DÖRT ÖNEML‹ KONUDA...
Merhaba sayg›de¤er okuyucu,
Bu say›da dört önemli haber ve geliﬂme
ile karﬂ›n›zday›z.
ÖNCEL‹KLE ﬁÜKRÜ HOCA...
O, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü’nü kurduktan sonra, bu bölümde yetiﬂtirdi¤i ö¤rencileri ve onlar›n ö¤rencileri ile Türk dünyas›n›n Türk Dili ve Edebiyat›, özellikle halk edebiyat› çal›ﬂmalar›nda
kurucu, yönetici ve hoca olarak, engin gönüllü
kiﬂili¤i ile yap›c›, yarat›c›, kucaklay›c› ve ço¤alt›c› olmakta hiç zorlanmadan bir bölümden bir
bilim dünyas› yaratt›.
Bu engin gönüllü kiﬂili¤inin yan›nda
ﬁükrü Hoca, sadece Türkiye’nin de¤il, dünyan›n k›y›da köﬂede kalm›ﬂ kütüphanelerinin
tozlu raflar›ndaki Türkçe yazmalara ulaﬂarak
ve i¤ne ile kuyu kazarak, öyle bir ç›rp›da say›l›p bitirilemeyecek oranda eser ortaya koydu.
Emekli olduktan sonra da, eme¤ini ve
sevgisini alandan ve ö¤rencilerinden esirgemedi. Cönklerin ve mecmualar›n nas›l okunmas›
gerekti¤ini, ö¤rencilerine seksenli yaﬂlar›nda
anlatmaya devam etti. ﬁu anda yaﬂ› 65 olanla
25 olan›n “ben ﬁükrü Elçin’in ö¤rencisiyim” demelerinin sebebi budur.
Hoca, Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Baﬂkan› olarak, AKM’nin Türk Dünyas›
Edebiyat Tarihi Projesi’nin Yöneticisi olarak
(bu projeye hocan›n verdi¤i eme¤in derecesini
bilenler bilir) çal›ﬂmalar›na devam etmektedir.
Bu arada devam eden veya proje halinde olan
di¤er yay›n çal›ﬂmalar›n› unutmamak gerekir.
Milli Folklor dergisi olarak, önümüzdeki
say›lardan birini, örnek hoca, örnek insan, örnek yönetici “ﬁükrü Elçin Özel Say›s›” yapmay› kararlaﬂt›rm›ﬂ bulunuyoruz. Haz›rl›klar›m›z sürmektedir. Meslektaﬂlar›m›z›n her türlü katk›s›na aç›¤›z ve katk› bekliyoruz.
YAYIN ‹LKELER‹M‹Z
Bildi¤iniz üzere, Milli Folklor dergisi,
Uluslar aras› ve hakemli bir dergi olarak,
ﬂu anda iki indeks kuruluﬂu taraf›ndan taranmaktad›r: Avusturya’daki TA ve ABD’deki
MLA. Sosyal Bilimler alan›ndaki dergileri tarayan ve Türk üniversitelerinin akademik
yükseltme yönetmeliklerinde s›kça ad›n› duydu¤umuz di¤er baz› indeksler, baﬂta on y›l düzenli olarak yay›nlanm›ﬂ olma ﬂart› olmak üzere, baz› ek kriterler ortaya koymuﬂlard›r. Yaz›ﬂmalar›m›z›n devam etti¤i bu indekslerce, on
y›ld›r düzenli olarak yay›nland›¤› için, dergimizin taranabilir olma niteliklerinden birincisine sahip oldu¤u kabul edilmektedir. De¤er
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ﬂartlar ise, elinizdeki say›n›n arka sayfalar›nda yer alan ve bundan sonra her say›da yay›nlayaca¤›m›z, Türkçe ve Frans›zca olarak haz›rlad›¤›m›z (gelecek say›larda ‹ngilizce’sine de
yer verilecektir.) “Yay›n ‹lkeleri”nde belirlendi¤i biçimdedir.
Dergimizin daha önce belirlemiﬂ oldu¤u
“Prensipler”e göre gönderilen ve hakem raporlar›yla yay›n karar› al›nan yaz›lar›n 2001
y›l› sonuna kadar yay›n›n›n tamamlanaca¤›
planlanmaktad›r. Bu sebeple, 2002 y›l›n›n ilk
say›s›ndan itibaren Yay›n ‹lkelerimize uymayan hiçbir yaz›n›n incelenmeye al›nmas› veya
yay›nlanmas› söz konusu olamayaca¤›ndan,
meslektaﬂlar›n›z›n bundan böyle, gönderecekleri yaz›larda, bu say›da yay›nlad›¤›m›z Öcal
O¤uz ve Mehmet Aça’ya ait yaz›larda oldu¤u
gibi Yay›n ‹lkelerimizi dikkate almalar›n› bekliyoruz.
Milli Folklor’un bu çerçevede yapt›¤› ﬂey,
Türk sosyal bilim dünyas›n›n geliﬂmesine katk› sa¤lamaya, bu dünyay› uluslar aras›na açmaya ve bu alandaki uluslar aras› bilimsel çal›ﬂmalarda Türk bilim adamlar›n›n da “var oldu¤unu” göstermeye yöneliktir.
HAKEM KURULU
Daha önceki say›lar›m›zda Yay›n Dan›ﬂman›, Yaz› Kurulu Üyesi olarak veya gönderdi¤imiz yaz›lar› inceleyerek dergimizin hakemli¤ini kabul eden bilim adamlar›m›z›n d›ﬂ›nda
kalan bilim adam› ve uzmanlarla görüﬂerek,
daimi “Hakem Kurulu” ve bunun yan›nda da
her say› için “uzmanl›klar›na baﬂvurulanlar
listesi” ile ilgili haz›rl›klar›m›z sürmektedir. ‹lgililerden ald›¤›m›z cevaplar do¤rultusunda,
önümüzdeki günlerde bu konuyu da sonuçland›raca¤›m›z› umuyoruz.
‹NTERNETTEY‹Z
“Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullan›m›”
alan›nda uzman de¤erli bilim adam› Dr. Ramazan Acun, dergimizin ‹nternet Yönetimi’ni üstlenmiﬂ ve ilk web sayfam›z› haz›rlam›ﬂt›r. Önümüzdeki dönemde say›n Acun’un yönetiminde,
daha da geliﬂtirmeyi planlad›¤›m›z web sayfam›z›n adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~Ocal/millifolklor ’dur. E-Mail adresimiz, eskiden
oldu¤u gibi Ocal@hacettepe.edu.tr ﬂeklindedir.
Sayg›lar›m›zla...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

Milli Folklor

