
 

 

Call for Papers  

ETKI: Journal of 

Literature, Theatre and 

Culture Studies 

ETKI: Journal of Literature, Theatre and 

Culture Studies invites submissions for the 

second issue of the journal - a general issue on 

literature, theatre and culture studies. 

ETKI: Journal of Literature, Theatre and 

Culture Studies is an open access peer-

reviewed academic journal that serves as a 

forum for multi- and interdisciplinary 

discussions across literature, theatre and culture 

studies, providing academicians, scholars, 

professionals and students with the opportunity 

to disseminate their research to a diverse 

audience of peers and professionals. 

ETKI: Journal of Literature, Theatre and 

Culture Studies welcomes papers and book 

reviews addressing general studies on literature, 

theatre and culture studies. As a multi- and 

interdisciplinary journal, we particularly 

welcome research with an interdisciplinary 

approach. Papers may be theoretical, empirical, 

or interpretative in nature, and all submissions 

will be considered.  

Please send a digital copy of the complete 

manuscript using the template provided 

by ETKI: Journal of Litrature, Theatre and 

Culture Studies to editor@etkijournal.com by 

Friday April 15th 2022. Submission length is 

5000-8000 words for original articles, and 

1500-2000 words for book reviews. Please omit 

references to the author in manuscripts to 

ensure anonymous reviews. The journal does 

not accept manuscripts previously published by 

or simultaneously submitted to other 

publication venues. Please 

contact editor@etkijournal.com with any 

questions. 

 

 

Makale Çağrısı 

ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve 

Kültür İncelemeleri Dergisi 

 

ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür 

İncelemeleri Dergisi edebiyat, tiyatro ve kültür 

incelemeleri üzerine olacak ikinci sayısı için 

çağrıya çıkmış bulunmaktadır.  

ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür 

İncelemeleri Dergisi edebiyat, tiyatro ve kültür 

incelemeleri genelinde çok yönlü ve disiplinler 

arası tartışmalar için bir forum işlevi gören, 

akademisyenlere, uzmanlara, profesyonellere 

ve öğrencilere eserlerini yayma fırsatı sunan, 

açık erişimli, uluslararası hakemli bir akademik 

dergidir.  

ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür 

İncelemeleri Dergisi, edebiyat, tiyatro ve 

kültür çalışmaları üzerine genel çalışmaları ele 

alan makaleleri ve kitap incelemelerini 

beklemektedir. Çok disiplinli ve disiplinler 

arası bir dergi olarak, özellikle disiplinler arası 

bir yaklaşımı esas alan ve kuramsal temelli 

araştırmaları memnuniyetle karşılamaktayız. 

Metinler doğası gereği teorik, ampirik veya 

yorumlayıcı olabilmekle birlikte tüm 

başvuruların dikkate alınacağını belirtmek 

isteriz. 

Lütfen çalışmanızın tam halini 15 Nisan 2022 

Cuma gününe kadar editor@etkijournal.com 

adresine gönderiniz. Orijinal makaleler 5000-

8000 kelime ve kitap incelemeleri 1500-2000 

kelime arasında olmalıdır. Lütfen 

çalışmalarınızda yazar isimleri görünür 

olmasın. Dergi, daha önce başka yayın 

organlarında yayınlanmış veya eş zamanlı 

olarak başka yayın organlarına gönderilen 

yazıları kabul etmez. Sorularınız için lütfen 

editor@etkijournal.com ile iletişime geçin. 
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Editorial Review Board 

Peter D. Mathews, Monash University 

Sevcan Işık, İnönü University 

Marisa Kerbizi, Albania Durres University 

Saumya Priya, IDCN Copenhagen 

Hatice Bay, Independent Researcher 

Isuru Ayeshmantha, University of Kelaniya 

Anjum Khan, Avinashilingam Institute for 

Home Science and Highher Education for 
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Jillian Curr, University of Western Australia 

Daniela Hasa, University of Tirana 

Maria Luisa Di Martino, Ca’ Foscari 
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Editorial Assistants 

Marietta Kosma, University of Oxford 

Muhammed İkbal Candan, Van Yüzüncü Yıl 

University 

Pedro Panhoca, Mackenzie Presbyterian 

University 

Adnan Aydıntürk, Bingöl University 

Seda Özsağır, Kapadokya University 

 

 

Journal web: https://etkijournal.com  

Contact Info: 

editor@etkijournal.com   

etkijournal@gmail.com 
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