
 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün süreli yayını olan Sosyal 

Bilimler Dergisi, 2018 Haziran sayısıyla tekrar karşınızda.  Her ne kadar, sosyal ve 

beşeri bilimler alanındaki tüm disiplinlerin bilimsel gelişimlerine katkı sağlayacak 

çalışmaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktaysa da, Haziran sayımızın da gösterdiği  

gibi, belki de yeterince tanıtımını yapamamak ya da farkındalık oluşturulamadığı için, 

yayımlanacak nitelikli makale sayısının yine de sınırlı kaldığını itiraf etmem gerekiyor. 

Oysa, Ankara Üniversitesi, sosyal bilimler alanındaki kurumsal kimliğini ulusal ve 

uluslararası bilim dünyasında uzun yıllar mükemmellik düzeyinde temsil eden ve 

kendilerine özgü bilim ekolleriyle ülkemizin güzide ve köklü geleneklere sahip üç 

akademik kurum (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk 

Fakültesi) başta olmak üzere, kurumsal çatısı altında toplanan diğer fakülte (İlahiyat 

Fakültesi ve İletişim Fakültesi) ve disiplinlerarası anabilim dallarıyla, çağdaş dünyadaki 

gelişmelere bağlı olarak, bilgi düzeyi geniş bir anlayışla düzenlenmiş ve ülkemizin 

yükseköğretim alanında ihtiyaç duyduğu/duyacağı vizyoner bir akademik yapılanmaya 

sahiptir. Bu kurumlardaki lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, hâlihazırda 277 lisansüstü programa kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencisi 

sayısı 5168 ve doktora öğrencisi sayısı 3267 olmak üzere toplam 8435 Türk ve ayrıca 

tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı 473 ve doktora programlarına kayıtlı 303 

olmak üzere toplam 776 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü büyük bir 

tematik yapıdan ibaret olmayıp, aynı zamanda, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

Doçentlik için belirlenen ve her biri farklı ilgi, yöneliş ve ihtisas alanı oluşturan  13 temel 

alandan 5'ini (Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat ve  Sosyal, Beşeri ve İdari 

Bilimler)  kapsayan büyük bir akademik birimdir. Bu bağlamda, her biri köklü 

akademik ekollere sahip, aynı zamanda lisansüstü programlarının zenginliği ve 

derinliği ile sosyal bilimlerin konu portfolyosunu oluşturan pek çok alanda ihtiyaç 

duyulan araştırmacıları yetiştirecek eğitim-öğretim kadrosunun niteliği, olağanüstü 

öneme sahip yazma eserler koleksiyonu, kütüphaneleri ve laboratuvarları ile Sosyal 

Bilimler alanında çalışacak araştırmacılar için eşsiz bir kurum olma niteliği arz eden ve 

nihayet kurum bünyesinde faaliyet gösteren yedi araştırma merkezi (Afrika Çalışmaları, 

Asya-Pasik Çalışmaları, Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları, Güneydoğu 

Avrupa Çalışmaları, Kuzey Amerika Çalışmaları,  Latin Amerika Çalışmaları ve 

Ortadoğu Çalışmaları) ile küresel ve bölgesel çalışmaların merkezi olma özelliğine sahip 

bu büyük akademik yapıdan, çok daha fazla sayıda ve dergiyi de aşarak neredeyse 

corpus  hacmine varan değerli çalışmaların çıkması beklenirdi. 2019 Ocak sayımızın bu 

beklentiyi karşılayacağını umut ediyorum.
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 Kuşkusuz bu sayının yayımlanmasında en büyük teşekkürü Sorumlu Editör 

olarak yine Özlem DAĞ TARCAN hak ediyor; bu sayı da onun olağanüstü özverisi, 

titizliği, emek ve becerileri sayesinde çıkıyor. Bu vesileyle, bu sayının mizanpajını 

tasarlayan Sayın İsmail ONAÇ'a, derginin teknik süreçlerindeki unutulmaz katkı ve 

yönlendirmeleriyle  Doç. Dr. Sayın Nevzat ÖZEL'e, Yayın Kurulu üyelerine, paydaşımız 

olarak değerli yazarlara ve makaleleri nesnel olarak değerlendirerek görüşleriyle bu 

sayıya katkı sağlayan değerli hakemlerimize kurumumuz adına teşekkürü bir borç 

bilirim. 

Saygılarımla, 
Z.Kenan BİLİCİ, Prof.Dr.
Baş Editör
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 The Journal of Social Sciences as the regular publication of the Graduate School of 

Social Sciences, Ankara University, is again with the last issue of June 2018. Although we 

aim to disseminate studies that contribute to the scientic development of all disciplines in 

the social and human sciences, we must admit that the number of qualied articles to be 

published is still limited, perhaps because we can not make publicity or raise awareness, 

as in last issue shows. However, the University of Ankara is one of the three academic 

institutions (Faculty of Languages, History and Geography, Faculty of Political Science 

and Faculty of Law), which represents the institutional identity of the social sciences in the 

national and international sciences for a long time and with its unique science academic 

unists such as Faculty of Theology and Faculty of Communication and the other 

disciplinary departments which are gathered under the institutional roof and have a 

visionary academic structure which is regulated by a broad understanding of the level of 

knowledge depending on the developments in the contemporary world and which our 

country needs / wants in the eld of higher education. The Graduate School of Social 

Sciences, where these graduate studies are carried out, currently has a total of 8435 

Turkish students, 277 graduate students enrolled in thesis, 5168 graduate students 

enrolled in thesis, 516 graduate students enrolled in the graduate program, and 473 

students enrolled in  master's programs with thesis and 303 enrolled in doctoral 

programs. Philology, Fine Arts, Law, Theology and Social, Humanities and Social 

Sciences, which are determined not only by a great thematic structure that they see as 

education and training but also by the Higher Education Council for Associate 

Professorship and which constitute different elds of interest. In this context, the quality of 

the teaching staff, each with a well-established academic school, as well as the richness 

and depth of the programs of the graduate programs and the necessary eld researchers 

who constitute the topic portfolio of the social sciences, the collection of manuscripts with 

extraordinary prescription, libraries and laboratories, and nally the center of global and 

regional studies with seven research centers such as African Studies, Asia-Pacic 

Studies, Eurasia, Russia and Eastern Europe Studies, Southeast Europe Studies, North 

American Studies, Latin American Studies and Middle East Studies, it was expected to 

emerge from this great academic structure, to a much greater number, and to exceed the 

journal, to work worthy of the corpus volume. I hope that our January 2019 count will meet 

this expectation.

 Undoubtedly, Özlem DAĞ TARCAN deserves the greatest thanks to the publication 

of this issue as Responsible Editor; this number comes out thanks to his extraordinary 

dedication, rigor, labor and skills. In this way, we thanks to Mr. İsmail ONAC, who 

designed the layout of this issue  and to Assoc.Prof.Dr. Nevzat ÖZEL who has made an
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unforgettable contribution and direction in the technical process of the e-journal, also  

Editorial Board members, our esteemed authors and articles as objective evaluators and 

nally thanks our valued referees who contributed to this issue with their opinions on 

behalf of our institution.

Z.Kenan BİLİCİ, Prof.Dr.
Editor-in-Chief
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