebilmektir. Umarım Hocamıza lâyık
olabilmişizdir.
Turkish Studies dergisini Türkoloji dünyası için önemli adreslerden biri hâline getiren
Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve Dr. Sibel Üst‟e, varlığı ile gücümüze güç katan değerli
dostumuz Doç. Dr. Ercan Alkaya‟ya, emeği geçen hakemlerimize ve değerli çalışmalarını
paylaşan yazarlarımıza şükranlarımızı sunarız.
Bu sayının dünyalık zamanda yolumuzun kesiştiğine dair bir nişane olması
dileklerimizle ve sonsuz saygılarımızla…
Eylül 2011
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