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Araş.Gör. M. Fatih KANTER∗ 

Edebiyatın bilim mi sanat mı olduğu tartışıladursun, ortaya konan edebi 
eserlerin incelenmesi ve okura aktarılması sorunu günümüzde daha da önem 
kazanmıştır. Türk edebiyatı gibi kökleri çok eski çağlara dayanan bir edebi 
gelişimi belirli ve statik değer yargıları çerçevesinde incelemek elbette müm-
kün değildir.  

Bir toplumun tarihini yazmak ile o toplumun edebi tarihini yazmak farklı 
durumlardır. Bu nedenle tarih yazıcılığı belirli dönemlerde bir meslek halini 
almışken edebiyat yazıcılığı diye bir durum söz konusu olmamıştır. Edebiyatı 
türlerin gelişim ve değişimine, yeni türlerin kullanımına ve hatta din, alfabe 
ve coğrafya değişimlerine göre değerlendirmek edebiyat tarihi yazarlarının 
belirli kriterleri olmuştur. Bu kriterleri temel alan Türk edebiyatı tarihi araştır-
macıları, özellikle de İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve İslamiyet’ten sonraki 
Türk edebiyatı gibi sınırları birdenbire koparan bir tasnifi esas almışlardır.  

Yeniden bir edebiyat tarihi yazmak neyi değiştirir? Varolan bilgileri tekrar 
etmek okura ne kazandırır? Bu soruları ve amacı göz önünde tutan Türk 
Edebiyatı Tarihi, editörleri varolanı farklı algılayış biçimleriyle değerlendire-
rek klasik edebiyat tarihi yazma anlayışından uzaklaşmışlardır. Nihat Sami 
Banarlı’nın 2 ciltlik eserinin önsözünde belirttiği “Türk edebiyatı tarihinin tek 
bir imza tarafından değil, bir heyet tarafından hazırlanabilir genişlikte” olması 
dileği aslında yol gösterici bir açılımdır. Bu nedenle Bilkent Üniversitesi öncü-
lüğünde yürütülen ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen projenin hazır-
lanma amacını genel editör Talat Sait Halman eserin sunuşunda şu şekilde 
özetlemektedir: “Bu uzun ömürlü, geniş kapsamlı, çok çeşitli edebiyatın do-
ğuşundan günümüze kadar serüvenini inceleyen bir tarih çalışması zorunlu 
olmuştu. XIX. Yüzyıl sonlarından beri bu konuda değişik açılardan başarılı 
birçok eser yayımlandığı doğrudur. Bunların çoğu öncü ve özgün, daha son-
rakilerin, bazıları da birbirinin tekrarı gibiydi. Hemen hepsinin belirgin yanı, 
edebiyatı anlatmaktan pek öteye geçmemesiydi. Oysa artık gerekli olan, Türk 
edebiyatının oluşumunu yorumsal, eleştirel yöntemlerle değerlendirmekti.” 
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İşte bu noktadan hareketle kitapta Türk edebiyatında olanı göstermekten 
ziyade eleştirel ve yorumsal okumalarla okura sunma kaygısı ön plana çıkar.  

Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Edebiyatı Tarihi, 4 ciltten oluş-
maktadır. 88 yazarın 127 yazıyla katkıda bulunduğu bu dev eser, Türk ede-
biyatının yüzyılın başından beri tam ve yeterli bir kaynak oluşturma kaygısını 
dindirme yolunda büyük bir adımdır. Eserin editörlüğünü üstlenen Talat Sait 
Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Nurettin Demir, Ramazan Korkmaz 
ve M. Öcal Oğuz akademik disiplin ve ciddiyetiyle bilim dünyasına çok sayı-
da eserler kazandırmış bilim adamlarımızdır.  

Türk Edebiyatı Tarihi kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş olup edebiyat biliminin 
temel çizgileri/ ana hatları konunun uzmanları tarafından titizlikle kaleme alın-
mıştır. Eserin 1. cildi; genel editör Talat Sait Halman’ın “‘Türk Edebiyatı Tari-
hi’ni sunarken” başlıklı yazısı, editörler’in “Sunuş” yazısı, “Kısaltmalar” ve ya-
zım ilkelerinin ardından “Giriş” bölümü yer almaktadır. Giriş bölümünde Peter 
B. Golden’in “Türkler: Kökenleri ve yayılma alanları”, Lars Johanson’un “Türk 
dili” adlı yazılarıyla temellendirilen çalışmanın ilk cildi 4 ana başlıktan oluşmak-
tadır. I. Bölüm: Epik Dönem başlığı altında destanlar, II. Bölüm: Erken Dönem 
başlığı altında Türk dilinin tarihi gelişimi hakkında bilgiler sunulmuştur. III. 
Bölüm: Osmanlı Dönemi Türk edebiyatına (XIII. Yüzyıl- 1860) giriş: Sosyal ve 
kuramsal bağlam başlığı altında Osmanlı dönemi Türk edebiyatının gelişimi 
üzerinde durulmuştur. IV. Bölüm: Batı Türk yazı dili temelinde yeni yapılanma-
ya doğru: Klasik Öncesi Dönem (XIII. yüzyıl-1453) başlığı altında ise Osmanlı 
dönemi dil ve edebiyatının Anadolu’daki görünümü ele alınmıştır.  

2. cilt, iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki olan V. Bölüm: 
Devletten İmparatorluğa: Klasik Dönem (1453-1800) ana başlığı altında İlk 
Klasik Dönem (1453-1600), Klasik estetikte yeni yönelişler: Orta Klasik Dö-
nem (1600-1700) ve Klasik estetikte hazan rüzgârları: Son Klasik Dönem 
(1700-1800) alt ana başlıklarının ardından VI. Bölüm: Klasik Sonrası (1800-
1860) yer almaktadır. V. Bölümde Osmanlı klasik edebiyatının ve bunun 
yanı sıra gelişen halk edebiyatının gelişim süreci değerlendirilmiştir. VI. Bö-
lümde ise Tanzimat öncesi sancılı bir dönem geçiren edebi dünyamızın özel 
yönleri incelenmiştir.  

3. cilt; 1860 sonrası Osmanlının sosyo-kültürel ve estetik temelleri üzerine 
kurulmuş ve VII. Bölüm: Yenileşme Dönemi veya Osmanlı Modernleşmesi 
(1860-1923) ana başlığı altında yeni türlerle ve batıya dönük yüzüyle gelişen 
Osmanlı edebiyatı üzerinde durulmuştur. 

4. cilt; Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatını VIII. Bölüm: Cumhuriyet Dö-
nemi (1923- XX1. yüzyıl) üst başlığı altında Şiir, Tiyatro, Roman ve Öykü 
türlerini ara başlık olarak seçip bu türlerin gelişimini sunmuştur. Özellikle bu 
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bölümde Türk Edebiyatı tarihinin 21. yüzyıla kadar getirilmesinin yanı sıra 
yeni türlerin, yeni yazarların, yeni akımların ışığında ele alınması bu eserin 
önemli bir özelliklerinden birisi. 

Eserin sonunda yer alan Ekler bölümündeki Türk Edebiyatı kronolojisi, Ge-
nel Kaynakça, Yazarlar-editörler ve Dizin bölümü ile çalışma tamamlanmış-
tır. Özellikle Türk Edebiyatı kronolojisi adlı bölüm bir edebiyat tarihi çalışma-
sının kendisinden önceki süreci özetlemesi, belirli ve özel anları vurgulaması 
bakımından önemlidir.  

Eskinin tekrarı olmaktan kurtulan bu dev çalışma, edebiyatın aslında farklı 
noktalardan değerlendirilmesine olan ihtiyacımızı gözler önüne sermiştir. 
Bununla birlikte Peter B. Golden, Lars Johanson, Walter G. Andrews, Sigrid 
Kleinmichel, Christine Woodhead yazılarıyla edebiyatımızın yabancıların 
gözünden tanımamızı sağlamıştır. Bununla birlikte Türk dilinin ve edebiyatı-
nın her alanının uzmanı tarafından değerlendirilmesi eserin bilgi ve yorum 
bakımından mükemmele yaklaşımını sağlamıştır. Elbette dört ciltlik eserin 
farklı yazarlar tarafından yazılması üslup birliği oluşturmaması bakımından 
dikkat çekici olmakla birlikte aynı yazarın dört cilt eser yazsa bile üslup farklı-
lığına düşeceği gerçeği yanında bunun ne denli bir kusur sayılacağı tartışılır.  

Farklı bakış açılarının zenginliğini Türk edebiyatı tarihini yazmada birleştiren 
bu eser, özellikle yapılan özgün yorumlar ve analitik çözümlemelerle öne 
çıkmaktadır.  

Türk edebiyatının asırlar süren birikimi ne kadar yazılsa ne kadar yorumlansa 
eksik kalan yönler olacaktır. Bununla birlikte bu eser alandaki bir çok eksiği 
dolduracak niteliktedir. Özellikle edebiyat okurlarına yorumsamacı ve eleşti-
rel yaklaşım tarzı ile daha önce yayınlanmış edebiyat tarihlerinden farklı bir 
tat sunacaktır.  

Çalışmanın yabancı dillere de çevrilerek yayınlanması Türk edebiyatını yal-
nızca Oryantalistlerin gözüyle gören içinde yararlı verecektir.  
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bilig 
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 

©Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 

Yayın İlkeleri 

bilig, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda 
dört sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve 
Kış sayısında yayımlanır. Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yur-
tiçi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına ve abo-
nelere, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir. 

bilig, Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini 
bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymakta; Türk Dünyasıyla ilgili olarak, 
uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak 
amacıyla yayımlamaktadır. 

bilig'de, sosyal bilimler alanında, Türk Dünyasının tarihî ve güncel problemle-
rini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren 
yazılara yer verilir. 

bilig'e gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir ma-
kale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu 
konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma 
şartı aranır. Türk Dünyasıyla ilgili eser ve şahsiyetleri tanıtan, yeni etkin-
likleri duyuran yazılara da yer verilir.  

Makalelerin bilig'de yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. 
Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça 
belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.  

Yazıların Değerlendirilmesi 
bilig'e gönderilen yazılar, önce Yayım Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açı-

sından incelenir. Akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli kriter-
lerdir. Uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme 
gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle sak-
lanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, ya-
zı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını 
inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleş-
tiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçele-
riyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazıla-
rın, istek hâlinde bir nüshası yazarlarına iade edilir. 
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bilig'de yayınlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkanlığına devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılar-
daki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, 
kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.  

Yazım Dili 
bilig'in yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir ora-

nını geçmeyecek şekilde İngilizce ve diğer Türk lehçeleri ile yazılmış ya-
zılara da yer verilebilir. Türk lehçelerinde hazırlanmış yazılar, gerektiği 
takdirde Yayın Kurulunun kararıyla Türkiye Türkçesine aktarıldıktan son-
ra yayımlanabilir.  

Yazım Kuralları 
Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:  
1. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harf-
lerle yazılmalıdır. 
2. Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazarın adı, SOYADI BÜYÜK HARFLERLE olmak 
üzere, koyu, adresler ise normal ve eğik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın 
görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta (e-mail) adresi belirtilmelidir. 
3. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 
150 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kay-
naklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında bir satır 
boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler veril-
melidir. Makalenin sonunda, yazı başlığı, özet ve anahtar kelimelerin İngilizce 
ve Rusçaları bulunmalıdır. Rusça özetler, gönderilmediği takdirde dergi tarafın-
dan ilave edilir. (İngilizce yazılarda Türkçe özet de eklenmelidir.) 
4. Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, 
Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile, 10 punto, 1.5 satır 
aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar 
numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde 
vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar 
tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun 
alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır 
aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. 
5. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, 
ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırıla-
bilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt 
başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı; alt başlıkların 
sonunda iki nokta üst üste konularak aynı satırdan devam edilmelidir. 
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6. Şekiller ve Çizelgeler: Şekiller, küçültmede ve basımda sorundan kaçınmak 
için siyah mürekkep ile düzgün ve yeterli çizgi kalınlığında aydınger veya beyaz 
kağıda çizilmelidir. Her şekil ayrı bir sayfada olmalıdır.  
Şekiller numaralandırılmalı ve açıklamaları her şeklin altına başlığıyla birlikte 
önce Türkçe, sonra İngilizce olarak yazılmalıdır. Çizelgeler de şekiller gibi, 
numaralandırılmalı ve açıklamalar her çizelgenin üstüne başlığıyla birlikte önce 
Türkçe, sonra İngilizce olarak yazılmalıdır.  
Şekil ve çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olarak seçilmeli ve her kelimenin ilk 
harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Gerektiğinde, açıklayıcı dip-
not veya kısaltmalara şekil ve çizelgelerin hemen altında yer verilmelidir.  
7. Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kâğıdına basılmalıdır. Ay-
rıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır. 
Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. 
Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek 
nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna 
sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine 
şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler. 
8. Kaynak Verme: Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde 
yazılmalıdır.  
(Köprülü 1944); (Köprülü 1944: 15). 

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ 
yazılmalıdır: 
(Gökay vd. 2002).  
Notlar, sadece açıklama için kullanılmalı ve metnin sonunda verilmeli, buradaki 
göndermeler de metin içindeki gibi olmalıdır.  
Kaynaklar kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belir-
tilmelidir.  
Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın 
tarihi yazılmalıdır: 
“Tanpınar (1976: 131), bu konuda ….” 
Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların adı; yazarı 
belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.  
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:  
“Köprülü (1926) .....” (Çelik 1998'den). 
Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca 
kaynaklarda da belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma 
tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:  
www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002) 
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9. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağı-
daki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla ya-
yını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı 
yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir: 

Köprülü, Mehmet Fuat (1961), Azeri Edebiyatının Tekamülü, İstanbul: MEB Yay. 
Timurtaş, F. Kadri (1951), "Fatih Devri Şairlerinden Cemalî ve Eserleri", İÜ 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, IV (3): 189-213.  
Shaw, S. (1982), Osmanlı İmparatorluğu, çev. M. Harmancı, İstanbul: Sermet 

Matb. 

Yazıların Gönderilmesi 
Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, biri orijinal, diğer 
ikisi fotokopi olmak üzere üç nüsha olarak, disket veya yazılabilir diskiyle bir-
likte bilig adresine gönderilir. Yazarlarına raporlar doğrultusunda geliştirilmek 
ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzenlemeler yapılarak 
disketi ve orijinal çıktısıyla en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır. Yayın 
Kurulu, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabilir. 

Yazışma Adresi: 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 

bilig Dergisi Editörlüğü  

Taşkent Cad. 10. Sok. No: 30 
06430 Bahçelievler / ANKARA / TÜRKİYE  

Tel: (0312) 215 22 06  
Fax: (0312) 215 22 09  

www.yesevi.edu.tr/bilig  
bilig@yesevi.edu.tr   



249 

bilig 
Journal of Social Sciences of the Turkish World 
©Ahmet Yesevi University Board of Trustees 

Editorial Principles 
bilig is published quarterly: Winter/January, Spring/April, Summer/July and 

Autumn/October. At the end of each year, an annual index is prepared and 
published in Winter issue. Each issue is forwarded to subscribers, 
libraries and international indexing institutions within one month after its 
publication. 

bilig is published to bring forth the cultural riches, historical and actual realities 
of the Turkish World in a scholarly manner; to inform the public opinion 
of international level scientific studies on the Turkish world. 

 Articles primarily related to social sciences subjects and those dealing 
with past and current issues and problems, suggesting solutions are 
published in bilig. 

 Articles forwarded for publication should be original, contributing to 
knowledge and scientific information in related fields or bringing forth 
new views and perspectives on previously written scholarly papers. 
Articles introducing works and personalities of particular importance, 
informing readers of new activities related to the Turkish world can also 
be published in bilig. 

 In order for any article to be published in bilig, it should not have been 
previously published or accepted to be published elsewhere. Papers 
presented at a conference or symposium may be accepted for publication 
if clearly indicated so beforehand. 

Evaluation of Articles 
Articles forwarded to bilig are first reviewed by the Editorial Board in terms of 
journal’s publishing principles. Academic objectivity and scientific quality are 
considered of paramount importance. Those considered acceptable are initially 
referred to two referees who are well-known for their works in relevant fields. 
Names of the referees are kept confidential and referee reports are safe-kept for 
five years.  
For publication of articles, two positive reports are required. In case one referee 
report is negative while the other is favorable, the article may be forwarded to a 
third referee for further evaluation or alternatively the board, based on the 
contents of the reports may feel confident to make a final decision. The authors 
are to consider the criticism, suggestions and corrections offered by the referees 
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and by the editorial board. If they disagree, they are entitled to counterpresent 
their views and justifications. Final decision rests with the editorial board. Only 
original copies of the declined articles are returned upon request. 
The royalty rights of the accepted articles are considered transferred to Ahmet 
Yesevi University Board of Trustees. However the overall responsibility for the 
published articles belongs to the author of the article. Quotations from articles 
including pictures are permitted with full reference to the article. 

The Language  
Turkish is the language of the journal. Articles in English or in other Turkish 
dialects may be published, not to exceed one third of an issue. Articles submitted 
in other Turkish dialects may be published after they are translated into Turkish, 
upon the decision of the Editorial Board as necessary. 

Writing Rules 
In general, following rules are to apply to writing for bilig articles: 
1. Title of the article: Title should be suitable for the content and one that 

expresses it best, and should be in bold letters. 
2. Name(s) and address(es) of the author(s): Names and surnames are written 

in capital letters and bold, addresses in normal italic letters; the institution 
the author is associated with, his/her contact and e-mail addresses should 
also be specified.  

3. Abstract: At the beginning, the article should include an abstract in Turkish, 
briefly and laconically expressing the subject in maximum 150 words. There 
should be no reference to used sources, figure and chart numbers. Leaving 
one line empty after the body of abstract, there should be key words, 
minimum 3 and maximum 8 words. At the end of the article there should be 
titles, abstracts and key words in English and Russian. In case Russian 
abstract is not submitted it will be included by the journal. (An English 
abstract should also accompany the articles in Turkish) 

4. Main Text: Should be typed in MS Word program in Times New Roman or 
similar font type, 10 type size and 1,5 line on A4 format (29/7x21cm) paper. 
There should 3 cm free space on the margins and pages should be numbered. 
Articles should not exceed 10.000 words. Passages that need emphasizing 
should not be bold but in italic. Quotations should be in italic and with 
quotation marks; inquotations less than 5 lines between lines and those 
longer than 5 lines should be typed with indent of 1,5 cm in block and with 1 
line space.  

5. Section Headings: Main, interval and sub-headings can be used in order to 
obtain the well-arranged narration of information in the article and these 
headings may be numbered if necessary. Main headings (main sections, 
references and appendices) should be in capital letters; interval and sub-
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headings should be bold and their first letters in capital letters; at the end of 
the sub-headings writing should continue on the same line after a colon (:). 

6. Figures and Tables: Figures should be drawn on tracing or white paper in 
ink so as not to cause problems in printing or reducing the size. Each figure 
should be on a separate page. Figures should be numbered with a caption of 
the title in Turkish first and English below it. 

 Tables should also be numbered and an explanation have the title in Turkish 
first and English below it. The titles of the figures and tables, and also 
explanations should be clear and concise. The first letter of each word should 
be capitalized. When necessary footnotes and acronyms should be placed 
below the captions. 

7. Pictures: Should be on highly contrasted photo papers. Furthermore, rules 
for figures and tables are applied to pictures as well. In special cases, color 
pictures may be printed. 

 The number of pages for figures, tables and pictures should not exceed 10 
pages. (one-third of article) Authors having the necessary technical 
equipment and software may themselves insert the related figures, drawings 
and pictures into the text. Those without, shall leave the proportional size of 
empty spaces for pictures within the text, numbering them. 

8. Indicating sources: Endnotes should only be used for explanation, and at the 
end of the text.  

 References within the text should be given in parentheses as follow:  
(Köprülü 1944); (Köprülü 1944: 15) 

 When sources with several authors are referred, the name of the first author 
is given and for others ‘et. al' is added. 

 (Gökay et al. 2002) 
 Full reference, including the names of all authors should be given in the list 

of references. If the name of the referred author is given within the text, then 
only the publication date should be written: 

 “Tanpınar (1976: 131) on this issue ….”  
 In the sources and manuscripts with no publication date, only the name of 

the author; in encyclopedias and other sources without authors, only the 
name of the source should be written.  

 In secondary sources quoted, original source should also be pointed to: 
 “Köprülü (1926) .....” (in Çelik 1998). 
 Personal interviews can be indicated by giving the last name(s) and the 

date(s); moreover they should be stated in the references. 
www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002) 

9. References: Should be at the end of the text in alphabetical order, in one of 
the ways shown below. If there are more than one source by the same author, 
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then they will be listed according to their publication date; sources of the 
same author published in the same year will be shown as (1980a, 1980b): 

Köprülü, Mehmet Fuat (1961), Azeri Edebiyatının Tekamülü, İstanbul: MEB 
Yay. 

Timurtaş, F.Kadri (1951), “Fatih Devri Şairlerinden Cemalî ve Eserleri”, İÜ 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, IV (3) : 189-213. 

Shaw, S. (1982), Osmanlı İmparatorluğu, çev. M. Harmancı, İstanbul: Sermet 
Matb. 

How to Forward Articles 
The articles duly prepared in accordance with the principles set forth are to be 
sent in three copies; one original, two photocopied forms with a floppy disk or 
compact disc, to bilig at the address given below. The last corrected fair copies in 
diskettes and original figures are to reach bilig not later than one month. Minor 
editing may be done by the Editorial Board. 
 

Correspondence Address 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 

bilig Dergisi 
Taşkent Caddesi, 10. Sok. Nu: 30 

06490 Bahçelievler - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: (0312) 215 22 06 Fax: (0312) 215 22 09 

www.yesevi.edu.tr/bilig 
bilig@yesevi.edu.tr 
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