B‹RKAÇ SÖZ
YAYIN ‹LKELER‹M‹Z
VE 2002 YILI
Say›n okuyucu ve yazarlar›m›z›n
bildi¤i üzere dergimiz, kimi uluslar
aras› indeks kuruluﬂlar› taraf›ndan
düzenli olarak taranmakta, kimileriyle ise olumlu bir düzlemde geliﬂen görüﬂmelerimiz sürmektedir. Türk Halkbilimini uluslar aras› alanda daha iyi
tan›tma amac›n› içeren bu çal›ﬂmalar›m›z çerçevesinde "bilimsel dergi yay›nc›l›¤›n›n uluslar aras› ilkeleri" Millî Folklor taraf›ndan da uygulanmaya
baﬂlanm›ﬂ olup, bu anlay›ﬂ geçen say›lara yans›t›lm›ﬂt›. Yine bilindi¤i üzere
daha önceki yay›n ilkelerine göre gönderilen ve olumlu hakem raporlar› bulunan yaz›lar› ise, 2001 y›l› sonuna kadar yay›nlayaca¤›m›z›, ancak her ne
ﬂekilde olursa olsun 2002 y›l›ndan baﬂlayarak yay›n ilkelerimize uymayan
hiçbir yaz›ya yer vermeyece¤imizi bildirmiﬂtik. Yay›n ilkeleri çerçevesinde
bir yaz›n›n "yay›nlan›r" duruma gelmesi, dergimizin ortalama 3-4 bazan
da 5-6 ayl›k bir süresini ald›¤›ndan yazarlar›m›z›n bu noktalar› dikkate alarak yaz› göndermelerini ve özellikle
yay›n ilkelerimize titizlik göstermelerini birkez daha önemle ve sayg›yla
hat›rlat›yoruz.
PROF. DR. ﬁÜKRÜ ELÇ‹N
ÖZEL SAYISI
2001 y›l›n›n son say›s› olarak Aral›k ay›nda yay›nlanacak olan 52. say›m›z bilindi¤i üzere "ﬁükrü Elçin
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Özel Say›s›" olarak planlanm›ﬂt›r.
Türk Halk Edebiyat› çal›ﬂmalar›n›n
duayeni, Türkiye'deki edebiyat ve kültür kurumlaﬂmalar›n›n öncüsü, sayg›de¤er hocam›z Prof. Dr. ﬁükrü Elçin'in
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendiren her türlü
araﬂt›rmaya öncelikli olarak yer vermeyi tasarlad›¤›m›z bu özel say› için,
dergimizde yay›nlanan duyurular›n
d›ﬂ›nda bir yöntemle yaz› talebinde
bulunmad›¤›m›z› ve özel say›ya kat›lmak isteyen araﬂt›r›c›lar›n yaz›lar›n›
ivedilikle bekliyoruz.
PROF. DR. UMAY GÜNAY
ÖZEL SAYISI
Türk Halkbilimi çal›ﬂmalar›nda
yeni ve yenili¤in, olaylara öteki aç›lardan da bakabilme kültürünün temsilcisi ve dergimizin kuruluﬂundaki ve
kurumlaﬂmas›ndaki büyük destek ve
çabalar›n sahibi hocam›z Prof. Dr.
Umay Günay'›n akademik çal›ﬂmalar›n› resmî ve kurumsal olarak üniversite d›ﬂ›na taﬂ›malar› (san›yorum buna emeklilik diyemeyiz) nedeniyle,
kendilerine bir özel say›yla ﬂükran
duygular›m›z› ifade etmeyi plânlad›k.
Bu nedenle 2002 y›l›n›n Aral›k ay›nda
yay›nlanacak olan 56. say›m›z›n
"Umay Günay Özel Say›s›" olmas›n›
kararlaﬂt›rd›k. Bu yaz›n›n arma¤an
say›ya kat›lmak isteyen meslektaﬂlar›m›z için duyuru niteli¤inde oldu¤unu bildirir, sayg›lar sunar›z.
M. Öcal O⁄UZ
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