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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin Ö5. Sayısı yazarlarımızın, hakemlerimizin,
yayın kurulumuzun ve süreçte yer alan değerli araştırmacıların üstün gayretleriyle siz okurlarımızın
istifadesine sunulmuştur.
Bu sayı, Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin
dergimizle ortaklaşa olarak Kırklareli’nde 12-13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiği II. Uluslararası
Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu için özel sayı olarak yayımlandı.
Sempozyum katılımcılarına ve katılımcıları ağırlayan Kırklareli Üniversitesi’ne çok teşekkür ederiz.
Birlikte çok değerli bir organizasyonu gerçekleştirdik.
Açılış konuşmacısı olarak Çeviriyi ve Çeviribilimi Çeviribilim Aracılığıyla Yeniden Düşünmek
adlı bildirisiyle Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ ve Osmanlı Türkçesi ve Dil Muhatap İlişkisi adlı
bildirisiyle de Prof. Dr. Musa DUMAN hocalarımızı ağırladık. Kendilerine de teşekkür ederiz.
Diğer makaleler hangi süreçten geçmişse bu özel sayıda yer alan makaleler de aynı ciddiyet ve
hassasiyetle hakem değerlendirme sürecinden geçti. Sempozyuma katılıp tebliğinin yayımlanmasını
istemeyenlerin ve tebliği hakem sürecinden geçmeyenlerin tebliğleri bu sayıda yer almadı.
Bu özel sayıdan sonra Eylül ayında 2019.16 sayısı yayımlanacaktır. Eylül sayısı için makale kabul süreci
tamamlandığından gönderilen makaleler Aralık sayısı veya diğerleri için değerlendirilecektir.
Dergimizde bir yazarın ancak tek yazarlı bir makalesinin yayımlanabildiğini ve dergimize makale
göndermek isteyen araştırmacıların üye olması gerektiğini de hatırlatmak isteriz.
RumeliDE 2019.Ö5 özel sayısının yayımlanmasını mümkün kılan herkese, özellikle de yazarlarımıza ve
makalelerin değerlendirilmesi esnasında değerli katkıları asla inkar edilemez olan hakemlerimize
teşekkür eder, dergide yer alan yazıların faydalı olmasını dileriz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Reader,
We are happy to announce that RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Special Issue 5 has been published.
This special issue is comprised of the proceedings of II. International Rumeli [Language,
Literature and Translation Studies] Symposium jointly organized by the Department of
Translation and Interpreting and the Department of Turkish Language and Literature, Kırklareli
University on April, 12-13. We would like to thank once more to the participants for their invaluable
contributions and the university Rectorate and administration for making this symposium possible.
We would also like to extend our gratitude to two prominent scientists who attended our symposium as
keynote speakers, Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ who delivered a speech titled “Ways of ReThinking Translation and Translation Studies through Translation Studies” and Prof. Dr.
Musa DUMAN who delivered a speech titled “Ottoman Turkish and the Relationship between
the Language and the Receiver”.
All the manuscripts in this issue have gone through a peer review process; however, the papers which
were presented but not submitted for publication and the manuscripts which were rejected by the
referees were left out.
The 16th issue of the journal will be published in September and since the acceptance process has been
completed for the September issue, further submissions will go through an evaluation process for the
December issue.
It should be kindly reminded that one author can submit only one (single authored) paper for the same
issue and that all authors should first register before they are able to submit their papers.
Finally, we would like to thank all the parties who contributed to the publication, especially the authors
and the referees without whose support the issue could not have been published.
Best regards,
RumeliDE General Editors

Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE
e-posta: editor@rumelide.com

Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY
e-mail: editor@rumelide.com

