BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Saygıdeğer okur,
UNESCO’nun 2003 yılında gerçekleşen 32. Genel Konferansında kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi’nin üzerinden 10 yıl
geçti. Sözleşmenin 10. Yılı vesilesiyle hazırladığımız Somut Olmayan Kültürel Miras
Dosyasındakiler de dâhil olmak üzere toplam
21 Özlü yazı ile Dergimizin 100. Sayısı ellerinizde.
25. Yıl ve 100. Sayı
Dergimiz elinizdeki sayı ile 25. Yılı
geride bırakmakta ve 100. Sayıya ulaşmaktadır. Hiç ara vermeden 25 yıldır yayımlanan
Millî Folklor, 13 Ciltlik ve yaklaşık 15.000
sayfalık bir koleksiyona ulaştı. Bununla birlikte Dünyada 100-150 yıllık ömre sahip
folklor dergileri ile karşılaştırıldığında Millî
Folklor’un henüz çok genç olduğu görülür.
Bu nedenle amacımız kurumsallaşmamızı
güçlendirerek, Dergiyi genç kuşak akademisyenlerin sahiplenmesini sağlayarak 100. veya
200. yıla ve 500. veya 1000. sayıya ulaşmayı
hedefliyoruz.
100 Sayılık CD
2014 yılı içinde Dergimizin 100 sayılık
koleksiyonunu çok amaçlı kullanıma açık bir
CD şeklinde sizlerin hizmetine sunmak üzere
gerekli hazırlıkları yürütüyoruz. Bu konudaki gelişmeleri sizlerle gelecek sayılarda
paylaşacağız.
Yazarlarımıza Duyurulur
Dergimiz, gerek www.millifolklor.com
adresimizde yayımlanan gerekse her sayıya
konulan Yayın İlkelerimize göre makale kabul
etmekte ve inceleme yapmaktadır. Yazılar
gerek Yayın Kurulunda gerekse Hakemlik
sürecinde Kör Hakemlik kurallarına göre
incelenmektedir. Gerek Yayın İlkelerinin
uygulanması, gerekse hakemlik süreçlerinin
titizlikle yürütülmesi ve özel sayı veya dosya
önceliklerinin ortaya çıkması gibi nedenlerle,
yazıların incelenmesi ve yayımlanması 6 ay
ile 1,5 yıl arasında sonuçlanabilmekte, istisnai olmakla birlikte özel durumlarda bu süre
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2 yıla kadar çıkabilmektedir. Yazarlarımızın
Dergimizin bu yoğunluğunu dikkate alarak
yazılarını göndermelerini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan
Dergimizin danışman ve hakemlerinden
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi hocaların
hocası Prof. Dr. Fikret Türkmen’in resmî
görevinden emekli olduğunu ve 2014 yılının Bahar sayısını halk bilimine yapmış
olduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine
armağan ettiğimizi daha önceki sayılarımızda
duyurmuştuk. Bilindiği üzere dergimizde yer
alan bu duyuru armağan sayıda yazı yazmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka
bir yöntemle makale talep edilmemektedir.
Ayrıca, armağan sayılardaki yazılar da diğer
sayılardaki gibi hakemlik süreçlerine dâhil
olduğu ve yayın ilkelerimiz bu yazılara da
aynen uygulandığı için yazarlarımızın özellikle “öz”lü yazılarını inceleme ve hakemlik
süreçlerimizi dikkate alarak göndermelerini
saygıyla hatırlatırız. Münhasıran hocamızın
çalışmaları ile ilgili makalelerin son gönderilme tarihi 15 Ocak 2014’tür.
Prof. Dr. Ali Çelik’e Armağan
Dergimizin danışman, hakem ve
Trabzon Temsilcisi olan halk bilimine çok
değerli hizmetleri olan aziz hocamız Prof. Dr.
Ali Çelik, Üniversitedeki resmî görevinden
emekli olmuştur. Emekli olan hocalarımıza
alanımıza yaptıkları değerli katkılar için bir
armağan sayıyla teşekkür etmeyi bir gelenek
hâline getiren dergimiz 2015 yılının Bahar
sayısını Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı olarak yayımlamayı planlamaktadır. Bu duyuru armağan sayıda yazı yazmak isteyenlere
çağrı niteliğindedir.
2014 yılında ve Prof. Dr. Fikret
Türkmen’e armağan ettiğimiz 101. sayımızda
buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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