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EDİTÖRDEN 

Kıymetli okuyucu, 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 14. Sayısını okurlara sunmanın ayrı bir 
kıvancını yaşamaktayız.  

2018.13 sayısından itibaren aldığımız bir kararla yılda dört sayı yayımlayacağız. Bu sayılar Mart, 
Haziran, Ekim ve Aralık aylarının 21. gününde yayımlanacaktır. 

Dergimizin bu sayısında yeni Türk edebiyatı, eski, Türk edebiyatı, Türk dili, Türk folkloru, Arap dili, 
bibliyografik çalışmalar, Arap dili, çeviri bilim çalışmaları, İngiliz dili ve edebiyatı, İtalyan dili 
alanlarında makalelere ve ilaveten iki çeviri ve iki kitap tanıtımına yer verildi 

Son zamanlarda dergimize teveccüh artmıştır. Bunun sebebi dergimizin standartlarımızdan ödün 
vermemesi, zamanında yayına girmesi, hakem sürecimizin titiz yürütülmesidir.  

2019.15 sayısı 21 Haziran 2019’da yayımlanacaktır. 21 Mayıs 2019’a dek de makale kabulü sürecektir.  

RumeliDE 2019.14 sayısının yayımı esnasında başta yazarlar olmak üzere, makalelerin 
değerlendirilmesi esnasında değerli katkıları asla inkar edilemez olan hakemlerimize, künyede adı geçen 
herkese teşekkür ederiz, dergide yer alan yazıların faydalı olmasını dileriz. 

Başarı ve mutluluk dileklerimizle… 

RumeliDE Yayın Editörleri 
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EDITOR’S NOTE 

Dear readers, 

We are very pleased to introduce the 14th issue of RumeliDE Journal of Language and 
Literature Studies. 

Our journal will be published quarterly on the 21st of March, June, October and December.  

This issue contains articles and bibliographic studies on modern Turkish literature, old Turkish 
literature, Turkish language, Turkish folklore, Arabic language, English language and literature, 
Italian language, translation studies, in addition to two translations and two book reviews.  

The recognition of our journal is the result of our effort to make sure that our journal has the 
highest standards, and it is published on a scheduled time with a meticulously conducted peer 
review.  

The 15th issue of our journal will be published on June 21, 2019. Paper submission deadline for 
the 15th issue is May 21, 2019.  

We would like to thank authors for their substantial contribution, and referees for their effort 
and expertise, and all the other contributors to the 14th issue of our journal.  

We wish you success and happiness. 

RumeliDE General Editors 

 


