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EDİTÖRDEN…

Değerli Okuyucular,

Bu sayımız Diyalektolog dergisinin ikinci sayısı olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu derginin
her sayısında ılık bir heyecan içimizi sarmaktadır. Çünkü hem stratejik hem de sosyal bilimlerin
birçoğuna kaynaklık eden ağız çalışmaları ve incelemeleri ile ilgili literatüre her sayıyla birlikte
katkı sağladığımızı düşünmek içimizde güzel bir heyecana sebep olmaktadır. İlerleyen zamanlarda
dergimiz diyalektoloji alanında ciddi bir literatür oluşturacaktır.

Ağız çalışmaları son yıllarda Türkiye’de epeyce yol katetmiştir. Türk Dil Kurumu’nun ardı
ardına hemen hemen her sene düzenlediği ağız çalıştayları, artık Türkoloji alanında sadece bu
konuya has bir dergi çıkarma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu sayımızda editör kontrolü ve
hakem sürecini tamamlamış birbirinden değerli 6 yazı bulunmaktadır. İlk sayımıza başyazı veren
Prof. Dr. Ahmet BURAN’ı, dergimiz, yaşadığı müddetçe şükranla anacaktır. Bu sayımızın da
başyazısı, çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Erdoğan BOZ’a aittir. Hocamıza da teveccühlerinden
dolayı müteşekkiriz.

Dergimiz ilk sayısından bu yana 2 indekse girmiş ve diğer indekslere de başvuruları devam
etmektedir. Amacımız, yazarlarımızın bir bir emek vererek hazırladığı yazıları dünyanın her
tarafında kolay ulaşılabilir hale getirmektir. Dergimiz Turkish Studies dergisinin de birikimlerinden
ve tecrübelerinden faydalanarak ağız bilimi alanında bir başvuru adresi olmak için elinden geleni
yapacaktır. Özellikle indeks alanında hemen dergimizi birçok yere taratmayı başaran Dr. Sibel
ÜST’e, dizgi, tasarım ve e-yayıncılık konusundaki tecrübeleriyle her an yanıbaşımda olan
yardımcım Dr. Özgür AY’a ve bu derginin kuruluşundan itibaren akademik desteği ve titizliğiyle
bize katkı sağlayan yayın kurulu başkanı kıymetli dostum Doç. Dr. Ercan ALKAYA’ya
müteşekkirim. Onların katkıları olmasaydı bugün bu noktaya, bu kadar kısa sürede ulaşmamız
mümkün olmazdı.

Dergimizin üçüncü sayısı Aralık 2011 tarihinde yayımlanacaktır. Bütün ağız bilimcilerin
katkısını bekliyor, ağız çalışmaları noktasında bir çatı oluşturmak ve başvuru kaynağı olmak adına
buraya davet ediyoruz. Böylece uzun emekler sonucu hazırlanan ağız makaleleri diğer birçok
makale içinde kaybolmamış, konusu ağız bilimi olan bir dergide ağız araştırmacılarının eline
hemen ulaşacak ve yazılarınızın atıf alma oranı artacaktır.

Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

Samsun, Haziran 2011




