
YAZI KURULU’NDAN

2020 yılının ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan ötürü mutluyuz. Zorlu bir yıl oluyor. 
COVID-19 pandemisi uzunca bir süredir tüm dünyayı etkisi altına aldı. İşlerimizi 
eve, görüşmelerimizi ise online platformlara taşımak zorunda kaldık. Bu süreç, 
yazı kurulumuzun çalışmalarını da etkiledi. Ancak dergimize katkı veren tüm 
meslektaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda Haziran 2020, 37(1) sayımızı 
olması gereken zamanda sizlerle buluşturuyoruz. 

Derginin bu sayısında; 13 yazar tarafından 10 yazı sunulmaktadır. Bu yazıların 4 
tanesi Türkçe, kalan 6 tanesi ise İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bu sayımızda ayrıca, 
13 Kasım 2019 26 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ve küratörlüğünü 
Ali Cengizkan ve N.Müge Cengizkan’ın yaptıkları “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-
33” adlı sergiye ilişkin bir değerlendirme yazısına da yer veriyoruz. 

Bütün yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür 
ederiz. ODTÜ MFD’ni takip eden tüm dostlarımızla sağlıklı günlerde tekrar bir 
araya gelmeyi umuyoruz. 

EDITORIAL

We are happy to present you the first issue of 2020. It has been a hard year so far. 
The COVID-19 impacted the whole world since the start of the year. We were forced 
to move our works to home and our meetings to online platforms. This challenge 
has also influenced our editorial processes. However, thanks to the peerless efforts 
of our colleagues who contribute to our journal, we are presenting you the June 
2020, 37(1) issue of the METU JFA on time.

In this issue, there are 10 articles authored by 13 people. 4 of the articles are in 
Turkish and the rest are prepared in English. More to that, we present the review of 
an important exhibition, which was held in Ankara from 13 November 2019 to 26 
January 2020, titled “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33”, curated by Ali Cengizkan 
and N. Müge Cengizkan.    

We are grateful to all the authors for their contributions to the body of academic 
knowledge and hope to see all our colleagues, who are following the METU JFA in 
better days ahead.


