Değerli okurlar,

Dear readers,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 20.
sayısıyla size merhaba demekten mutluluk
duyuyoruz.

We are glad to say hello to you with the 20th
issue of Modern Turkish Literature Researches.
Our magazine is taking firm steps towards

Dergimiz, her sayıda biraz daha ilerlemenin,
sayfa
düzeninden
bilimsel
kaliteyi
yükseltmeye kadar birçok alanda nitelikli
akademik bir dergi olma yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir. Bunda Yeni Türk
Edebiyatı Araştırmaları’nın uzun ömürlü ve
seviyeli bir yayıncılık anlayışının yanı sıra
edebiyat bilimine elden geldiğince katkı
sağlamayı ilke edinmiş olmasının büyük payı
bulunmaktadır.

becoming a qualified academic journal in
many fields, from a little more progress in
every issue to increasing the quality of the
pages. The fact that Modern Turkish Literature
Researches has adopted the principle of
contributing to literature science as much as
possible as well as a long-term and level of
publishing understanding.

Önemli indekslerce dizinlenerek uluslararası
olma statüsü kazanan dergimiz son olarak
MLA tarafından da taranmaya başlamış ve
SSCI tarafından “ön izleme”ye alınmıştır.
Önümüzdeki süreçte, SSCI yayın indeksine
girme çabası içerisinde olacaktır. Bu da dergi
mensuplarının kararlı çalışmaları yanında
edebiyat
araştırmacılarının
bilimsel
yazılarıyla dergimize sunacakları destekle
mümkün olacaktır. Bu öngörüden hareketle
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın gittikçe
sayısı ve seviyesi artan makale akışına
kavuşacağını arzulamaktayız.

Our

magazine,

which

was

indexed

by

important indexes and became international,
was recently scanned by MLA and was taken to
stat preview erg by SSCI. In the coming period,
the SSCI will attempt to enter the publication
index. This will be possible with the support of
the journalists and the scientific studies of the
literature

researchers.

Based

on

this

prediction, we hope that the Modern Turkish
Literature Researches will have an increasing
number of articles.

20. sayımızda on bir makale, dört kitap
tanıtımı bulunmaktadır. Her biri inceleme
alanına aldığı konuyu derinlemesine analiz
eden bu makalelerin Yeni Türk Edebiyatı
alanına katkı sunmasını umuyoruz.

There are eleven articles and four book
presentations in our 20th issue. We hope that
these articles, which analyze each subject in
depth, will contribute to the field of New
Turkish Literature.

Haziran 2019’da yayımlanacak olan 21.
sayıda yeni ve nitelikli makalelerle buluşmak
ümidiyle…

Hoping to meet new and qualified articles in
the 21st issue to be published in June 2019…
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