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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 12. Sayısını 5. yılını doldurmuş ve 6.
yılından gün almış bir dergi olarak sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Bu sayıda yazarlarımıza, hakemlerimize, yayın kurulumuza az veya çok emek sahibi herkese çok
teşekkür ederiz.
Dergimizin bu sayısında etimolojiden transkripsiyon metinlerine, Eski Anadolu Türkçesi metin
incelemelerinden Batı edebiyatı metinlerine, Türkçe eğitiminden İngilizce eğitimine, Balkan
coğrafyasından İstanbul’a, çocuk edebiyatından çeviriye kadar geniş yelpazeli makaleler bir araya geldi.
Dil, Edebiyat ve Çeviri üst alanından taviz vermeden, önceki sayılarımızda olduğu gibi, bu sayımızda da
makalelerde bir çeşitlilik sunuldu.
Ekim ve Nisan aylarında yayımlanan dergimiz, bundan sonra Ekim ve Mart aylarında yayımlanacaktır.
Önümüzdeki sayı da, 2019 Mart’ında yayımlanacaktır.
2019 Mart sayısında makaleleriyle ve hakemlikleriyle araştırmacılarımızın buluşmalarını beklediğimizi
belirtmek isteriz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Reader,

We are very pleased to introduce the 12th issue of RumeliDE Journal of Language and
Literature Studies, which began its journey five years ago.
We would like to express our gratitude to all of our writers, referees, editorial and advisory
board members for their invaluable contributions to the latest issue.
This issue contains articles on a wide variety of topics from etymology to transcriptions, from
textual analyses of Old Anatolian Turkish texts to literary analyses of Western works, from
children's literature to Turkish and English language teaching, from the Balkan Peninsula to
Istanbul. We have certainly made every effort to make sure that the diversity of the topics does
not cause a focus shift from the main research areas of our journal; namely, language, literature
and translation studies.
We would also like to announce that the new issues, traditionally published in October and
April, will hereafter be published in October and March.
We look forward to researchers’ and referees’ contributions to the next issue that will be
published in March 2019.
We wish you success and happiness...
RumeliDE General Editors
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