
folklor / edebiyat

11

folklor/edebiyat’tan

Değerli okurlar,

2017/4, 92. sayımızla  23. cildi tamamlamış bulunmaktayız. 14 makale; 
medya, müze ve kitap tanıtım yazılarına ek olarak bu sayımızda ilk kez 
alanımızla ilgili bir sempozyumun genel değerlendirme yazısına da yer 
vermiş bulunuyoruz. Dergimizin kuruluşundan beri önemli ve değerli 
katkılarını esirgemeyen ve güncel olarak Yayın – Medya editörlerimizden 
Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz’in , 23-25 Mayıs 2017 arasında Ankara’da 
düzenlenen 6. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu’nun ilgili 
birimce kendisinden istenen kapanış konuşması ardından sonraki süreçte 
yaşananları ve düşündürdüklerini, bilimsel bir çalışma titizliğinde ve 
düzeyinde dile getirdiği yazısını bu sayımızda yayımlıyoruz. Bu vesileyle 
alanın kuramsal ve yöntembilimsel köklü sorunları üzerinde daha yapılması 
gereken pek çok işin olduğu bir kez daha vurgulanmış olmaktadır. Geçmişte 
konuyla ilgili kimi yayım ve etkinlikler olmasına karşın yakın zamanlarda, 
bilim evrenindeki yenilik ve değişimlerin ele alınarak tartışıldığı bir sürecin 
yaşanmadığı da bir gerçektir. Bu düşünceyle gerek folklor / edebiyat 
dergisi gerekse Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak bu bağlamda bilimsel 
bir organizasyon amaç ve niyeti oluşursa, seve seve üzerimize düşeni 
yapacağımızı duyurmak isteriz. 

Dergimizin tarandığı uluslararası indekslerin sayısında  somut gelişme-
ler yaşadık.  Bu sayıdan itibaren TEI (Türk Eğitim İndeksi); İdealonline Verita-
banı; Universityjournals; Worldcat; Elektronische Zeitschriftenbibliothe tarandığı-
mız kaynaklar arasına girdi. Öte yandan DOI sistematiğinin bağlı olduğu 
CrossRef’i de künyemize aldık. Bu konudaki ileri düzey gelişmeler için umut 
ve beklentilerimizi vurgulamak isteriz. Dergimizde yer alan makaleler, DOI 
kayıtlarıyla birlikte artık önemli dizinlerde sıkça görülmeye başlanmıştır. 
Öte yandan dergimizin yeni internet sitesinin yapım hazırlıkları sürdürül-
mektedir; yeni yılda www.fokloredebiyat.org yeni bir görüntüyle ve daha 
işlevsel olarak karşınızda olacaktır. Bu sitemizde güncel olarak yazarlarımı-
zın makalelerini yükleyebilmeleri, önemli kolaylık sağlamıştır. 

Değerli araştırmacılarımıza, yazarlarımıza dergimize göstermiş olduk-
ları ilgiden dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Dergimizin 2018 yılı I. ve 
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II. sayılarının yazı kontenjanları dolmuştur. Yaklaşık Haziran 2018 tarihinde 
yayımlanacak sayımız ve sonrakiler için gönderilecek  makaleleri değerlen-
direbileceğimizi belirtmek isteriz. Türkiye’de mutluluk verici sayılara ula-
şan alanımızla ilgili süreli yayınların çokluğuna karşın makale iletiminde-
ki yoğunluk, bir yandan sevindirici olurken diğer taraftan yazarlarımızın 
-özellikle genç akademisyenlerimizin- yakın yayım tarihi beklentilerini kar-
şılayamama sıkıntılarını yaşatmaktadır. Pek çok yazarımıza sözlü veya ya-
zılı ilettiğimiz gibi makalelerin yayım sırasına konulmasında bize ulaştığı 
tarih; konu niteliği, alanlara ve dergi ilkelerine  uygunluk; öndenetim ve ya-
yın kurulları görüşleri, en az iki adet olmasını zorunlu tuttuğumuz hakem 
raporları  göz önünde bulundurulmaktadır. Hakem öneri ve düzeltmelerine 
ilişkin yazışmaların süreleri de makalenin gireceği sayıda rol oynamaktadır. 
92. sayımızdaki kimi makalelere ilişkin hakem raporlarının birer bilimsel 
araştırma niteliği taşıması, konuya verilen önemin, bilimsel tutum ve ilkenin 
varlığını yansıtmaktadır. İnceledikleri makalelerin boyutlarına yaklaşan bu 
raporlar – doğal olarak yazarlarının izinleriyle- ileride bir değerlendirme pa-
nelinde değerlendirilmeli ya da basılı olarak yayımlanmalıdır, düşüncesin-
deyiz. Raporların çoğunda gördüğümüz bu tutumu -hem de birkaç makale 
için- sürdüren ve adları  hemen aklımıza gelen  Prof.Dr. Metin Özarslan, Prof.
Dr. Ali Duymaz, Prof.Dr. Cafer Şen, Prof.Dr. Ahmet Aker başta olmak üzere, 
büyük bir emek ve özveriyle katkılarını esirgemeyen  tüm hakemlerimize 
içtenlikle teşekkür ediyoruz. Her sayımızın girişinde, raporları ile katkılarda 
bulunan hakemlerimizin listesini yayımlamayı memnuniyetle sürdüreceğiz.

Bahar aylarında dergimizin bir sayısının, Yayın kurulumuz ve  akademik 
katılımlarla tanıtım ve değerlendirilmesini adamızda, UKÜ çatısı altında dü-
zenlemeyi düşünmekteyiz. Bu konuda ve derginin genel içerik ve işleyişi 
hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerinizi iletmenizden mutluluk duyacağız. 

2018 yılında daha kaliteli, düzeyli sayılarla karşınızda olmak dileğiyle 
dergimize katkıda bulunan, destek olan herkese içten teşekkürlerimizi su-
narız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Metin Karadağ
Yayın Yönetmeni


