BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Dergimizin yayın hayatına başlamasının 33. yılında her zamanki gibi basılı ve
elektronik nüshalarımızla sizlerleyiz. Yaz 2021 tarihli 130. sayımızı biri derleme olmak üzere on altı “öz”lü yazı ve üç kitap eleştiri/tanıtım yazısını takdirlerinize sunuyoruz ve bu sayıyı da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Halk Biliminin Büyük Kaybı: Prof. Dr. İlhan Başgöz
Türk halk bilimi çalışmalarının dünyaca tanınan önemli isimlerinden biri ve dergimizin yazar, hakem ve Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz’ü
(15 Ağustos 1923-13 Nisan 2021) kaybettik. Türk halk bilimi çalışmalarının öncüsü
Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün akademiye kazandırdığı meşhur halk bilimci Prof. Dr.
Pertev Naili Boratav’ın öğrencisi ve devamcısı olan İlhan Başgöz, gerek DTCF’deki
öğrencilik yıllarından başlayarak Türkiye’de gerekse 1960 sonrasında yerleştiği
ABD’de ve Indiana Üniversitesi’nde Türk halk bilimine ve Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuştur. ABD’deki görevinden emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde dersler vermiş, özellikle Balıkesir’de açtığı Güre Yaz Okulu ile hem halk bilimcileri bir araya getirmiş
hem de Türk halk bilimcilerin yeni kuram ve kuramcıları tanımalarına öncülük etmiştir. Kitap, makale ve bildirileri başta olmak üzere yaptığı çalışmalarda Türk kültürünün pek çok konusuna eğilen İlhan Başgöz, halk hikâyeleri, fıkralar, türküler,
bilmeceler, taşıt sözleri gibi türler ve konular üzerine özgün çalışmalar yapmıştır. Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Karacaoğlan, Âşık Veysel gibi halk kültürünün önemli
şahsiyetlerini yeni kuramlara ve yaklaşımlara göre yorumlamıştır. Türk folkloru üzerine yaptığı derleme ve araştırmalarından oluşan zengin arşivi uzun yıllar görev yaptığı Indiana Üniversitesi’ndedir. Bilim dünyasının ve halk bilimi camiasının başı sağ
olsun. İlhan Hocamıza Allah’tan rahmet dileriz.
DergiPark Üyeliği
TÜBİTAK TR DİZİN indeksleme kuralları gereğince "makale geliş tarihi" ile
"makale kabul tarihi" bilgilerini sizlerle paylaşıyor ve yazarların ORCID üyelik bilgilerine iletişim bilgileri yanında yer veriyoruz. DergiPark üyeliğimiz nedeniyle, 2021
yılı itibariyle <https://dergipark.org.tr/millifolklor> adresine yüklenen makaleler işlem görmektedir.
Yayın Kurulu Toplantı Sayımızı Artırdık
Daha önce “Kör Yayın Kurulu” ilkelerine göre yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanan Yayın Kurulumuz, yazı yoğunluğu nedeniyle Nisan
2021 toplantısında aldığı kararla yılda altı kez toplanma kararı almıştır. Yayın Kurulumuz bilindiği üzere ret, düzeltme ve hakeme gönderme şeklinde dergiye uygunluk açısından üç seçenekten biri üzerinden karar vermektedir. Hakeme gönderme
kararı verilen yazılar için üç hakem belirlenmekte ve ilk etapta iki hakemle süreç
başlatılmakta, ihtiyaca göre üçüncü hakem görüşü alınmakta ve her hakeme 100’er
TL hakemlik ücreti ödenmektedir. İncelemenin hiçbir aşamasında Yayın Kurulu
üyeleri ve hakemler yazarın/yazarların, yazar/yazarlar da hakemlerin kimler olduğu
hakkında bilgi edinememektedir. Yayın Kurulu üyeleri ve hakemler hiçbir şekilde
reddettikleri yazının kime ait olduğunu öğrenememektedir. Sadece olumlu görüş verdikleri yazıların dergide yayımlanmış olduğunu gördüklerinde yazarın kim olduğunu
dolaylı olarak öğrenebilmektedirler. Editörlük birimimiz Yayın Kurulu ve Hakem görüşlerine uymayı ilke edinmiş olup, onların kararlarını uygulamakta ve raporlar hilafına yazarın lehine veya aleyhine bir tercih kullanmamaktadır. Dergimiz gönderilen
makaleleri -özel sayılar ve dosyalar dışında- üç ay ile bir buçuk yıl arasında yayımlamayı öngörmektedir.
Eylül 2021’de yayımlanacak olan 131. sayıda görüşmek dileğiyle…
M. Öcal OĞUZ
Editör/Editor/Éditeur
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