EDİTÖRDEN
Kısa adı TOKÜAD olan Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneğinin akademik süreli yayın organı olarak Haziran 2021’de ilk sayısı yayınlanan YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi, “çağdaş akademide insani bilimler (humanity sciences), kültür
bilimleri (cultural sciences) ve sosyal bilimler (social sciences) sınıflandırmalarına giren
disiplinlerin kültür odaklı dallarına yönelik güncel bilgi, bulgu ve değerlendirmelerin
sunulduğu, tartışıldığı; akademik, etik ve bilimsel teamüllere uyumlu; nitelikli kuramsal
altyapıya oturtulmuş, bilimsel objektiviteye haiz, yerel, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sunan çalışmaları etkin, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerinin ardından
açık erişimle dünya kamuoyunun hizmetine sunan bir platform olma” amacıyla çıkmış
olduğu akademik yayıncılık serüveninde ikinci sayısı ile siz değerli okurlarımızla
buluşmanın heyecanını yaşıyor.
Henüz iki uluslararası indeks tarafından dizinlenmekte olan dergimizin kısa
vadedeki hedeflerinden biri olarak, bu sayıyla tamamlamış olduğumuz ilk cilt ile
birlikte aralarında Modern Language Association (MLA) ve Index Copernicus
(ICI) gibi saygın alan indekslerinin de olduğu daha fazla sayıda uluslararası veritabanına dizinlenme başvurusunda bulunmayı editör kurulu olarak taahhüt ediyoruz. Öte yandan, şeffaf ve objektif yayıncılık etkinliklerinin bir gereği olarak
yurtdışı akademik dergiciliğin ortak prensiplerinden “COPE - Code of Conduct
and Best Practices Guidelines for Journal Editors” (Dergi Editörleri İçin Davranış
Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri) çerçevesinde ilk sayıdan beri tüm yayın
başvurularında yazarların beyanları alınarak makalelerin arkasında sunulmaya
devam edilmekte; başvuruların tüm süreçleri dergi sisteminde ve editörlük biriminde saklanmaktadır. Dolayısıyla akademik dergicilik anlayışımızda hesap
verebilir, şeffaf ve objektif tavrımızı sürekli koruma gayreti içinde olduğumuzu
bir kez daha beyan ve taahhüt ediyoruz.
Bu itibarla ilk sayımızdan itibaren önemli bir teveccühle karşılanan dergimizin bu sayısında hakemlik süreçleri olumlu sonuçlanan, halk bilimi ve çağdaş
edebiyat alanlarından toplam 8 araştırma makalesini siz değerli okuyucularımızın dikkatine sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Dergimize çalışmaları ile başvuruda
bulunan tüm yazarlarımıza; değerlendirme süreçlerindeki katkıları için hakemlerimize ve son olarak, her bir okurumuza editör kurulumuz adına şükranlarımızı
sunarız. Haziran 2022’de yayınlanacak sayımızda görüşmek dileğiyle…
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