BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin 118. sayısı da her zamanki gibi basılı nüsha ve elektronik dergi olarak takdirlerinize sunulmuştur. Bu sayıda
yer alan dokuz “öz”lü, bir derleme, bir çeviri ve dört tanıtmadan oluşan on beş yazıyı
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
İndekslerdeki Son Durumumuz
Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler
ile ilgili dergileri tarayan dünyanın sayılı
indekslerinde yerini güçlendirmeye ve yeni
alan indekslerince de taranmaya, indekslenmeye devam etmektedir. Bu taranma
ve indekslenme ise, yazılarımızın daha
fazla okura ulaşmasına katkı sağlamakta,
böylece atıf alan yazı sayımızı yukarı çekmektedir. Bu cümleden olarak memnuniyetle paylaşmak isteriz ki Web of Science
platformunda dergimizin h-indexi beş olup,
bugüne kadar kaydedilen 806 makalemiz
ise 218 atıf almıştır. Bu atıf sayısı İngilizce
yayın yapılan kimi fen ve tıp dergilerinin
yanında az gibi görünse de sosyal ve beşeri
bilimler alanında ve Türkçe yayın yaparak
alınmış olması bakımından başarı olarak
not edilmelidir.
Uluslararası Etkileşimi Teşvik
Türk dili konuşan ülkeler ve halklar
başta olmak üzere halk bilimciler arasındaki uluslararası etkileşimi teşvik maçıyla
dergimize yurtdışından gönderilen yazıların hakemlik giderleri bizzat dergimiz
tarafından karşılanmakta, yurt dışından
yazı gönderenlerle hiçbir ad altında mali
boyutu olan bir iletişim kurulmamaktadır. Bu husus, dergimizin kesin kuralıdır
ve hiçbir istisnası yoktur. Hiçbir yurtdışı
yazarımızın hiçbir aracı kurumun bu yöndeki vaat ve tekliflerine itibar etmemelerini rica ederiz.
Amacımız Okurumuzu İyi Yazıyla
Buluşturmak
Dergimizde hiçbir yazıya veya yazara ayrıcalık tanınmamakta, bütün yazılar
aynı yöntem ve sistem içinde değerlendirilmekte ve inceleme süreçleri sonuçlandırılmaktadır. Bu konuda dergimiz aşağıdaki
süreçleri harfiyen uygulamaktadır:
Dergimizin <gelenekselyy@yahoo.
com> adresine gelen yazılar (Diğer
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e-posta adreslerimize gelen yazılar
“Kör Yayın Kurulu” ilkemizi ihlal
etmiş sayılmakta ve değerlendirmeye alınmamaktadır.) ilk önce Editörlük
Birimimiz tarafından Yayın İlkelerimize
uygunluk bakımından ve biçimsel açıdan
incelenmektedir. Bu süreci geçen yazıların
yazarlarının kimliğini belli eden kısımları
çıkarılarak Yayın Kuruluna gönderilmektedir. Yılda dört kez toplanan Yayın Kurulu,
ret, düzeltme ve hakeme gönderme
şeklinde dergiye uygunluk açısından üç
seçenekten biri üzerinden karar vermektedir. Hakeme gönderme kararı verilen yazılar için üç hakem belirlenmekte, ilk aşamada iki hakemin, gerekli durumlarda ise
üçüncü hakemin içerik açısından görüşü
alınmaktadır. İncelemenin hiçbir aşamasında Yayın Kurulu ve hakemler yazarın/
yazarların, yazar/yazarlar da hakemlerin
kimler olduğu hakkında bilgi edinememektedir. Yayın Kurulu ve hakemler hiçbir
şekilde reddettikleri yazının kime ait olduğunu öğrenememektedir. Sadece olumlu
görüş verdikleri yazıların yazarlarının
kim olduğunu inceledikleri yazıları dergide yayımlanmış olarak gördükleri vakit
öğrenebilmektedirler. Bu uygulamayı kör
yayın kurulu ve kör hakemlik olarak
adlandırıyor ve istisnasız uyguluyoruz.
Dergimiz gönderilen makaleleri altı ay
ile bir buçuk yıl arasında yayımlamaya
gayret etmektedir. Bu süreler dışındakiler,
istisnadır ve oran olarak çok azdır.
SOKÜM Dosyası
Dergimizin 120. Sayısını, Sözleşmenin
UNESCO’da kabul edilişinin 15. Yılı ve
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası
Temsilî Listesine ilk unsurların yazımının
10. Yılı nedeniyle Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesine ayırdık.
Bu dosyada daha çok konunun bugüne
kadar yaşanan deneyimler çerçevesinde
eleştirel olarak ele alınmasını hedefliyoruz. Bu yazı dosyaya katılmak isteyenler
için açık çağrı niteliğindedir.
Eylül 2018’de yayımlanacak olan 119.
sayıda görüşmek dileğiyle…
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