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2021 yılı itibarıyla Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin (SEFAD) 40. yıl
dönümünü kutlamak büyük bir onurdur. SEFAD'ın yayın kurulu ve danışma kurulu üyeleri,
yöneticileri, hakemleri, yazarları ve okuyucularının özverili katkıları olmasaydı kırk yıllık bu
başarı elde edilemezdi. Bu vesileyle emeği geçen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunmak
isterim.
Prof. Dr. Yusuf Boysal, 1981 yılında yazdığı ilk editöryal yazısında SEFAD'ın Edebiyat
Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmaların sonuçlarını yayınlama amacıyla kurulduğunu
belirtir. Ona göre “Üniversitenin eğitim ve öğretimi, bünyesinde yapılan araştırmalara ve bunların
sonuçlarına dayanmalıdır, aksi halde eğitim ve öğretim ne kadar başarılı olsa, bir yerde kuru ve nazari
kalacaktır." Boysal, geleceğe yönelik beklentilerini de ekler: "Bu konuda beklentimiz ve ümidimiz, söz
konusu derginin, Uluslararası düzeyde araştırmalara yönelik olarak sürdürülmesidir." 2021 yılında
kurucu editörlerimizin arzularını yerine getirdiğimiz için gururluyuz. SEFAD ekibi,
kurucularımızın beklentilerini karşılamak için çalışmakta ve bu misyonu gerçekleştirmek için
özveriyle ellerinden geleni yapmaya devam etmektedir.
Derginin kırk yıllık geçmişini burada kısaca anlatmak mümkün olmasa da bu emeği
takdir etmemiz gerekmektedir. Bir dergi kurmanın ve onu ayakta tutmanın olağanüstü bir
öngörü, beceri ve azim gerektirdiğini biliyoruz. Her biri yetkin editörlerimiz, son kırk yılda
SEFAD'ın ilerleyişini şekillendiren girişimlere ön ayak oldular. 1981 yılında yalnızca basılı olarak
yayın hayatına başlayan SEFAD’ın indeks başvuruları ve online sisteme aktarımı, önceki baş
editörlerimizden Prof. Dr. Semra Tunç döneminde başlatıldı. Yardımcı editör Dr. Ahmet
Kavaklıyazı’nın da katkılarıyla bugün SEFAD'ın tüm arşivi, internet sitemiz ve çeşitli veri
tabanları üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir hâldedir. Bir önceki baş editörümüz Doç.Dr. Recep
Durgun ise yeni bir editoryal yapı kurarak çıtayı yükseltti; 2020 yılında altı alan editörlüğü
oluşturdu ve dergi kuruluna davet etti. Sayın Durgun’un örnek rolünün gelecekteki editörler için
sağlam bir platform oluşturacağına inanıyorum. Aynı yıl yayın kurulumuz sadece Türkçe ve
İngilizce yayın yapma kararı aldı. Kurulumuz, bu kararın SEFAD'ın daha görünür ve daha
ulaşılabilir olmasına yardımcı olan kilit bir nokta olduğuna inanmaktadır. 2021 itibarıyla
sevindirici bir diğer gelişme ise sosyal bilimler alanındaki çeşitliliğin de göz önüne alınarak yayın
kurulumuzun dünyanın en iyi üniversitelerinin seçkin akademisyenlerini bünyesine katmasıdır.
Önceki kurulların üyelerine dergimize olan katkı ve emeklerinden dolayı minnettar olduğumuzu
belirtmek istiyor ve kurullarımıza yeni katılan üyelerimize davetimizi kabul ettikleri için
teşekkür ediyoruz. Mevcut tüm üyelerin listesine web sitemizden ulaşılabilir:
(http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/about/editorialTeam).
Sosyal bilimlerde kaliteli makalelere ev sahipliği yapmaya kararlıyız. Önceki indekslere
ek olarak SEFAD'in geçen yıl EBSCO tarafından indekslenmeye başladığını duyurmaktan
memnuniyet duyuyorum. Bu, evrensel yayıncılık standartlarını karşılama kararlılığımızı
göstermektedir. Dergimizin gelişmesi, akademik ve bilimsel yayıncılığa önemli katkılar
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sağlaması için tüm etik ilkeleri yakından takip ediyor, mümkün olan en kısa sürede gerekli
kriterleri yerine getirmek üzere harekete geçmeye kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Hâlâ üstesinden gelinmesi gereken bazı zorluklar olduğunu itiraf etmeliyim. Birincisi,
dergimizde artık daha fazla sayıda İngilizce yazılmış makale yayınlanmaktadır. Yazarların çoğu
anadili İngilizce olmadığından onları dil becerilerinin geliştirilmesi noktasında teşvik ediyoruz.
Dil editörlerimiz bu problemin üstesinden gelmek için azami gayret gösteriyorlar. İkincisi,
dergimizin etki faktörünü artırmaktır. Yayın ekibi, dergi etki faktörü ile birlikte kısa sürede
SEFAD'ın dil kalitesini ve uluslararası itibarını daha da iyileştirmek için kararlı bir şekilde çaba
göstermektedir. Bu amaca ulaşmak için kurullarımızdan ve okuyucularımızdan geri bildirim,
öneri ve eleştirel katkı almaktan mutluluk duyacağımızın bilinmesini isteriz.
Dergi yayınlamak bir ekip işidir. SEFAD’da azim, kararlılık ve ekip ruhuyla çalışan
akademisyenlerle bir arada çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.
Başarılı bir gelişim sürecini temin eden önceki tüm editörlerimize özverili katkıları için teşekkür
ederim. Hakem değerlendirmesi ve yayın sürecindeki titiz ve gayretli çalışmaları için alan
editörlerine, dil editörlerine ve yardımcı editörlere de minnettarım. SEFAD'ı her daim
destekleyen Selçuk Üniversitesi rektörleri ve Fakültemiz dekanlarına şükranlarımı sunuyorum.
40 yıldır SEFAD'ın olağanüstü gelişiminden gerçekten gurur duyuyoruz. Uluslararası ve
kaliteli bir dergi olarak önümüzdeki yıllarda etkisini artırmaya devam edeceğine, akademik ve
sosyal hayata önemli bilimsel katkıları olacağına yürekten inanıyoruz.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ /
SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS
Yıl / Year: 2021 • Sayı / Issue: 45

EDİTÖRYAL/EDITORIAL

Celebrating the 40th Anniversary of the Publication of Selcuk University
Journal of Faculty of Letters (SEFAD)
(1981-2021)
Yurdagül Kılınç Adanalı
Editor-in-Chief
It is a tremendous honor to celebrate in 2021 a significant milestone of the 40th
anniversary of Selcuk University Journal of Faculty of Letters (SEFAD). I want to take this
opportunity to express our gratitude to all of our current and past colleagues as contributing
members of the editorial and advisory board, managers, reviewers, authors, and readers of
SEFAD. Without our devoted contributors, we could not have accomplished these forty years of
achievement.
In 1981, Professor Yusuf Boysal wrote in his first editorial article that SEFAD aims to
publish research conducted within the Faculty of Letters. He believed that “the university education
should be based on the researches and their results; otherwise the education and training - no matter how
successful it is- will remain barren and only theoretical.” He added his hope for the future: “that this
journal will continue to be published at an international level.” We are proud to say that the hopes of
our founding editors have come true this year. The SEFAD team has worked very hard to meet
the expectations of our founders and has given their due diligence in carrying out this mission.
Without divulging in much detailed history, I would like to share how the SEFAD
developed. We know that launching and keeping a journal requires great prudence, ingenuity,
and perseverance. Previous editors have executed initiatives that shaped the progression of
SEFAD in the last four decades. In 1981, SEFAD began its inception as an exclusively printed
journal. During the Prof. Dr. Semra Tunç’s editorial period, transferring of the archive to the
online system and applying to the indexes were initiated. With the contribution of assistant editor
Dr. Ahmet Kavaklıyazı the entire collection of SEFAD is now available online via our website and
offered in various databases without any fees. My predecessor, the editor-in-chief Associate Prof.
Recep Durgun, raised the bar by establishing a new editorial structure; inviting six field editors to
the board in 2020. I believe his exemplary role provided a strong platform for future editors to
build on. In the same year, our editorial board has decided to publish only in Turkish and
English. The board believed that this decision is a key point that helps the SEFAD more visible
and accessible worldwide. Another development we are delighted to expand in 2021 is to build a
wider diversity within the branches of social sciences, our editorial board has consisted of
distinguished professors from the top universities all over the world. I thank the members of the
previous boards for their service and kindly welcome new members to our boards. A complete
list
of
our
members
is
available
on
our
website
at
http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/about/editorialTeam.
We are determined to be the source for exceptional articles in social sciences. I am
pleased to announce that SEFAD has been accepted for indexing by EBSCO last year. This
acknowledgement demonstrates our dedication to meet universal publishing standards. We
continue to closely follow all ethical principles to take action as soon as possible so that our
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journal would develop and make significant contributions to the academic and scientific
publications.
We still have to meet some challenges to overcome and achieve these goals. First, we
would like to publish more articles written in English. Since most authors are non-native English
speakers, we have to increase our support for authors to improve their language skills. Our
language editors have been providing considerable effort to help address this issue. The second is
to expand the journal’s impact factor. Our editorial team is determined to improve further the
writing quality and international reputation of SEFAD in a short time, along with the impact
factor. In order to reach our goals together, we are actively seeking feedback, suggestions, and
critical contributions from our boards and readers.
Publishing a journal is a team effort, and it is a privilege to collaborate with such a
committed and enthusiastic group of colleagues. I thank all preceding editors who have provided
a successful transition and for their commitments, as well as the field editors, language editors
and associate editors for their passionate, rigorous and dedicative attitude during the process of
peer-review and publication In conclusion, I would like to express my gratitude to Selcuk
University presidents and our faculty deans who have generously supported the SEFAD.
The evolution of SEFAD has been truly remarkable over the past 40 years. We are proud
to have a high-quality international journal that will have a significant scholarly impact on
academic and social life by continuing to increase its influence in the coming years. *

*

A sincere thank to Jenna Kim for her proofreading of this editorial in English.

