B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba Sevgili Okur,
Milli Folklor, Türk halkbiliminin uluslar
aras› bilimsel sesi olman›n sorumlu¤u içinde
yeni bir say›yla daha ellerinizde. Bu say›da da
size duyurmak istedi¤imiz haberlerimiz ve sizinle paylaﬂmak istedi¤imiz sorunlar›m›z var:
M‹LL‹ FOLKLORU TARAYAN ‹NDEKSLER: MLA, CSA, IBSS
Milli Folklor okurunun yak›ndan bildi¤i gibi, sayg›n uluslar aras› indekler olan Modern Language Association of America
(MLA) taraf›ndan 37. say›dan baﬂlayarak 01
Mart 1998, Cambridge Scientific Abstracts (CSA) taraf›ndan 53. say›dan baﬂlayarak 17 May›s 2002 ve Intirnational Bibliographiy of the Social Sciences (IBSS) taraf›ndan 60. say›dan baﬂlayarak 01 ﬁubat 2004 tarihinden beri taranmaktad›r. Biz bunlar›,
Türk halkbiliminin uluslar aras› alana aç›l›m› aç›s›ndan önemsiyoruz, ancak yeterli bulmuyoruz. Dünyan›n bütün tan›m›ﬂ sosyal
alan indekslerinin tarad›¤›, bilimsel çözümlemelerine ve dergicilik ilkelerine güvenilir, özgün yaz›lar›yla aran›l›r, istikrarl› bir bilim
platformu olmak için çal›ﬂ›yoruz. Size yeni say›lar›m›zda Milli Folklor’u tarayan indeks say›lar›n›n art›ﬂ haberlerini vermek, Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n daha fazla uluslar aras›
alana taﬂ›nmas› ad›na en büyük dile¤imizdir.
ED‹TÖRLÜK, HAKEMLER ve TEMS‹LC‹LER
Milli Folklor, gerek yurt içinden gerekse yurt d›ﬂ›ndan hakem ve temsilcileriyle bir
bilim ailesidir. Aile bireylerinin derginin bilimsel içeri¤inin oluﬂmas›nda daha etkin roller almalar›n› istiyoruz. Bunun ilk ad›m› olarak, derginin editörlük iﬂleri Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi’ne (GAZ‹ THBMER) devredilmiﬂ,
Merkez Yönetim Kurulu ise, derginin Yay›n
Kurulu haline getirilmiﬂtir.
Milli Folklor’un düzenli ve düzeyli yay›nc›l›¤› ve uluslar aras› indekslerce taranmas› nedeniyle özellikle akademik yükselme
süreçlerindeki Türk akademisyenler için yaz›
gönderilebilecek önemli bir süreli yay›n haline gelmesi, gerek editörlük birimine, gerek
yay›n kurulumuza gerekse hakemlerimize ek
yükler getirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Hem zaman zaman alt›ndan kalk›lamaz hale gelen bu yükü
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hafifletmek hem de hakem ve temsilcilerimize daha etkin roller vermek için yeni bir uygulama baﬂlatmaya karar verdik. 1 Eylül
2004 tarihinden itibaren en az bir hakemimizin veya akademik temsilcimizin “Yay›n Kurulunda Görüﬂülmesi Tavsiye Edilir” ﬂeklinde
referans› bulunmayan yaz›lar de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r. Böylece, hem halkbiliminin inceleme yöntem, teknik ve kuramlar›na
göre haz›rlanmayan hem de yay›n ilkelerimize uymayan yaz›lar›n editörlük birimini meﬂgul etmesi önlenmiﬂ, di¤er yandan da hakem
ve akademik temsilcilerimizin kat›l›m›yla
derginin kurumsallaﬂma sürecine katk› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
“YAYINLANACAKTIR” YAZILARI
Milli Folklor dergisine gönderilen ve
olumlu hakem raporlar› do¤rultusunda yay›n
kurullar›m›zda görüﬂüldükten sonra yay›mlanmas›na karar verilen yaz›lar için bugüne
kadar, “Önümüzdeki Say›lardan Birinde Yay›nlanacakt›r” ﬂeklinde bir yaz› veriyorduk.
Ancak, derginin yaz› yo¤unlu¤u zaman zaman bu planlamam›z› da aksatmakta ve kimi
yaz›lar› taahhüt etti¤imiz say›da yay›nlamam›z mümkün olamamaktad›r. Bu nedenle 01
Haziran 2004 tarihi itibariyle, yazarlar›n yaz›lar›n›n ne zaman yay›nlanaca¤›na dair belge de¤eri olmayan bilgi edinme haklar› sakl›
kalmak kayd›yla bu uygulamadan vazgeçilmiﬂtir. Bütün yazarlar›m›za ve ilgili kurumlara önemle duyururuz.
ARMA⁄AN SAYILAR
Dergimizin 64. say›s›n›n Prof. Dr. Muhan BAL‹, 68. say›s›n›n ise Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL arma¤an› olarak yay›mlanaca¤›n› daha önce duyurmuﬂtuk. Bu
duyurular, arma¤an say›lara kat›lmak için
davet niteli¤indedir. Dergimiz, hiçbir meslektaﬂ›m›zdan baﬂka bir yöntemle yaz› talep etmemektedir.
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63. say›m›zda buluﬂmak üzere...
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