BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Millî Folklor’un yeni bir sayısı daha
ellerinizde.
2002 yılından beri Güz sayılarını
henüz doktoralarını tamamlamamış öğrencilerin yazdığı makalelerden oluşan “Genç
Halkbilimciler Sayısı” olarak çıkarıyorduk.
Bildiğiniz üzere Dergi Genel Kurulu’nda aldığımız bir kararla, 2010 yılından itibaren Kış
sayılarını “Genç Halkbilimciler Sayısı” olarak
çıkarmaya karar vermiştik. Bu kararımızı
ilk kez bu sayı ile hayata geçirmiş oluyoruz.
Gelecek yıllarda da Kış sayılarını değerli araştırmaları, kuramsal yaklaşımları ve
özgün bakışlarıyla genç halkbilimcilere ayırmaya devam edeceğiz.
Bu sayımızda 3 dosyamız var: Atasözü,
Ninni ve Halk Anlatıları üzerine. Ayrıca halkbiliminin çeşitli konularına ayrılmış makalelerin yanı sıra derleme ve haberlerle de sizleri
bu sayıda buluşturuyoruz.
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 Bican 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 olması
nedeniyle bir armağan sayı hazırlayacağımızı
önceki sayımızda duyurmuştuk. 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 ve
İstisnası
Bilindiği ve Dergimizin 85. sayısında
duyurulduğu üzere 30 Ocak 2010 tarihinde
gerçekleşen Dergi Genel Kurulu’nda hakemlere inceleme ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar üzerine dergimizin yaptığı
çalışma sonunda yazarlardan 400 TL inceleme ücreti alınması uygun görülmüştü. Ancak
Dergimiz öğrencileri teşvik ederken maddi
açıdan zorlamamak için Genç Halkbilimciler
Sayısında yer alacak yazılar için inceleme ücreti talep etmemeyi uygun görmüştür. Yayın Kurulumuzun 24 Temmuz 2010
tarihli toplantısında da Genç Halkbilimciler
Sayısındaki yazıları inceleyen hakemlere
ücret ödenmemesi görüşü benimsenmiştir.
Genç araştırıcıları teşvik amaçlı bu özel sayıya ücretsiz hakemlik yapan bütün meslektaşlarımıza şükranlarımızı arz ederiz.
Gönderilen Yazılar ve Yayın
İlkelerimiz
Yayın İlkelerimizin Türkçe, İngilizce ve
Fransızca versiyonlarında kimi küçük değişiklikler yaptık ve yeni biçimini bu sayıya
koyduk. Dergimize ilk defa yazı gönderecek
adayların ve daha önce yayın yapan yazarlarımızın Yayın İlkelerimizin yeni biçimini
dikkatle incelemelerini öneririz. Dergimize
gelen yazıların çokluğu nedeniyle, her yazarla
memnuniyet verici güçlü ve hızlı bir iletişim
kuramıyoruz. Bu nedenle yazarlarımızın öncelikle yazı gönderiminde kurallarımıza uymalarını bekliyoruz ve gönderdikleri yazılarda
yayın ilkelerimize uymayı kabul ettiklerini
öngörüyoruz. Bu çerçevede dergimizin e-posta
adreslerinden yalnızca <gelenekselyy@yahoo.
com> adresinin makale gönderimine ayrılmış
olduğunu, diğer iki adrese gelen makalelerin
ise sistemimize girmediğini bir kez daha
hatırlatmak isteriz.
11. Cildin Dizini
Dergimiz her iki yılda bir cilt oluşturmakta ve ilgili cildin son sayısında dizin
hazırlamaktadır. Bu kapsamda 11. cildin dizini Dergimiz Editör Yardımcılarından Selcan
Gürçayır tarafından hazırlanmış ve bu sayıya
konulmuştur. Kendisine değerli katkıları için
teşekkür ederiz.
23. yılda, 12. ciltte ve 89. sayıda görüşmek dileğiyle.
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

