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ayımlandıkları her dönemde dergiler
ülkenin sanat, edebiyat ve düşünce hayatının
şekillenmesinde belirleyici bir işlev görürler.
Her okuyucu bilir ki dergiler, edebiyat ve düşünce
hayatımızın atar damarları, öncüsü ve itici gücüdürler.
Kültürün, edebiyatın, sanatın ve düşüncenin kalbi
burada atar.
Yayın hayatına 1951 yılının Ekim ayında başlayan
Türk Dili dergisi de, 62 yıllık yayın hayatı boyunca
ülkemizin sanat, edebiyat ve düşünce hayatının
şekillenmesinde belirleyici bir işlev görmüş; ülkemizin
edebiyat dergiciliği içerisinde etkin ve önemli bir yere
sahip olmuş ve yayın dünyasında kalıcı izler bırakmıştır.
Başlangıcından bugüne, yayımladığı 733 sayıyla
her ay okuyucusuna ulaşan Türk Dili dergisi, Türk
edebiyatının kesintisiz yayımlanan en uzun soluklu
dergilerinin de başında gelir.
Türk Dili dergisi, sayfalarında yer verdiği Türk
edebiyatının seçkin yazar ve şairlerinin edebî ürünleri
başta olmak üzere Türk dilinin ve edebiyatının her
alanı ve sorunuyla ilgili tartışmalar, soruşturmalar ve
söyleşilerle; gerek tematik gerekse yazar eksenli olarak
hazırlanan özel bölüm ve dosyalarla; yayımlandıkları
dönemde alanında çoğu ilk olan ve hâlâ aranan,
sayıları 60’a yaklaşan kapsamlı ve nitelikli özel sayılarla
yayıncılığımız ve dergiciliğimiz içerisinde çok önemli ve
farklı bir yerde durmaktadır.
2013 yılının bu ilk sayısıyla birlikte hem biçim hem
de içerik olarak yeni bir başlangıç, yeni bir yöneliş, yeni
bir ses, yeni bir dil ve üslup geliştirme çabasındayız.
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Amacımız, Türk Dili dergisini daha ileri noktalara
götürmek; geçmişinde olduğu gibi bugün de daha etkin,
daha nitelikli, daha kuşatıcı bir dil ve edebiyat iklimine
taşımak; ortak değerimiz Türkçe etrafında ülkemizin
bütün renkleri ve tonlarının içinde kendine yer bulduğu;
iyi öykünün, iyi şiirin, iyi denemenin, iyi eleştirinin ve iyi
yazının yayımlandığı bir dergi hâline getirmektir. Bunun
için de kendilerine ulaştığımız ya da ulaşamadığımız
bütün yazarlarımızdan, dile ve edebiyata gönül vermiş
bilim adamlarımızdan katkı bekliyoruz.
Dilimiz Türkçenin geliştirilmesinin, güzelliğinin
ortaya çıkartılmasının, insanımızda dil bilinci ve
duyarlığının geliştirilmesinin yasaklamalarla ve
savsözlerle değil insanımızı iyi, doğru ve güzel Türkçeyle
yazılmış ürünlerle; öyküyle, şiirle, romanla, denemeyle,
yani yazıyla buluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz.
Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da dergimizin abone
kampanyası devam ediyor. Dergimize altı aylık abone
olan okuyucularımız için Kurumumuz yayınlarından
Yazım Kılavuzu, bir yıllık abone olanlar içinse Türkçe
Sözlük armağan olarak gönderilecektir.
Dergimizin daha çok okuyucuya ulaştırılması
ve kitabevlerinde satışıyla ilgili girişimlerimiz devam
etmektedir.
Türk Dili dergisi, yazı kuruluyla, yönetimiyle ve
diğer çalışanlarıyla bir sonraki sayısını daha iyi yapmanın
gayreti ve çabası içindedir.
Yeni sayılarımızda buluşmak arzusuyla.
Ali KARAÇALI
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