BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Millî Folklor, elinizdeki sayısıyla hem yeni
bir yıla hem de 22. yayın yılına başlıyor. Pertev
Naili Boratav’ın Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde başlattığı folklor
çalışmalarının yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olan Prof. Dr. İlhan Başgöz’e armağan
ettiğimiz bu sayıda, onun biyografisi ve eserleri
ile ilgili bilgilerin yanı sıra, kendisiyle halkbilimi
çalışmalarının genel durumu ve eserleri üzerine
yapılmış iki söyleşiyi de zevkle okuyacağınıza
inanıyoruz. Başgöz dosyasının hazırlanmasındaki değerli katkıları için Evrim Ölçer Özünel’e
teşekkür ederiz. Başgöz bölümü dışında ona
armağan edilen “öz”lü yazıları da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Prof. Dr. Gürbüz Erginer Armağanı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Halkbilim Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Gürbüz Erginer (1945-2009) için hazırlamakta
olduğumuzu armağan sayı 2011 yılının Bahar
sayısı (89. sayı) olacaktır. Armağan sayıya
katılmak isteyenlere bu duyuralar çağrı niteliğindedir. Dergimiz armağan sayılar için başka
bir yöntemle yazı talep etmemektedir.
Milli Folklor:
2010 Dün Yarın Toplantısı
İlkini 21 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor Dergisi: Dün ve Yarın
Toplantısının ikincisini 30 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdik. Toplantıya Yayın
Kurulu Üyeleri, Hakem ve Danışma Kurulu
Üyeleri, Akademik Temsilciler ve Sayı Hakemleri
davet edildi. Toplantıda varılan kararlardan oluşan Sonuç Bildirisi katılımcıların yazılı ve nihai
onayı da alındıktan sonra derginin Internet sayfasına ve bu sayıya konuldu. Toplantıda alınan
kararların bir bölümü uygulanmaya başlandı,
diğerlerinin de hayata geçirilmesi için alt yapı
çalışmalarımız sürmektedir.
Özür
Dergimize değerli görüşleriyle katkı sağlayan Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, 84.
sayıda da hakemlik yapmıştır. Bir hata sonucu
adı “Sayı Hakemleri” arasında gösterilmemiştir.
Hakemimizden ve okurlarımızdan özür dileriz.



Yazarlarımıza Önemli Açıklamalar
Dergimize yazı göndermek isteyen yazarlarımızın bilgilerine ve değerlendirmelerine sunmak
istediklerimizi karşılaştığımız sorunlar odaklı
olarak şu şekilde sıralayabiliriz: 1) Gönderilen
yazıların mutlaka derginin her sayısında yayımlanan ve Internet adresimizde bulunan Yayın
İlkelerimize göre hazırlanması gerekmektedir.
2) Derleme, çeviri ve tanıtma vb. yazıların dışında kalan bütün “öz”lü yazılarda alıntıların her
ne şekilde olurda olsun yüzde otuzu geçmemesi gerekmektedir. 3) Konuyla ilgili uzman
iki hakemin olumlu görüşü bulunmayan hiçbir
“öz”lü yazıyı yayımlamıyoruz. İki hakemden birinin olumsuz olması durumunda mutlaka üçüncü
bir hakeme başvuruyor ve Yayın Kurulu olarak
nihai kararımızı üç hakemin görüşüne göre alıyoruz. Reddedilen yazıların hakem görüşlerini
-hakem adı açıklamaksızın- talep edilmesi halinde yazarlarına veriyoruz. Reddedilen yazılarda
başlık dahil yüzde yetmiş oranında değişiklik
yapılmamışsa yeniden incelemeye almıyoruz. 4)
“Öz”lerin Türkçe ve İngilizce metinlerinin 150-200
kelime arasında olmasını bekliyoruz. 4) Dergimiz
hakemlik süreçlerini olumlu tamamlasa dahi hiçbir şekilde hiçbir makale için Yayımlanacaktır
içerikli yazı vermemektedir. 5) Dergimize gelen
ve hakemlik sürecini tamamlayarak yayın sırası
bekleyen yazıların sayısı son dönemlerde epeyce artmıştır. Hakemlik süreçlerine bağlı olarak
bir yazının yayımı ortalama iki yılda mümkün
olabilmektedir. Bu süreyi kısaltmak amacıyla
dergimizle yapılan ısrarlı yazışmalar veya görüşmeler bizi zor durumda bırakmaktadır. Özellikle
bu konuda anlayış ve duyarlılık bekliyoruz. 6)
Yazarlarımızın dergimizin ve dergi sorumlularının bütün adreslerine aynı anda yazılarını göndermeleri, yazıların takibini zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle gelenekselyy@yahoo.com adresi
dışındaki adreslere gönderilen yazılar sisteme
girmediği için 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren dikkate alınmayacaktır. 7) Bir yazının yayımı gerçekleşmeden veya “yayımlanmayacaktır”
kararı verilmeden aynı yazarın ikinci yazısı için
hakemlik süreci başlatılmamaktadır. Yazı gönderirken yazarlarımızın bu konuda da duyarlılıklarını bekliyoruz.
86. sayıda görüşmek dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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