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Değerli okurlarımız
Bu sayının yayım dosyasının hazırlandığı süreçte (Mart ayının son haftaları) 

dünyada ve ülkemizde yaşanan son yılların en ağır sağlık sorunu olan koronavirüs  
salgınını yaşamaktaydık. Dergimizin basım/yayım sürecinde  bu belânın tüm insan-
lık için en az yitikler, acılarla noktalanmış olmasını dilemekteyiz. 

En olumsuz koşullarında bile dönmek zorunda olan hayatın çarklarında, bu sayı-
mızı da değerli yazarlarımız, hakemlerimiz ve tüm çalışanlarımızın gayretleriyle il-
gilerinize sunmuş bulunuyoruz. Bu sayımızın önemli yeniliği  -aslında 103. sayıdan 
itibaren Türkçe makaleler için zorunlu kılınacak olan- 750-1000 sözcüklü İngilizce 
genişletilmiş özet (extended summary) uygulamamızdır. Bu konuda ricada bulundu-
ğumuz bu sayının yazarlarından bize kayda değer önemli katkı ve destekler geldi; 
onlara teşekkür ediyor, bundan böyle dergimize makale gönderecek yazarlarımızın 
da bu konudaki uygulamamızı - geniş evrensel çevrelere ulaşmak ve yaygın görüle-
bilirliğin sağlanması açısından- anlayışla karşılayacaklarına inanıyoruz.

Salgın acıları için tüm dünyaya, insanlığa geçmiş olsun dileklerimizi sunarken 
dergimizin bu zor koşullarda yayımında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, değerli 
okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.
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Dear readers,
We were experiencing the coronavirus pandemic, the most severe health problem 

in the world and in our country, during the period when the publication file of this 
issue was being prepared (last weeks of March). We wish that this problem would be 
over with minimal loss and harm by the time this issue is published. In these difficult 
conditions, we were still able to publish this issue with the support and contributions 
of our writers and stakeholders.

In this issue, we started to request an extended summary of 750-1000 words 
for Turkish articles. This practice will be mandatory in terms of universal visibility 
starting from the 103rd issue.

We would like to thank all our stakeholders and our valuable readers who 
contributed to the publication of our journal in these difficult conditions while 
extending our best wishes for those affected by this pandemic and hope that it would 
be over soon.

Regards.
folklore/edebiyat


