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Değerli okurlar,

VIII

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 12. yılında 24. sayısıyla sizlerin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Dijital ve basılı dergicilik çağın gereklerine uygun olarak kendi mecrasında
gelişimini sürdürmektedir. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları da bu doğrultuda çağın gereklerine uygun bir dergicilik anlayışı içerisinde kendisini
sürekli geliştirmekte, devamlılığı esas alarak değişerek yoluna devam etmektedir. Bu bağlamda dergimizin bu sayıdan itibaren uygulamaya koyduğu “hakemlik” sözcüğü yerine “danışmanlık” olarak ifade edilen süreç değerlendirme yöntemi haline gelmiştir. Buna göre dergimize gelen yazıların
akademik kalitesine göre bir an evvel okuyucuyla buluşturulması amaçlanmakta ve değerlendirme süreci biter bitmez makaleler dizgi birimine aktarılmaktadır. Sonrasında, dergiye gönderilen makalenin akademik durumuna
göre ya kendisi ile aynı akademik unvana sahip bir danışman ile “akran
danışmanlığı”na tabi tutulmakta ya da daha üst bir akademik unvana sahip
“danışman”a gönderilmektedir. Yazılar hiçbir şekilde yazarın kendisinden
daha alt bir akademik unvanlı danışmana değerlendirilmek üzere gönderilmemektedir. Ayrıca hakemlik sözcüğünün anlam içerisinde ortaya çıkan iki
şeyin, iki unsurun karşılaştırılmasına yönelik bir anlam içermesi nedeniyle
onun yerine “danışman” sözcüğünü kullanmak da dergimizin yeni anlayışının bir sonucudur. Son olarak bu değerlendirme biçiminde dergi sekreteryasının yaptığı ön inceleme ve editör kurulunun danışmandan önce makale
ile ilgili yaptığı değerlendirmenin SSCI standartları içerisinde gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz.
Elinizde bulunan 24. sayı sekiz makale ve iki kitap tanıtım yazısından oluşmaktadır. Üzülerek belirtmek isteriz ki yayını için kabulüne karar verilen
makale sayısı ile dergimize gönderilen makale sayısı arasında dikkate değer
bir farklılık bulunmaktadır. Yapılan yayınların kalitesinin artırılması adına
dergi olarak elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi, bir okul olarak çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Kitap tanıtım yazıları noktasında
bu sayımızda Ahmet Duran Arslan ve Mustafa Karadeniz tarafından kaleme
alınan kitap tanıtım yazıları, alana önemli katkılar sağlayan çalışmaların
tanıtımına yöneliktir.
Dergimizin makaleleri ise danışmanlık süreci etkili ve verimli bir şekilde
yürütülerek sonuçlanan sekiz eserden meydana gelmektedir. Çalışmaların sahasında özgün eserler olmalarının yanı sıra getirdikleri yeni teklif ve
bakış açıları ile dikkatlerinizi çekeceğini umuyoruz. Daha ziyade tahkiyeli
eserlerin modern kuramlarla birlikte yeniden okunduğu metinlerin ağırlıklı
olduğu bu sayımızda üç tane de şiir tahlili bulacaksınız. Yeni Türk Edebiyatı
Araştırmaları’nın bu özgün makalelerini sizlere sunarken tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un bir an önce gündemimizden çıkmasını diliyoruz.
Yeni makalelerin yer alacağı sayılarımızla sağlık ve huzur dolu günlerde görüşebilmek dileğiyle…
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Presentation

We are glad to be with you in 12th year of Modern Turkish Literature Researches with its 24th issue.
Digital and printed magazine publishing progress continually in their own
channels. Modern Turkish Literature Researches is also continually progresses according to the necessities of the time, based on the principle of
continuity. Thus, from this issue, our journal has started to use “counselling” instead of “refereeing” as a method of evaluation. Accordingly, the
articles sent to our journal are aimed to meet with reader at once according
to their academic quality and when evaluation process is completed they
transferred to typesetting unit. After than, according to the situaition of the
articles which are sent to the journal are put to “peer counseling” or sent
to another “consultant” who has higher degree. Articles are not sent to a
“consultant” whose degrees lower from the owner of the article in no way. It
is a preference of our journal to choose the word “consultant” rather than
“refereeing” which is used for comparing two concepts or objects. Finally
we would like to note that according to this method of evaluation the prior
review made by journal secretariat and the evaluation made by editorial
secretariat made according to the SSCI standards.
This 24th issue includes eight articles and two book reviews. We are sorry
to inform that there is a big difference between the number of the articles
accepted to be published and sent to journal. We would like to indicate that
we are trying to do our best for enhancing the quality of publication and we
will continue to work as a school. In this issue the book reviews which are
written by Ahmet Duran Arslan and Mustafa Karadeniz are for presenting
the books which have made important contributions to the field.
In this issue there are eight articles whose process of evaluation are efficiently concluded. We hope that both the originality of the works and their
new proposals and perspectives draw your attention. This issue incudes
mostly the narrations which are read with modern theories of criticism and
three poetry analysis. While we presenting the original articles of Modern
Turkish Literature Researches we wish Covid-19 to be off the agenda. We
wish to meet with you with our new issues in healthy days…
Modern Turkish Literature Researchs
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Dear Readers,

IX

