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EDİTÖRDEN…

Kıymetli Okurlarımız,

Bu sayımız Diyalektolog – Ağız Araştırmaları Dergisi’nin üçüncü yılının son sayısı olarak
yayınlanmıştır. Dergimiz ilk yayınlandığı günden bu yana 5 sayıya ulaşmış ve Türkiye Türkçesi
ağızları üzerine yapılan çalışmaların toplandığı bir başvuru kaynağı olma yolunda önemli bir rol
üstlenmiştir. Ayrıca dergimiz, bu üç yılda Türkiye’de ağızlarımız üzerine çalışanların kendi
sahalarına has bir dergiyi çıkarabilecek güce ulaştıklarını da göstermiştir.

Dergimiz ağız çalışmalarını bir yerde toplama, daha fazla okunmasını ve atıf almasını
sağlama amacını yavaş yavaş sağlamaktadır. Önceleri sosyal bilimler alanında birçok dergiye
dağılan ağız bilim makaleleri, dergimizde toplanarak bu alanda çalışanlara büyük bir kolaylık da
sağlamaktadır.

Bu sayı ve önceki sayılarımız da göstermiştir ki, sadece Türkiye’den değil, pek çok
ülkeden ve değişik üniversitelerden araştırmacılar da, Türkiye Türkçesi ağızları ile ilgili yaptıkları
çalışmalarını dergimize göndermektedirler. Türkiye Türkçeasinin sadece Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde kalan kısımları ile ilgli değil, sınırlarımız dışında kalan ağızlarımız ile ilgili pek
çok çalışma da dergimizde yer almıştır. Bu açıdan Diyalektolog – Ağız Araştırmaları Dergisi,
dördüncü yılına girerken, yurt içinden ve yurt dışından araştırmacıların, Türkiye Türkçesi
ağızlarının ülkemiz sınırları içinde ve dışında kalan tüm kısımları ile ilgili çalışmaları için tercih
ettikleri bir adres olmuştur.

Bu sayımızda editör kontrolü ve hakem sürecini tamamlamış birbirinden değerli 6 yazı
bulunmaktadır. Dergimizin her sayısı, bu alanda yaptığı çalışmalarıyla tanınan hocalarımızın
başyazıları ile daha da değer kazanmıştır. Bu sayımızın da başyazısı, hocamız Prof. Dr. Hatice
ŞAHİN’e aittir. Hocamıza da teveccühlerinden ve desteklerinden dolayı müteşekkiriz.

Dergimizin uluslararası indekslere girme çalışmaları da devam etmektedir. Son olarak
Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri) İndeksi tarafından da taranmaya başlayan
dergimiz, şu anda uluslararası üç indeks tarafından izlenmekte ve dergimizde yayınlanan
makalelere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Her sayımızda olduğu gibi, bu 5. sayımızda da çalışmaları ve gayretleri ile yanımda olan
indeks sorumlumuz Dr. Sibel ÜST’e, editör yardımcımız Dr. Özgür AY’a ve yayın kurulu
başkanımız Doç. Dr. Ercan ALKAYA’ya ayrı ayrı teşekkür ederim.

Dergimizin 6. sayısı Ağustos 2013 tarihinde yayımlanacaktır. Bütün ağız bilimcilerimizn
katkısını bekliyoruz.

Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

Samsun, Aralık 2012




