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2018’in Güz sayısında beş yazıyla karşınızdayız: Emek Çaylı Rahte’nin “Din-
sel Komedi ve Eril Yasalara Mizahi Bir İtiraz: The Brand New Testament’ta Al-
ternatif Dünya Kurgusu”, Sevgi Can Yağcı Aksel’in “Sevgililerime	Günce: Márta 
Mészáros’un Tarihe Düştüğü Notlar”, Şeyma Balcı’nın “2000’ler Türk Sinema-
sında Kentsel Dönüşüm”, Evinç Doğan ve Evren Doğan’ın “Kent ve Anti-Göste-
ri: İstanbul’un Sine-Masal İmgeleri” ve son olarak aslında geçen sayıdan yayına 
hazırlamaya başladığımız Berceste Gülçin Özdemir’in “Şimdiki	 Zaman: Kadın 
Karakterlerin Film Mekânlarındaki Temsilinin Feminist Film Eleştirisi Çerçe-
vesinde İncelenmesi” adlı yazıları. Bu sayıda iki editör yardımcımızın çok sayıda 
yeni kitabı tanıttığı yazıları da bulacaksınız.

Önümüzde yapılacak çok iş var. Eski yayınevimizde bulunan dergilerin satışı bi-
ter bitmez, tüm sayıların Dergipark’ta erişilebilir olmasına çalışacağız. Ayrıca 
2014 yılından sonraki sayılarda yer alan makaleler için DOI vermeye başlayaca-
ğız, elbette şimdilik Dergipark’ta açık olan yazılar için yapabileceğiz bunu. Tüm 
sayılarımız online olduğunda veri tabanlarına taranmak için başvurabileceğiz. 
Şimdilik en önemli işimiz kuşkusuz kaliteli yazıları zamanında çıkarabilmek ve 
yolumuza devam etmek.

Bu yıl boyunca destek vermiş tüm hakemlerimizin listesini derginin sonunda 
bulabilirsiniz, hepsine tek tek teşekkür ederiz, her biri alanında uzman hocala-
rımız, onlar olmasa bu dergi de olmazdı. Yayın Kurulu adına ve kişisel olarak da 
teşekkür edeceğimiz üç kişi var, ekibimiz diyelim onlara: Hep yanımızda olan 
Doç. Dr. Ali Karadoğan’a tasarım süreçlerindeki tüm yardımları ve emekleri için 
teşekkür ederim. Finlay McQuade ve Lynne Giallombardo’ya İngilizce dil edi-
törlüğü konusundaki emekleri için teşekkür ederim. Bu sayıda iki yazıda Şimdi-
ki Zaman filminden söz ediliyordu. Kapak fotoğrafına karar verince istediğimiz 
görselleri bize temin eden filmin yönetmeni Belmin Söylemez’e çok teşekkürler. 
Editör yardımcılarım Selin Çelik ve Cansu Yılmaz, sizlere nasıl teşekkür ederim 
bilmiyorum. İyi ki bu kadar çalışkan ve titiz yardımcılarım var, sağ olun.

Kapağa gönderme olsun: Üç vakte kadar buluşacağız. Yeni bir yılda, 10. yılımızın 

ilk sayısı olan Bahar sayımızda, görüşmek üzere…



 


