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Editor’s Preface 

On behalf of our authors, reviewers, 

editorial board, and editorial team – I warmly 

welcome you to the inaugural issue of ETKI: 

Journal of Literature, Theatre and Culture Studies. 

I am proud to present the first issue of 

ETKI: Journal of Literature, Theatre and Culture 

Studies. I would like to express my sincere gratitude 

to the editorial board and the refereeing 

committee, especially the issue writers, for their 

help in delivering the first issue of this journal. I 

am equally grateful for the many authors who 

offered candidate contributions to this first issue – 

and for the many more colleagues around the 

globe who consistently provided critical but 

supportive reviews. Many of these reviewers were 

drawn from our Editorial Board, whose broader 

support has likewise been essential. 

ETKI, like many scientific and academic 

journals that have pioneered literature and drama 

studies, aims to host self sacrificing and qualified 

works that have not had the chance to be 

published but must be delivered to readers and 

literature/drama experts. Each work that is filtered 

from the theoretical and practical knowledge of 

the authors and passed through the filter of field 

expert referees and editors will be included in the 

scope of this journal, which aims to close a gap in 

the world of literature, theatre and cultural studies. 

I wish ETKI to be beneficial to the academic 

world, and I wish it to guide our dear readers, field 

experts, professionals, undergraduate and graduate 

students in literature, cultural studies and the arts 

of stage, performance, theatre and drama. 

Önder Çakırtaş 

Editor-in-Chief 

Editör’ün Önsözü 

Yazarlarımız, hakemlerimiz, yayın kurulu 

ve yayın ekibimiz adına – ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve 

Kültür İncelemeleri Dergisi’nin açılış sayısına hoş 

geldiniz. 

ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür İncelemeleri 

Dergisi’nin ilk sayısını sunmaktan gurur 

duyuyorum. Bu derginin ilk sayısının 

yayımlanmasında emeği geçen başta sayı yazarları 

olmak üzere, yayın kuruluna ve hakem heyetine en 

içten teşekkürlerimi sunarım. Bu ilk sayıya çeşitli 

katkılarda bulunan birçok yazara ve sürekli olarak 

eleştirel ve destekleyici incelemeler sunan dünya 

çapındaki birçok meslektaşıma aynı derecede 

minnettarım. Bu hakemlerin çoğu, her zaman 

desteğini esirgemeyen yayın kurulumuzdan 

seçilmiştir. 

ETKİ, edebiyat, tiyatro ve kültürel 

çalışmalara öncülük etmiş birçok bilimsel ve 

akademik dergi gibi, yayımlanma şansı bulamamış, 

okuyuculara ve edebiyat, tiyatro, kültür 

incelemeleri ve drama uzmanlarına ulaştırılması 

gereken özverili ve nitelikli eserlere ev sahipliği 

yapmayı amaçlamaktadır. Edebiyat, tiyatro ve 

kültür dünyasındaki bir boşluğu kapatmayı 

hedefleyen bu dergide yazarların teorik ve pratik 

bilgilerinden süzülerek alanında uzman hakem ve 

editörlerin süzgecinden geçirilen her esere yer 

verilecektir. ETKİ’nin akademik dünyaya faydalı 

olmasını diliyor, siz değerli okuyucularımıza, alan 

uzmanlarına, profesyonellere, lisans ve lisansüstü 

öğrencilerimize edebiyat, kültürel çalışmalar ile 

sahne, performans, tiyatro ve drama sanatlarında 

yol göstermesini temenni ediyorum. 

Önder Çakırtaş 

Baş Editör 
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