Saygıdeğer Okur,

Saygıdeğer okur Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20. cildin 2. sayısı ile
huzurlarınızda.
Bu sayıda dokuz araştırma makalesi, bir tezden üretilmiş yayın, bir olgu
sunumu ve bir kitap tanıtımı okuyucunun takdirine sunulmaktadır. Ertan
Ünlü’nün yüksek lisans tezinden ürettiği çalışması “Çukurova’da Bir Türkmen
Ailesi: Özeroğulları” başlığını taşımaktadır. Emin Güleç, Mehmet Oğuzhan İlban
ve Burhan Aydemir, Özbekistan örneğinde Turizmi dış politikada yumuşak güç
unsuru olarak ele almaktadır. Fuad Selamzade Azerbaycan’daki “ASAN Hizmet”
merkezlerinin VZA yöntemiyle etkinlik analizini vermektedir. Çağla Gül Yesevi,
Türkiye’de yayımlanan birkaç dergide Orta Asya temalı çalışmalar hakkındaki
tespitlerinin yer aldığı bir olgu sunumu kaleme almıştır. Gülizar Akkuş ve Çetin
Akkuş’un çalışması “Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik
Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü” başlığını taşımaktadır.
Ahmet Turan Doğan’ın makalesinin temasını Türkçede emir kiplerine dilbilimsel
yaklaşım oluşturmaktadır. Asım Şenol, yalancı eşdeğerlik veya anlam değişmesi
konulu bir değerlendirme sunmaktadır. Vildan Koçoğlu Gündoğdu ve
Bayarsaikhan Badarch, Sengel Tuvalarının kullandığı hayvan adları hakkında bir
çalışma yapmışlardır. Hasan Kazım Kalkan ve Tuğba Yıldırım, Almanya’da
yayımlanan bir romanı “Türk Diasporası” örneğinde incelemişlerdir. Ramazan
Çakır, Türkmen-Türk düğünleri hakkında bir incelemesini bu sayıda
sunmaktadır. Aynur Seferli’nin çalışması “Nurmuhammed Əndelibin ‘Baba

Rövşen’ Dastanı və Onun İdeya-Məzmun xususiyyetleri” başlığını taşımaktadır.
Bu sayıda İsmail Aka tarafından İran’da Farsça yayımlanmış Muhammed
Behmen Bigi’nin “Örf û Âdet der Aşâîr-î Fars İntişarât-ı Nevid-i Şiraz, (Fars
Bölgesindeki Aşiretler Örf ve Adet)” adlı eseri hakkında inceleme kaleme
alınmıştır.
Bu sayıda, TDİD’in çalışmaların kabulünden yayınına kadar süreçlerini
yönettiği DergiPark’ın ara yüz değişiminden kaynaklanan sorunlarla kesişen
bazı aksamalar yaşadık ve hatta değerlendirme sürecindeki bir çalışmayı iade
ederek yazara yeniden gönderim yapabileceğini belirttik. Akademik yayıncılığı
kolaylaştırmakta önemli katkılar sağladığına tanık olduğumuz DergiPark, bu tarz
kökten değişimleri kapsayan planlamalarda süreci hiç değilse editoryal
paydaşlarla beraber yönetmesi gerekirdi lakin editorya olarak sürpriz bir
şekilde bambaşka bir programla karşılaştık. İlgili değişimden kaynaklanan
aksamalar nedeniyle TDİD adına hakem, yazar ve diğer paydaşlarımıza
üzüntümüzü belirtmek isterim.
TDİD’e bu sayıdan itibaren Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Şahin,
Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Erdoğan Tezci ve İktisadi İdari Bilimler
Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol alan editörü olarak katkı
sunacaklardır. Bu nedenle kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nin 2020 Kış sayısında hakem listesinde
isimleri yer alan değerli bilim insanlarına ve ön kontrol, tashih, dizgi, kapak
tasarımı süreçlerinde görev yapan arkadaşlarımıza, teşekkürlerimizi ifade
etmek isteriz. Sonraki sayılarımızda görüşmek dileğiyle…
Nadim MACİT- Abdullah ÜSTÜN

