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Türk edebiyatının Tanzimat ile birlikte farklı açılımlara yöneldiği Batılılaşma 
süreci, ‘Yeni Türk Edebiyatı’ adıyla temellendirilir. Tanzimat’ın ilanı (1839) 
ile başlayan toplumsal ve siyasal gelişim-ilk örnek yapıtlarıyla - 1860 yılında 
edebiyatımızdaki yansımalarını bulur. Yeni Türk edebiyatının başlangıcı sayı-
lan bu süreç, günümüze kadar olan Türk edebiyatının da Batı’lı tarzda bir yol 
haritasını çizmiş olur. 
Editörlüğünü Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ’ın yaptığı, Yeni Türk Edebiyatı 
El Kitabı (1839-2000) adlı eser, Grafiker Yayınları arasında çıkmıştır. Yazarlar 
grubunda yer alan Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, Prof. Dr. Hülya 
ARGUNŞAH, Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU, Yard. Doç. Dr. Ayşenur 
KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Yard. Doç. Dr. Cafer GARİPER, Yard. Doç. Dr. 
Osman GÜNDÜZ ve Yard. Doç. Dr. Tarık ÖZCAN alanlarındaki tecrübeleri-
ni ve bilgi birikimlerini, göznuruyla birleştirerek kapsamlı bir eser meydana 
getirmişlerdir. 
Uzun ve yorucu bilimsel çalışmaların kaynaklarla desteklendiği eser, 454 say-
fadan ibaret olup: ‘İçindekiler’ (s.1-4); ‘Önsöz’ (s.5-6) ve 10 müstakil bölüm 
(s.7-454) halinde düzenlenmiştir. 
Eserin, ‘Yeni Türk Edebiyatına Giriş’ (s. 7-36) başlığını taşıyan birinci bölü-
münde Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, Tanzimat’ın arka-plan kültüründen 
başlayarak Tanzimat/yahut/Osmanlı modernleşmesine kadar olan edebiyatımı-
zın, uzun soluklu yolculuğuna çıkıştaki temel izleklerini verir. Osmanlı’daki 
“modernleşme çabalarının, ya hudutsuz bir kendine güven açmazında, ya da 
aşırı bir güvensizliğin yarattığı yine hudutsuz bir hayranlık duygusu veya aşa-
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ğılık kompleksi ile sağlıksız bir zeminde ve kesintili süreçlerde geliştiğini” (s. 
39) belirten Korkmaz, 19. yüzyılın sosyo-kültürel alandaki Osmanlı modern-
leşmesinin edebi yönelişlere de yansıdığını belirtir ve bunu ilk dönem deneme-
leriyle örneklendirir. Dolayısıyla bizdeki modernleşme  sürecinin, dünyadaki 
aydınlanma süreci ile temellendiği sonucuna varılır. 
Eserin, ‘Yenileşmenin Başlangıcı ve Öncüleri: Şinasi - Namık Kemal - Ziya 
Paşa’ (s. 37-76) olarak başlıklandırılan ikinci bölümünde yazar, Yard. Doç. 
Dr. Cafer GARİPER’dir. Şinasi-Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın oluşturduğu 
Tanzimat’ın birinci dönemine ışık tutan yaklaşımlarıyla Gariper: “Yenileşme 
hareketi edebiyatta yapacağı yeniliğe dilde vücuda getirdiği değişmeyle birlik-
te girer.” (s.44) değerlendirmesi ile,  bu dönem şiir ve düzyazısındaki değişim 
ve gelişim aşamalarını, teorik arayışlarla da birleştirerek çözümler. 
Eserin, ‘Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hâmid-Sezaî Mektebi’ (s .77-104) 
olarak şekillendirilen üçüncü bölümünde Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU, Tanzi-
mat’ın birinci dönemindeki öncülerden miras devralan Ekrem, Hamid ve Sezai 
mektebinin arka-plan kültürüne ayna tutarak, bu dönem yazın hayatını irdeler. 
Ekrem ile başlayan Tanzimat’ın ikinci dönemi; şiirden-düzyazıya, edebi yeni-
liklerin yansımalarını taşır. Kolcu, anlatıma dayalı bir tür olan romanın, Türk 
edebiyatının gerçekçi (realist) çizgideki ilk yansımalarından biri olan Ekrem’in 
‘Araba Sevdası’nı analitik olarak çözümler ve Tanzimat romanının tip ve iz-
leksel yapısını betimler. Metafizik ürperişleriyle Hamid’in edebiyatımızdaki 
yeri belirlenirken çıkış noktası olarak daha önce verilmiş kararlar yerine, 
Hamid’in eserleri esas alınır. Kolcu’nun Sami Paşazade Sezai’nin ‘Sergüzeşt’ 
incelemesi de yine eserden yazara giden bir anlayış üzerine kurulur.  
Eserin dördüncü bölümü, ‘Geçiş Dönemi Nesli: Ara Nesil’ (s. 105-118) 
başlıklandırmasıyla Yard. Doç. Dr. Cafer GARİPER imzasını taşır. Gariper, 
klasik edebiyat ile yeni edebiyat arasında sürdürülen arayışın taraflarına “eski” 
ve “yeni” düzleminde bir yaklaşım sergiler. “Eski”yi devam ettirenlerin; “eski” 
ile “yeni” arasında yer alanların; giderek yenilikçilerin oluşturduğu ‘Ara Ne-
sil’, bir bakıma kendilerinden sonra oluşacak farklı yönelimlerin de habercisi 
olur. 
Bireysel duygu ve yönelimlerle Tanzimat’ın ikinci dönemi ve ‘Ara Nesil’ 
sanatçılarının şekillendirdiği ‘Servet-i Fünun Edebiyatı’ (s. 119-164), beşinci 
bölüm başlığıyla ve Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ bakış açısıyla verilir. Bu 
bölüm, Servet-i Fünun döneminin şiirden, düzyazıya değin bütün edebi türleri-
ni, analitik bir çözümleme yöntemi ile yansıtır. Servet-i Fünun dönemini genel 
özellikleriyle değerlendiren Korkmaz, Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Aşk-ı Memnu’ 
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romanı üzerinde yapısalcı ve psikanalitik bir yaklaşımla örnek bir okuma de-
nemesi yapar. Korkmaz, bu okumasında: “Aşk-ı Memnu, geleneksel bağlamda 
epiğin ve masalın biçimlendirdiği soylu insan tipolojisini kökten yıkarak yeri-
ne, düşleri ile gerçekleri arasına sıkışmış sıradan insanları koyar.” (s.166) 
diyerek Aşk-ı Memnu’nun, olay örgütleyici bir anlatıdan karakter sentezleyici 
anlatıma geçmesi bakımından Türk romanının dönüm noktası oluşturduğunu 
söyler. 
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH tarafından kaleme alınan altıncı bölüm, ‘Millî 
Edebiyat’ (s. 165-214) başlığını taşır. Türk edebiyatının başlangıcından itiba-
ren ulusal çizgideki yol haritası çizilen bu bölümde, toplumsal ve kültürel bo-
yutlu bir yaklaşımla dönem, asli mecrasında irdelenir. Milli edebiyat, ulusal 
söylemin boyut kazandığı ve üst seviyelere ulaştığı, dil ve kültür ilişkisinin ön 
plana çıkarıldığı ve milli hassasiyetlere önem verildiği bir dönemin adıdır. 
“Millileşme döneminde önce milli dili bütün yabancı unsurlardan arındırarak 
ortaya çıkarmak sonra da milli edebiyata ulaşmak planlanmıştır.” (s.173-174) 
Bu temel üzerinde temsilcileri ile birlikte yükselen milli edebiyat dönemi, 
Argunşah tarafından kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. 
‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ (s. 215-310) ana başlığı ve işlevsel nitelikli alt 
başlıkları ile yedinci bölüm, Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ ve Yard. Doç. 
Dr. Tarık ÖZCAN imzalarını taşır. 
1920-1935 Cumhuriyet kuruluş döneminin; 1935-1960 şiirinde, yeni açılım 
arayışlarının; 1960-1980 şiirinde ideolojik yönelimlerin ve 1980-2000 şiirinde 
bağımsız ve bireyci söylemin şekillendirdiği Cumhuriyet dönemi Türk şiiri: 
“Yaşanmış bir büyük edebi tecrübe alanının üzerine oturtulduğu için geçmişin 
birikimlerinden bir hayli faydalanmıştır.” (s.309) Korkmaz ve Özcan, Cumhu-
riyet şairi için: “Önceki dönemin ortak birlikteliklerinin olduğu gibi ödünçle-
memiştir. İkonlaşan ya da karnavallaşan biçimsel ve dilsel öğeleri yadsıyarak; 
şiir sanatını, izleksel ve imgesel bakımdan zamanın ihtiyaçlarına yanıt verecek 
bir dönüştürüme tabi tutmuştur.” (s.310) diyerek Cumhuriyet şiirinin, geçmi-
şin birikimleri üzerinde yükselen konumları ile içeriksel ve biçimsel gelişimle-
rine de dikkat çekmişlerdir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirini çözümlemede 
işlevsel bir yaklaşım sergileyen Korkmaz ve Özcan, yedinci bölüm ve sınıflan-
dırmaları ile özgündürler. 
Sekizinci bölüm, ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi’ (s. 311-346)’ni yansıtır. 
Yard. Doç. Dr. Ayşegül KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Cumhuriyet dönemi ilk 
öykülerinden başlayarak, yeni arayışlarla şekillenen öykülere, oradan savaş 
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sonu öykülerine ve 1960’tan günümüze kendi sesini arayan öykücülere farklı 
bir perspektiften bakar. Külahlıoğlu İslam, “Modern Türk hikayesinde başlan-
gıcından itibaren önemini hiç yitirmeden var olan kuvvetli bir toplumsal eleşti-
ri mekanizmasından söz etmek mümkündür.” (s.319) diyerek öykü ile sosyal 
ve kültürel yaşam arasındaki içeriksel boyuta da göndermeler yapar.  
‘Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’ (s. 347-366) olarak başlıklandırılan do-
kuzuncu bölüm de, Yard. Doç. Dr. Ayşegül KÜLAHLIOĞLU İSLAM tara-
fından oluşturulmuştur. Külahlıoğlu İslam, “Tiyatro, toplumla ortak değerler-
de birleşmek zorundadır.” (s.353) değerlendirmesiyle, ilk modern tiyatro ça-
lışmalarından başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına, giderek II. Dünya 
Savaşı yıllarındaki arayışlardan, günümüze değin tiyatro türüne ve sanatçıları-
na bakışta, işlevsel ve sıradizimsel bir kompozisyon çizer. 
Eserin, son bölümünü/ onuncu bölümünü oluşturan ‘Cumhuriyet Dönemi Türk 
Romanı’  (s. 367-454), Yard. Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ tarafından kaleme 
alınır. Gündüz, 1920’li yıllardan başlayarak günümüze Türk romanının; olu-
şum, gelişim ve değişim çizgisini, sanatçı ve eserleri de dikkate alarak tanıtır. 
Gündüz’e göre dönem romancıları: “temalarına ve konularına paralel olarak 
anlatım tekniklerinde de Batı’daki gelişmeleri anında romana yansıtmaya 
çalışmışlardır.” (s.375) Gündüz, ideolojilerin, dönemlerin ve eğilimlerin şekil-
lendirdiği Türk romanını –bireysel ve toplumsal çizgide- Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından, çağdaş döneme kadar tüm aşamalarını irdeleyerek ayrıntılı bir 
şekilde tanıtmıştır. 
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ’ın editörlüğünün üstlendiği ‘Yeni Türk Edebiyatı 
El Kitabı (1839-2000)’ adlı eser, işlevsel nitelikli sınıflamaları, bakış açısı ve örnek 
çözümlemeleri ile okurlara yeni ufuklar açacak özellikte bir çalışmadır. 
Üniversitelerimizdeki akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans ve doktora sevi-
yelerindeki öğrencilerin rahatlıkla faydalanabilecekleri bu eser, ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin de alanla ilgili başvurabilecekleri 
temel kaynaklardan biri olacağı inancındayız.  
Daha sonraki baskılarda örnek çözümlemelerin arttırılması ve özellikle önsöz-
de de belirtildiği gibi “Cumhuriyet Döneminde Eleştiri”nin eklenmesi çalış-
maya daha işlevsel bir nitelik kazandıracaktır. 
Türk edebiyatının toplumsal ve bireysel değişimi/ gelişimi çizgisinde 
Yeni Türk edebiyatının başlangıcından 2000’li yıllara kadarki süreçte 
almış olduğu yolu, farklı açılımlarla ve çözümlemeleriyle işlevsellik ka-
zandıran Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000) yazar grubuna teşek-
kür ederiz. 
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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 belirlenecek kütüp-
hanelere, uluslararası endeks kurumlarına ve abonelere yayımlandığı ta-
rihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir. 

bilig, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bi-
limsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk dünyasıyla ilgili olarak, u-
luslar arası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak 
amacıyla yayımlanmaktadır. 

bilig’de, sosyal bilimlerle ilgili konular başta olmak üzere, Türk dünyasının 
tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu ko-
nuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.  

bilig’e gönderilecek yazılarda, alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale 
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 etkinlikleri duyu-
ran 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 belirtil-
mek şartıyla kabul edilebilir.  

Yazıların Değerlendirilmesi 
bilig’e gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açı-

sından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış 
iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl 
süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu 
takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazarlar, hakem ve ya-
yın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları husus-
lar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayıma 
kabul edilmeyen yazıların, istek hâlinde bir nüshası yazarlarına iade edi-
lir.  
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bilig’de yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkanlığına devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazı-
lardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, 
kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.  

Yayıma kabul edilen yazılar için, yazarı ve hakemlerine yayın tarihinden 
itibaren bir ay içinde telif / inceleme ücreti ödenir. Ücret miktarı, her yıl 
başında yayın kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir.  

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 ka-
rakterli harflerle yazılmalıdır.  

2. Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adres-
ler ise normal ve eğik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı ku-
rum, haberleşme ve elmek (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 verilme-
lidir. Makalenin sonunda, yazı başlığı, özet ve anahtar kelimelerin İngilizce ve 
Rusçaları bulunmalıdır. Rusça özetler, gönderilemediği takdirde dergi tarafından 
ilave edilir.  

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 aralı-
ğıyla 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 
eğik harflerle ve 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 yazılmalıdır.  
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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.  

6. Şekiller ve Çizelgeler: Şekiller, küçültmede ve basımda sorun yaratmamak 
için siyah mürekkep ile düzgün ve yeterli çizgi kalınlığında aydinger veya beyaz 
kağıda çizilmelidir. Her şekil ayrı bir sayfada olmalıdır. Şekiller numaralandırıl-
malı ve her şeklin altına başlığıyla birlikte önce Türkçe, sonra İngilizce olarak 
yazılmalıdır.  

Çizelgeler de şekiller gibi, numaralandırılmalı ve 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. Gerekli durumlarda açıklayıcı dipnot veya kısalt-
malara şekil ve çizelgelerin hemen altında yer verilmelidir.  

7. Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kâğıdına basılmalıdır. Ayrı-
ca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır. Özel koşullarda renkli resim baskısı 
yapılabilir.  

Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı 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: Dipnotlar, sadece açıklama için kullanılmalı ve açıklamalar 
da metnin sonunda verilmelidir. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşa-
ğıdaki şekilde yazılmalıdır:  

 (Köksoy 2000); (Köksoy 2000: 15)  

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın adı vd. yazılmalıdır:  
(İsen vd. 2002)  
Kaynaklar kısmında ise diğer yazarlar da belirtilmelidir. 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.  
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İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:  
“Köprülü (1926) .....” (Çelik 1998’den).  
Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca 
kaynaklarda belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka tarih belirtilmeli ve 
bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:  
http://www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002) 

9. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağı-
daki şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olduğu tak-
dirde yayımlanış tarihine göre sıralanacak; bir yazara ait aynı yılda basılmış 
yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilecektir: 

KÖKSOY, Mümin (2000), Türk Yükseköğretiminde Yabancı Dille Eğitim, Bilim-
lik Dergiler ve Türkçemiz, Ankara: Bilig Yay.  

TİMURTAŞ, 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, disketiyle birlikte bilig adresine 
gönderilir. Yazarlarına raporlar doğrultusunda düzeltilmek üzere gönderilen 
yazılar, gerekli düzeltmeler yapılarak disketi ve orijinal çıktısıyla en geç bir ay 
içinde tekrar dergiye ulaştırılır. Yayın kurulu, esasa yönelik olmayan küçük 
düzeltmeler yapılabilir.  
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 “Tanpınar (1976:131) on this issue ….”  
 In the sources and manuscripts with no publication date only the name of 
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