EDİTÖRLER KURULUNDAN

Değerli okuyucularımız;
2014 yılının Aralık ayında yayın hayatına başlayan dergimiz beş yıllık
bir emeğin sonucunda 11. sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu,
istikrarlı ve özverili bir çalışmanın neticesidir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunup yeni sayımızı siz kıymetli okuyucularımız ile
buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Dergimiz, yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne gelene kadar
her aşamada kendisini geliştirmiş ve bir ileri noktaya taşıyacak gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bununla ilgili olarak son sayımızda dergimizin
ULAKBİM TR Dizin’de yer almak için bir takım çalışmalar yürüttüğünü
ifade etmiştik. Bu çalışmalar neticesinde dergimizin artık ULAKBİM TR
Dizin’de de tarandığını siz değerli okuyucularımız ile paylaşmanın sevincini yaşamaktayız. Böylece dergimiz artık ulusal ve uluslararası alanda daha
çok okuyucu ile buluşacak, ilim dünyasına katkıda bulunma yönündeki çalışmaları hız kazanacaktır.
Bu sayıda da önceki sayılarda olduğu gibi yazarlarımızın farklı ilim dallarında ele aldıkları birbirinden farklı makaleleri yer almaktadır. 3 İngilizce,
2 Arapça olmak üzere üç farklı dilde toplam 23 araştırma makalesini ve bir
vefayât yazısını siz kıymetli okuyucularımız ile buluşturmuş bulunuyoruz.
Türkçe makalelerin yanı sıra Arapça, İngilizce, gibi farklı dillerdeki ma-
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kalelerin dergimizde yayınlanması ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinin
dergimize olan ilgisini göstermektedir. Bu ilgiyi ve dergimize gösterilen yoğun talebi beş yıllık bir emeğin ve birikimin sonucunda ulaşılmış bir başarı
olarak değerlendirmekteyiz.
Dergimize makale ve yazılarıyla katkı sunan yazarlarımıza, gönderilen
makalelerin değerlendirilmesini yapan kıymetli hakem hocalarımıza ve
derginin yayınlanma sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.
Yeni sayılarımızda sizlerle buluşmak ümidiyle…
Editörler Kurulu Adına
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ
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FROM EDITORIAL BOARD

Dear Respected Readers;
After five years of hard work, our journal, which started to be published
in December 2014, has reached its 11th issue. This is undoubtedly the result
of a stable and a dedicated work. We would like to express our gratitude to
all of those who contributed to our journal, and we are pleased to introduce
our new issue to our distinguished readers.
From the first day of its publication until today, our journal has improved itself at every stage, and has executed developments that will move it
forward. In connection with this, in our last issue, we stated that we were
working to get our magazine included in the ULAKBİM TR Index. As a result of these works, we are pleased to declare to you, our esteemed readers,
that our magazine has now been included in the ULAKBİM TR Index. Thus,
more readers will meet our journal in national and international fields, and
its efforts to contribute to the world of knowledge will accelerate.
As there were in the previous issues, in this issue too there are different
articles of our authors that are written in different fields of interest. We
introduce you a total of 23 research articles in four different languages: 3 in
English, and 2 in Arabic, as well as an obituary. The publication of articles
in different languages such as Arabic, and English in addition to Turkish
articles shows the interest of national and international academic circles to
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our journal. We consider this interest and the high demand to our journal
as a result of five years of hard work. We would like to thank the authors
who contributed to our journal with their articles and our precious reviewers for the evaluation of the articles, and all our friends and publishers
who contributed to the publication process of the journal.
Hoping to meet you in our new issues…
On Behalf of Editorial Board
Assistant Professor Mehmet KARAKUŞ
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻗﺮاء اﻷﻋﺰاء،
إن ﻣـﺠﻠﺘﻨﺎ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2014وﺻﻠﺖ إﱃ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ
اﻟـﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲬﺲ ﺳﻨﻮات .ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻹﳒﺎز
ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻞ دؤوب وﺻﺎدق .ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺗﻐﻤﺮ ﺳﻌﺎدة ﻋﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء ﳎﻠﺘﻨﺎ ﺑﻘﺮاﺋﻬﺎ
اﻷﻛﺎرم ،وﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﻟـﻤﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
اﻟﻔﱰة.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا و ﺑﻌﺖ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺳﻮف ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﺴﺘﻮ ت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ .وﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﻨﺎﻛﻢ ﰲ
ﻋﺪد اﻷﺧﲑ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدا ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣـﺠﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ
ﻓﻬﺮس

TR Dizin

 .ULAKBİMوﻫﺎﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﻟﻨﺠﺎح ،وﻳﺴﻌﺪ أن

ﻧﻌﻠﻤﻜﻢ ن ﳎﻠﺘﻨﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻓﻬﺮس

ULAKBİM TR

 .Dizinوﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﳎﻠﺘﻨﺎ أن ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ
واﻟﺪوﱄ ،وﺗﺘﺴﺮع وﺗﲑة ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﳏﺎوﻻ ﺎ اﻟـﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﻛﺎدﻳـﻤﻲ.
ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻠﺘﻨﺎ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ ﻫﺬا ﺑـﺤﻮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺆﻟﻔﻮﻫﺎ ﳏﺎور
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ﻛﺜﲑة ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﻧﻘﺎﺑﻠﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﺒﺤﻮث ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪادﻫﺎ ﺛﻼث
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑـﺤـﺜﺎ أﻛﺎدﻳـﻤﻴﺎ وﻓﺎﺋﻴﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﲝﻮث ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ،
وﲝﺜﺎن اﺛﻨﺎن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .،وإن ﺗﻨﻮع ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻠﺘﻨﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟـﻤﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎل اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺘﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺎ .وإ ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺠﻠﺘﻨﺎ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳒﺎﺣﺎ ﲡﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد
ﻣﺒﺬوﻟﺔ وﺧﱪات ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲬﺲ ﺳﻨﻮات.
ﰲ اﳋﺘﺎم ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺘﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﺛﺮاء ﳎﻠﺘﻨﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎﳍﻢ وأﲝﺎﺛﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﺷﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻟـﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ
اﻟﻜﺮام اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ دار اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺎﻧﻮا ﻹﺻﺪار ﻫﺬا
اﻟﻌﺪد.
آﻣﻠﲔ أن ﻧﻠﻘﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎدم ،وإﱃ ذﻟﻜﻢ اﳊﲔ ﻧﺴﺘﻮدﻋﻜﻢ ﷲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻀﻴﻊ وداﺋﻌﻪ.
ﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣـﺤﻤﺪ ﻗﺮاﻗﻮش
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