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Editör’den

Değerli okurlarımız,
Bulaşı günlerinin etkileriyle dolu bir eğitim/öğretim yılını daha bitirirken 

yeni sayımızla birlikte yeni aydınlık, esenlik dolu yarınlar diliyoruz. Dergimizin 
bu sayısında temel hedeflerimiz arasında bulunan yurtdışı katılımlar konusunda 
umut verici bir aşama daha gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Dergimizin OASPA 
üyeliğinin getirdiği saygınlığın, Web of Science dizinleri için yapacağımız 
başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla onurlandırılmasını ummaktayız. 

Bu sayımızda 12 araştırma, dört derleme makalesi, üç kitap tanıtım/eleştirisine 
yer verdik. 106. sayımızın Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları 
adlı ek/özel sayısı, şimdiden alanda sayılı temel başvuru kaynakları arasında kabul 
edildi. O sayının konuk editörlerinden ve dergimizin hem Danışma Kurulu üyesi hem 
de Alan Editörü olan sayın Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik’in değerli hocamız Prof.
Dr. M. İlhan Başgöz’ün vefatı dolayısıyla yazmış olduğu ölüm (obituary) yazısını da 
geleceğe uzanacak önemli bir belge niteliğiyle yayımlıyoruz.

Bu sayının gerçekleşmesinde emek ve katkıları olan herkese teşekkür eder, iyi 
okumalar dilerim. 

Metin Karadağ
Editor
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From Editor

Dear readers,
As we come towards the end of an academic year under the effects of the 

infection, we wish brighter, healthier days with our new issue. We believe that we 
have taken another significant step in terms of international participation, as one of 
primary goals. We hope that the prestige brought by the OASPA membership of our 
journal would be honored with the positive outcome of our Web of Science index 
application. 

This issue includes 12 research articles,four compilation articles, and three 
book reviews. The special issue titled “Women’s Studies and Gender Research” 
supplementing out 106th issue has already taken its place among the limited main 
resources of the field. We also publishing the obituary written for one of the well-
respected pioneers of our field, Prof. Dr. M. Ilhan Basgoz, by Prof.Dr. Hande-
Birkalan Gedik, one of the guest editors of the special issue, as well as member of the 
Advisory Board and Field Editor, in the hopes that it would serve as an importance 
document in future

We express heartfelt thanks and gratitude to everyone who contributed to this 
issue. 

Metin Karadağ
Editor


