Değerli okurlar,

Dear Readers,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 21.
sayısıyla sizlerin huzurunda olmaktan
mutluluk duyuyoruz.

We are pleased to be with you with the 21st
number

of

Modern

Turkish

Literature

Researches.

Dergimiz, yeni sayısıyla birlikte Türk
Edebiyatı’nın modern dönemlerine yaptığı
bilimsel katkıyı nitelikli bir boyuta
yükseltmenin haklı gururunu taşımaktadır.
Dergimizin editör kurulu, yayın kurulu,
hakem heyeti, sekretaryası ve alanında
önemli çalışmalara katkı sunan değerli
araştırmacılar ile iş birliği içerisinde her
geçen gün daha seviyeli bir yayıncılığa doğru
yol aldığını görmek bizleri mutlu
etmektedir.

Our journal is proud of exaltation of scientific
contribution to the modern era of Turkish
Literature to a qualified extent with its new
issue. Our journal cooperates with editorial
board, scientific board, arbitration board,
secretariat and researchers who contribute
important studies in their own field, and we
are pleased to see the progression of it to a
more qualified publishing level day by day.
We want to inform you, our dear readers that

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 11.
yılıyla birlikte önemli kararlara imza atmış
olduğunu siz değerli okurlarımıza bildirmek
isteriz. Bilimsel yayınların okurlarla
buluşmasında bir kilometre taşı olan online
dergilerle birlikte ne yazık ki bu durumu
suiistimal eden, nitelikten ziyade niceliği ve
menfaati ön plana çıkaran, böylelikle
akademik disiplini önemli ölçüde sarsan
dergilerin de gelişimi hızlanmıştır. Türk
bilim insanlarının alanlarına katkı sağlayan
mühim çalışmalarının yanı sıra birtakım
menfaat çalışmalarına hizmet eden bu gibi
yayıncılara karşı 11 yıllık maziye sahip olan
uluslararası akademik ve hakemli bir dergi
olarak
önemli
sorumluluklarımızın
olduğunu düşünmekteyiz. Bu itibarla
dergimize gönderilen makale ve kitap
kritikleri hakkında Editör Kurulu ve Yayın
Kurulumuz bazı kararlar almıştır.

we took important decisions. With the online
journals which are milestones for getting
together scientific journals with readers, the
progression

of

the

journals

which

unfortunately misuse this advantage, put
forward quantity rather than quality and
betray considerably academic discipline
accelerate. We consider that we have
significant responsibilities as has a 11-year
past international academic and refereed
journal to these publishers who serve
significant studies to Turkish scientist fields
and also people who want to afford
advantage. Therefore, our Editorial and
Scientific Boards took some decisions about
the articles and book critiques which were
sent to our journal.

VI

Akademik kalitenin artırılması amacıyla
dergimize gelen her yazı daha önce yapıldığı
gibi hakemlere gönderilmeden önce
benzerlik tespit programlarıyla taranmaya
devam edecektir. Bu programların tespit
oranı yayın kurulumuz tarafından %20
olarak belirlenmiştir.

With the aim of enhancement of the academic

İntihal programından geçen yazılar hakem
değerlendirmesine gönderilmeden önce
detaylı bir redaksiyon çalışmasına tabi
tutulacaktır. Bu çalışma esnasında ortaya
çıkacak müdahaleler akademik bir yazının
içermesi mümkün olan sınırın üzerinde ise
yazarına iade edilecektir.

The articles which succesfully pass the

quality, it is continued that each article is
scanned with the similarity programs before
sending the referee, as made before. It is
determinated by our editorial board by 20 %
of the similarity rate.

plagiarism program will be edited in detail
before sending the referee. If the interferences
which emerges in this stage are over the
border of academic writing, the article will be
sent back to its writer.
There is another decision is that for each

Dergimize gönderilen her yazı için 700-1000
kelimeden oluşan geniş İngilizce özet
eklenmesi yayın kurulumuzun bir başka
kararıdır. Akademik ve uluslararası bir
dergide yayımlanan yazıların temel
amaçlarından biri de Türk kültürüne ve
edebiyatına dair hususların dünyaya
yayılıyor olmasıdır. Bu itibarla makalenin
sonuna eklenecek “Extented Summary”
bölümleri 22. sayıdan itibaren yayım
kriterleri arasına alınmıştır.

article sent to our journal should be added an
extended English abstract about 700-1000
words. One of the main aims of an article
published in an academic and international
journal is to spread the components of
Turkish culture and literature over the world.
For this reason, the “Extended Summary”
chapter is added to the publish criterias
beginning from 22nd issue.
As the fourth and last decision, with the aim

Dördüncü ve son bir karar olarak dergimize
gelen yazıların yayım kalitesini artırmak,
hakemlerimiz ile yazarlar arasındaki süreci
etkin kılarak daha kaliteli yazıların ortaya
çıkmasını sağlamak ve ileride yapılması
planlanan basılı nüshaların yazarlara
ulaşmasını mümkün kılmak amacıyla
dergimizin her sayısında en fazla 15
makaleye yer verilmesi kararlaştırılmıştır.
Dergimize makalelerini gönderen yazarlara
bu konu hakkında gerekli bilgiler
verilecektir.

of enhancing the quality of received articles,
by activating the process between referees
and writers for more qualified articles and
for publishing copies planned in future, it is
determined that it is given placed to at most
15 articles. The writers sent their articles to
our journal will be informed about that.

VII

Yeni Türk Edebiyatı’nın ilgili sayısına hakem
olarak destek veren kıymetli araştırmacılar
derginin jenerik sayfasında toplu bir şekilde
gösterilecek, her yazarın makalesinin
başında ilgili hakemin gösterilmesi yoluna
gidilmeyecektir. Zira editör kurulu olarak
böyle bir uygulamanın hakemlik müessesine
zarar vereceği inancındayız. Bu sayımıza
kıymetli eleştirileri ve yol gösteren
tespitleriyle katkıda bulunan hakemlerimizi
jenerik
sayfamızda
görebilirsiniz.
Dergimizde çeşitli nedenlerle yayımlanması
uygun bulunmayan makalelerin hakemleri
de bu listeye eklenmiştir.

The referees name who support Modern
Turkish Literature Journal’s related issue will
be shown in journal’s generic page; it won’t be
preferred to show related referees’ name on
the top of the articles. Because we believe that
such a way of implementation damages the
referee institution. You can see the referees
who support us with valuable critiques and
lead us important determinations. The
referees of the articles which are not
approved for various reasons added to this
list.
Modern Turkish Literature Researches come

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 21.
sayısında 12 makale ve 2 kitap tanıtımı ile
sizlerin huzuruna çıkmaktadır. Yeni Türk
edebiyatının araştırma sahasının genişliğine
nispeten derinlikli çalışmaların ortaya
konduğu bu sayımızın araştırmacılara ve
okurlara değerli bilgiler sunduğunun,
kıymetli tahliller içerdiğinin altını çizmek
isteriz.

up before you with 12 articles and 2 blurbs.
We want to emphasize that comparing with
the wideness scope of Modern Turkish
literature field, this issue which has executed
deep studies, presents valuable information
and contains valuable analysis to researchers
and readers.
In expectation of meeting with qualified

2019 Aralık ayının 1. gününde yayımlanması
planlanan
yeni
sayımızda
nitelikli
makalelerle buluşmak ümidi ile…

articles in our new issue planned to publish at
1st day of December, 2019…

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Modern Turkish Literature Researches

VIII

