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EDİTÖRDEN…

Değerli Okuyucular,

Bu sayımız Diyalektolog dergisinin altıncı sayısı olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu sayıyla
birlikte dergimiz dört yaşına basmıştır. Türkiye’de pek çok alanı içine alan genel dergilerin bile
çıkmakta zorlanması bir vakıa iken Türkiye Türkçesi ağızları gibi oldukça özel bir alanda dört
yıldır yayın yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Ağız çalışmaları son on yılda Türkiye’de epeyce yol katetmiştir. Türk Dil Kurumu’nun ardı
ardına ve her sene düzenlediği ağız çalıştayları, Türkoloji alanında sadece bu konuya has bir dergi
çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. İşte bu zorunluluktan yola çıkarak 2010 yılından beri
diyalektoloji alanında yayın yapan dergimiz, geçen dört yılda bu alanda çalışmalarıyla tanıdığımız
pek çok değerli bilim adamının yazılarıyla daha da değerlenmiştir. Her sayısı ile ağız çalışmaları ve
incelemeleri ile ilgili literatüre büyük bir katkı sağlayan dergimiz, bu alanda çalışanların öncelikli
başvuru kaynaklarından biri olmuştur.

Bu sayımızda editör kontrolü ve hakem sürecini tamamlamış birbirinden değerli 5 yazı
bulunmaktadır. Bu sayımızın başyazısı, çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Ayşe İLKER’e aittir. Prof.
Dr. Ayşe İLKER, yazısında Manisa ağzında şimdiki zaman işleviyle kullanılan farlı bir eki tüm
yönleri ile ele almaktadır. Manisa ağzından sonra sırasıyla Bursa göçmen ağızlarına, Elazığ
Şahsuvar ağzına, Kosova ağzına ve Kıbrıs ağzına doğru bir gezinti yapacağız. Bu sayımıza
yazılarıyla destek veren tüm bilim adamlarımıza bu teveccühlerinden dolayı müteşekkiriz.

Dergimiz ilk sayısından bu yana 3 indekse girmiş ve diğer indekslere de başvuruları devam
etmektedir. Amacımız, yazarlarımızın bir bir emek vererek hazırladığı yazıları dünyanın her
tarafında kolay ulaşılabilir hale getirmektir. Özellikle indeks alanında hemen dergimizi birçok yere
taratmayı başaran Dr. Sibel ÜST’e ve dizgi, tasarım ve e-yayıncılık konusundaki tecrübeleriyle her
an yanıbaşımda olan yardımcım Dr. Özgür AY’a müteşekkirim. Onların katkıları olmasaydı bugün
bu noktaya, bu kadar kısa sürede ulaşmamız mümkün olmazdı.

Dergimizin yedinci sayısı Aralık 2013 tarihinde yayımlanacaktır. Bütün diyalektologların
katkısını bekliyor, ağız çalışmaları noktasında bir çatı oluşturmak için yazılarını dergimize
göndermelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

Nevşehir, 2013




