EDİTÖRÜN SUNUŞU
Değerli Okuyucular,
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan ve Türklük bilimi alanının marka
dergilerinden biri olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in 2019 /
Haziran sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Dergimizin yenilenen kapak ve sayfa tasarımı, logosu, makalelerde esas
alınan APA 6 yazım kuralları, makalelere eklenen Doi ve Orcid numaraları,
makalelerin geliş ve yayımlanma tarihlerinin belirtilmesi, makalelerin
sonunda geniş İngilizce özete (Extended Summary) yer verilmesi vd.
dergimizin uluslararası nitelik kazanmasını ve ciddi tarama grupları tarafından
dizinlenmesini sağladı.
Dergimiz, tarama grupları tarafından dizinlenmeye başlayınca dergimize
olan ilgi arttı ve birbirinden değerli bilim adamları da makalelerini dergimize
göndermeye başladı. Söz konusu makalelerin hakem süreçleri tamamlananlar,
yayın ilkelerimiz gereğince geliş tarihleri esas alınarak yayımlanmaktadır.
Değerli Okuyucular,
Dergimizin bu sayısında dilimizin ve edebiyatımızın farklı dönemlerine
ait eserleri ve bu eserlerle ilgili önemli hususları konu alan 11 araştırma ve
inceleme makalesi bulunmaktadır. Yenisey yazıtlarında geçen adrıl- seçlinikilemesi üzerine (Ahmet KARAMAN); Yenisey ve Altay Kırgızları’nda
siyasi unvan olarak aco ve idi terimlerinin menşesi ve anlamı (Anvarbek
MOKEEV); Eski Uygurca Ölüler Kitabı’ndaki ikilemeler üzerine (Mehmet
ÖLMEZ ve Gönül ARİS); Nüshaları ışığında Kitâbu’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk
(Ünal ALDEMİR); Türkçe ilk Kur’ân tercümelerinden Meşhed nüshasının
(293 no.) Türk dili tarihindeki yeri ve önemi (Yaşar ŞİMŞEK); Vatikan
Kütüphanesinde Türkçe bir tıp metni: Eczā-yı Lokmān Ḥekīm (Meryem
ARSLAN); Çinçavat kelimesinin etimolojisi (İrfan ÇAĞATAY); Eş-şifâ’nın
Türkçe tercümeleri ve Tâlib Hocazâde İshâk Necîb Karsî’nin Terceme-i
Şifâ-i Şerîf’i (Muhittin ELİAÇIK); (Güney Azerbaycan) Urmiye ağzında
fiillerin birleşik çekimi ve -(y)(A)rdlA(r) biçimi (Talip DOĞAN); Macar
arşiv belgelerinin ışığında I. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan
topraklarında bulunan Tatar esir kamplarında yaşam, Türkoloji çalışmaları ve
Ignác Kúnos (1915-1918) (Melek ÇOLAK); Ferhat İlyas ve guñga şiir (Ahmet
KARAMAN) başlıklarını taşıyan makalelerin her biri özgün olup alanlarına
katkı sağlayacak niteliktedir.

Değerli Okuyucular,
Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan bilim insanlarına, bilim ve hakem
heyetine, yayın kuruluna, dergimizin okurlarına ve Türk Dil Kurumunun
yetkililerine teşekkür eder; makalelerin ilgililerine yararlı olmasını dilerim.
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