BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Millî Folklor’un 87. sayısı ellerinizde.
Bu sayıda 20 özlü makale yer alıyor. Bu
makaleler oluşturduğumuz dosyalarda şu
şekilde paylaşıldı: 2 makale sözlü bellek sözlü
tarih, 6 makale halk edebiyatı, 2 makale sıra
geceleri ve barana odaları, 5 makale halk inanışları, 5 makale el sanatları ve maddi kültür
konularını içermektedir. Her birini ilgiyle
okuyacağınızı umuyoruz.
Prof. Dr. Gürbüz Erginer Armağanı
Genç yaşta elim bir trafik kazasında
kaybettiğimiz değerli halkbilimci Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
önceki Halkbilim Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Gürbüz Erginer için bir armağan sayı hazırlamakta olduğumuzu daha önceki sayılarımızda duyurmuştuk. Duyurulduğu şekliyle, 2011
yılının Bahar sayısı Prof. Dr. Gürbüz Erginer
Armağanı olarak yayımlanacaktır. Bilindiği
üzere dergimizde yer alan bu yazı armağan
sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde
olup, başka bir yöntemle yazı talep edilmemektedir. Gürbüz Erginer çalışmaları için
son yazı gönderme tarihi 15 Ocak 2011’dir.

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
Armağanı
Türk folklorunun derlenmesinde önemli
bir yeri olan ağız araştırmalarıyla başladığı
akademik hayatında halkbilimine olan ilgisini
ve katkısını destanlar üzerine yaptığı değerli
çalışmalarla sürdüren Türkoloji çalışmalarının duayeni, dergimizin yazarı, danışmanı
ve hakemi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden emekli
olmuştur. Dergimiz, değerli hocamıza halkbilimi çalışmalarına sağladığı katkı nedeniyle
bir armağan sayı ile teşekkür etme kararı
almıştır. 2012 yılının Bahar sayısı Ahmet B.
Ercilasun armağanı olarak yayımlanacaktır.
Bu duyuru armağan sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka bir yöntemle
yazı talep edilmemektedir.
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Ücretli Hakemlik Dönemi Başladı
Dergiye gelen yazıların çokluğu ve her
yazının en az iki hakem tarafından incelenmesi zorunluluğu bir yandan hakemlik yapan
meslektaşlarımıza önemli yükler getiriyor,
diğer yandan da bu görevi kabul eden hakemlerimize hiçbir ödeme yapmamak haksız bir
uygulama olarak ortaya çıkıyordu. 2010 yılı
Bahar sayısında yayımladığımız kararlarından hatırlanacağı üzere, Yayın Kurulu,
Danışma Kurulu, Hakemler ve Temsilcilerden
oluşan Dergi Genel Kurulu, 2010 Yılı Yuvarlak
Masa Toplantısında hakemlik uygulamasının
ücretli yapılması kararını almıştı. Gerekli alt
yapının oluşturulmasından sonra 01 Nisan
2010 tarihi itibariyle dergiye gelen yazıların
hakemliklerinin ücretli yapılmasına başlanmıştır. Dergimize emek veren hakemlerimize
küçük de olsa bir teşekkür vesilesi oluşturmuş olmaktan dolayı mutluyuz.

Yazı Yoğunluğu
Dergimize gelen yazılarda son yıllarda
çok büyük bir artış olmuştur. Küçük bir
akademisyen grubunun tamamen amatör bir
ruhla fakat profesyonel bir anlayışla çıkarmakta olduğu dergimize yazarlarımızın gösterdiği ilgiye minnettarız. Ancak bu yoğun
ilgi birçok aksamayı da beraberinde getirmektedir. Yazarlara kısa sürede cevap veremiyor,
hakemlik süreçlerini kısa sürede tamamlayamıyoruz. Böylece, hakemlik süreçleri ve dosya
oluşturma gibi nedenlerle bir yazının yayım
süresi bazen iki yılı bulabilmektedir. Böyle
bir sürenin sonunda bir yazıyı reddetmek gibi
üzüntü verici sonuçları da yaşayabiliyoruz.
Yazarlarımızın bu gibi tasarruflarımızın kişisel değil, tamamen kurumsal değerlendirmelere dayandığını bilmelerini istiyoruz.
Kışın yayımlanacak 88. sayıda görüşmek dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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