Saygıdeğer Okur,
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (TDİD) 2019 Kış sayısıyla huzurlarınızda.
Bu sayımızda; Türkistan’da kimlik ve sınır sorunlarından Tarihî Türk
diyalektlerine, yedisi Türkiye dışı, üçü Türkiye temalı olmak üzere sosyal
bilimlerin farklı alanlarında Türk halklarını çeşitli yönleriyle ele alan on
araştırma makalesi ve bunlara ilave olarak bir çeviri ile bir kitap incelemesi
sunulmaktadır.
Kış sayısının ilk makalesinde Yunus Emre Gürbüz, Özbekistan’da Tarih
yazıcılığı ve millî kimlik sorunlarının izini Özbeklerin Göçü ve Timur özelinde
sürmektedir. Altynbek Joldoshov’un kaleme aldığı ikinci makalede Orta Asya’da
sınır sorunları üzerinde durulmaktadır. Bunları, daha önce yayımlanmamış Eski
Uygurca bir tefsir metninin fragmanları hakkında yazılan, Uğur Uzunkaya ve
Tümer Karaayak tarafından kaleme alınan çalışma ve metin yayını takip
etmektedir. Dil araştırmaları sahasına giren bir diğer çalışma, Rabia Şenay
Şişman’ın Hîve Hanlığı’nın son devrine ait bir eserdeki savaş ve savaş
ekipmanlarıyla ilgili söz dağarcığını konu edinen çalışmasıdır.
Bu sayıda, üçü Türk dünyası biri Türkiye temalı olmak üzere folklar alanında
dört araştırma makalesi yer almaktadır. Kitap incelemesini de dâhil edersek,
folklor alanında Türkiye temalılar yazıların sayısı ikiye, toplamda ise beşe
çıkmaktadır. Bu makalelerden ilki Erhan Solmaz’ın “Türkmen Atasözlerinde
Kadın ve Kadın Algısı” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmayı, Fazıl Özdamar’ın
İran’da Dede Korkut üzerine yapılan yayınlara dair bir incelemesi izlemektedir.
Azizbek Turdiyev ise Töre Süleyman’ın eserleri örneğinde Özbek edebiyatında

folklorizm hakkındaki çalışmasıyla bu sayımızda yer almaktadır. Türkiye temalı
çalışma, Gülperi Mezkit Saban imzasını taşıyan “Kurtuluş Savaşına Dair Bir
Kronikat: Sarayköy Kronikatı” başlıklı çalışmadır.
Edebiyat alanında; Kudret Savaş, Mehmet Rauf’un Son Yıldız adlı Romanı
hakkında bir çalışma kaleme almıştır. Sanat Tarihi alanında, Rüçhan Bubur’un
İzmir’in bir köyünde yer alan bir cami ve hamam ile ilgili yayını sunulmaktadır.
Onları Çetin Kaska’nın Türk edebiyatına tesirleri ile tanınan Hafız-î Şirazi
hakkındaki, İran’da yayınlanan Dânişnâme-i Cihân-i İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili
maddelerinden çevirileri ve bu sayının son yazısı olarak Gökçe Emeç’in Mustafa
Gültekin’in bir kitabı üzerine incelemesi takip etmektedir.
Bu sayımız itibarıyla Prof. Dr. Eunkyung Oh yayın kurulumuza katılmıştır,
kendilerine teşekkür ederiz. Bunun yanında yurt dışı haberleşme üyelerimizde
bazı güncellemeler yapılmıştır. TDİD’e bu sayıda katılan haberleşme
üyelerimize de teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Kış sayımızda yazıların
değerlendirmesini yapan, isimlerini jenerik dosyamızda sunduğumuz “bu
sayının hakemleri” başlığında andığımız hakemlere; ön kontrol, tashih ve dizgi
ve dergi kapağı işlerini yürüten mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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