folklor / edebiyat

folklor/edebiyat’tan
Değerli okurlarımız,
2019 yılının ilk sayısıyla sizlere, adamıza, ana vatanımıza ve tüm dünyaya
sağlık, mutluluk ve güzellikler dileğiyle “merhaba” diyoruz.
Yoğun ve verimli geçmiş bir yılın mutlulukları, dergimizin hızlı gelişim
çizgisine koşut bir biçimde varsıllaşmış; her yeni adım diğerlerine giden yeni
hedefler yaratmıştır. Evrensel niteliği olan EBSCO, Scopus, DOAJ, ProQuest
gibi önemli dizinlerde yer almış olmamız, ICI Journals Master List’e kabulümüz
2018’in somut başarı göstergeleri olmuştur. Öte yandan yeni yılın ilk günlerini
dahi yaşamadan dergimiz sayılarının makale kontenjanlarının dolmak üzere
olması, değerli akademisyen, araştırmacı ve yazarlarımız tarafından gösterilen
ilgi ve desteğin bir diğer kanıtıdır. İnternet sitemizin ziyaret sayısı ve kullanım
rakamları da yapmayı düşündüğümüz, planladığımız çalışmalar için bize şevk ve
azim vermektedir.
2018’de Dergipark başta olmak üzere dergi sitemizde ve DOAJ’da 58. sayıdan
son sayıya kadar elektronik arşivleme çalışmalarını tamamladık. 1-57 arasındaki
sayılarımızın da belirttiğimiz kaynaklarda PDF formatlarında arşivlenmesi
çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu işlemin de tamamlanmasıyla alanımızda
ülkemizin en önemli bilgi kaynaklarından biri, tüm ilgililerin kullanımlarına
açık bir biçimde sunulacaktır.
Bu yılın Kasım ayında 100. sayımıza ulaşacağız. Önemli bir kavşak ve başarı
ölçütü olduğuna inandığımız bu sayımızın yayımıyla ilgili, uygun zamanlarda
duyuracağımız çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bunların ikisini bu sayımızla
birlikte sunmanın mutluluğunu duymaktayız:
100. sayımız halkbilimi alanının yaşayan efsane bilgini sayın Prof.Dr. İlhan
Başgöz adına yayımlanacaktır. Kurulduğundan beri dergimizi destekleyen,
her zaman el atan, yol gösteren saygıdeğer hocamıza mütevazi armağanımızı
kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu özel sayıda hem Sayın Prof.
Dr. İlhan Başgöz’ün şahsiyeti, yapıtları üzerine yazılar yer alacak hem de
konuyla bağlantılı diğer bilimsel araştırmalar yayımlanacaktır. Kendilerine
katkı umuduyla yazdığımız değerli ademisyen/yazarlarımızdan yanıtlar almaya
başlamamız, girişimimizin desteklendiğini göstermektedir.
Öte yandan büyük bir cesaret örneği olarak 1994 yılında folklor/edebiyat
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dergisini çıkarmaya karar veren ve 24 yıl boyunca aksamadan ve belli bir
akademik görüş ve tutumdan ödün vermeksizin günümüze kadar gelmesini
sağlayan Sayın Metin Turan adına da 100. sayıyla birlikte özel bir yayın
hazırlamak, vefa borcuydu. Olağanüstü çaba ve özverilerle dergiyi günümüze
ulaştıran sevgili Metin Turan’ın eserleri, aksiyonu üzerine hazırlanacak yazılar
da bu sayının omurgasını oluşturacaktır.
Her iki özel yayın için katılım bildiri tarihi 1 Mart 2019; eser gönderme son
tarihi ise 1 Haziran 2019’dur.
25. cilt sayılarında tekrar buluşmak üzere saygılarımızla…
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