B‹RKAÇ SÖZ
ULUSLAR ARASI ‹NDEKSLER
ve M‹LLÎ FOLKLOR
Dünyadaki belli baﬂl› indeks haz›rlama kuruluﬂlar›n›n tarayacaklar› süreli
yay›nlarda arad›klar› vazgeçilmez ﬂartlar
aras›nda dikey ve yatay süreklilik ön s›ralarda gelmektedir. Dikey süreklilikten genel anlamda uzun y›llard›r yay›nlan›yor
olmas› anlaﬂ›lmaktad›r. Uluslar aras› indeks kuruluﬂlar› genel olarak bu süreyi
"en az on y›ld›r yay›nlanmak" olarak
biçimlendirmiﬂlerdir. Yatay süreklilik
kavram›yla ise, bir süreli yay›n›n bir y›l
içinde ön görülen aral›klarla düzenli olarak yay›nlan›p yay›nlanmad›¤› de¤erlendirilmektedir. Genel olarak uluslar aras›
indeks kuruluﬂlar›, bir süreli yay›n›n taranabilmesi için "y›lda en az dört say›
yay›nlanmas›n›" ön görmektedir. Bilindi¤i üzere Millî Folklor Dergisi bu iki
önemli ölçüte uymakta olup, uluslar aras›
baz› indeks kuruluﬂlar›nca düzenli olarak
taranmaktad›r (MLA ve TA gibi)
Öte yandan di¤er uluslar aras› indeks kuruluﬂlar›n›n da dergimizi düzenli
olarak taramas› için süreli yay›nlar›n taranmas›nda belirlemiﬂ olduklar› ölçütler
göz önüne al›narak, yay›nlanacak yaz›lar›n içerik ve biçim özelliklerini belirleyen
Millî Folklor Dergisi Yay›n ‹lkeleri haz›rlanarak Türkçe, ‹ngilizce ve Frans›zca
olarak derginin sonuna konulmuﬂtur.
Böylece indeks kuruluﬂlar›n›n 10 y›l yay›nlanma, y›lda en az dört say› yay›nlanma gibi ölçütlerinin yan›nda di¤er biçimsel eksikliklerimiz de giderilmiﬂ olaca¤›ndan, 2001 y›l› içinde dergimizin yeni indeks kuruluﬂlar› taraf›ndan da taranmaya baﬂlanaca¤›n› de¤erlendiriyoruz. Dergimizin uluslar aras› alana aç›lmas›nda
bilimsel ve teknik katk›lar›n› esirgemeyen Millî Folklor Dergisi ‹ngilizce Yönet-
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meni Say›n Doç. Dr. Metin EK‹C‹ ve
Elektronik ‹letiﬂim Yönetmeni Say›n Yrd.
Doç. Dr. Ramazan ACUN'a bu vesileyle
bir kez daha teﬂekkür etmeyi borç bilirim.
ﬁÜKRÜ ELÇ‹N ÖZEL SAYISI
Türk Halk Edebiyat› çal›ﬂmalar›n›n
duayeni aziz hocam›z Prof. Dr. ﬁükrü ELÇ‹N için bir arma¤an say› haz›rlama düﬂüncemiz, meslektaﬂlar›m›z aras›nda büyük bir ilgi ile karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda kimi yazarlar, ﬁükrü hocaya lay›k
iyi bir araﬂt›rma için yeterli zaman ayr›lmas›n›n önemine de¤inerek sürenin belirginleﬂtirilmesini istemiﬂlerdir. Bu düﬂünceleri dikkate alan Yay›n Kurulumuz
2001 y›l› Aral›k ay›nda yay›nlanacak olan
52. say›n›n "ﬁükrü ELÇ‹N Özel Say›s›"
olmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Meslektaﬂlar›m›z›n yay›n haz›rl›klar›m›z› göz önüne
alarak yaz›lar›n› olabildi¤ince önce göndermeleri yararl› olacakt›r.
2002 YILI
Dergimizin sonunda yer alan ve Türkçe, ‹ngilizce ve Frans›zca olarak haz›rlanan yay›n ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanmas›na 2002 y›l› bahar›nda yay›nlanacak olan 53. say› ile baﬂlanacakt›r. Bu
nedenle, say›n yazarlar›m›z›n bu ilkeleri
dikkatle inceleyerek yaz›lar›n› haz›rlamalar› ve göndermeleri gerekmektedir. 53. say›dan baﬂlayarak yay›n ilkelerimize uymayan hiçbir yaz› yay›nlanmayacakt›r. Türk
Halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n uluslar aras› bilim dünyas›na kazand›r›lmas› amac›na yönelik bu düzenlememizden dolay› say›n yazarlar›m›z›n bizi anlayacaklar›n› ve destekleyeceklerini umuyoruz.
Sayg›lar›mla.
Doç. Dr. M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

Milli Folklor

