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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 4. Özel Sayısını okurlara sunmanın ayrı
bir kıvancı içindeyiz. Bu sayı Uluslararası 1. Rumeli Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerden
seçmeleri içerir. Sempozyuma katılanlara ve tebliğini dergimizde yayıma sunanlara teşekkür ederiz.
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim-Tercümanlık
Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri, dil, edebiyat ve çeviribilim alanlarında çalışan bilim insanlarını
buluşturmayı hedefleyen I. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumunun 12
Mayıs 2018 tarihinde Kırklareli’nde gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyduk.
Üzerinde bulunduğumuz coğrafyadan ilham alarak adını verdiğimiz Uluslararası Rumeli [Dil,
Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu bilim insanlarının bu coğrafyada dil, edebiyat ve çeviri alanlarında
edindikleri bilgi ve birikimlerini paylaştığı bir ortam oluşturdu; katılımlar ve tebliğler de gelecek
günlerdeki sempozyumlar için bize güç ve destek haline geldi.
Ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarından bilim insanlarının buraya gelip tebliğlerini sunmaları,
birbirleriyle tanışmaları, alandaki meseleleri ele almaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Biz de bu
vesileyle bilime hizmet etmenin insanlığa hizmet etmek olacağı bilinciyle bahtiyarlığımızı ifade etmek
isteriz.
Tebliğlerini gözden geçirip yayıma hazırlayan katılımcılarımıza, hakemlikleriyle hakemlerimize, yayın
kuruluna ve dergimize katkısı olan herkese teşekkür eder, makalelerin faydalı olmasını dileriz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Reader,
We are proud to present the 4th Special Issue of RumeliDE Journal of Language and
Literature Studies. This issue comprises a selection of papers presented at the 1st International
Rumeli Symposium. We would like to thank the symposium participants and presenters who submitted
their papers to be published.
It was a great pleasure to host the 1st International Rumeli [Language, Literature and
Translation Studies] Symposium, organized by Kırklareli University, Faculty of Science and
Letters, Departments of Turkish Language and Literature and Translation and Interpreting and held in
Kırklareli on May 12, 2018. The symposium aimed to bring together distinguished scholars and
researchers who work in the fields of language, literature and translation studies.
Named after the region we are living in, the 1st International Rumeli [Language, Literature and
Translation Studies] Symposium created a platform for researchers both from Turkey and from
abroad to connect with peers working in the fields of language, literature and translation, making it
possible to share their findings. Their contributions have provided us with the necessary confidence to
continue to organize future symposiums.
We wish to express our gratitude to the presenters who have revised their papers to be published, the
referees who have evaluated the papers with utmost attention, the members of the editorial board and
all the other parties who have contributed to the publication of this issue.
We hope that you find the 4th Special Issue of RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
valuable. Best wishes and thank you in advance for your future contributions to forthcoming issues...
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

