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folklor/edebiyat’tan

Değerli okurlar, bilim insanları,
113. sayımızla birlikte 29. yılımıza girerken yazarlarımızı güzel bir haberle selam-

lamak istiyorum: Clarivate (Web of Knowledge), ESCI’deki dergi makalelerinin de 
2023 yılından itibaren JIF (Journal Impact Factor) değerlendirmesine alacağını açık-
lamıştır. Bu uygulamanın dergimiz yazarlarına önemli bir motivasyon sağlayacağını; 
dergi konumunu da olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. 

Açık erişimli bir yayın organı olan ve Web of Science ile Scopus indekslerin-
de yer alan folklor/edebiyat dergisi her araştırmacıya, araştırmacı akademisyenlere, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sayfalarını açarak belli niteliğe ulaşmış ma-
kale, derleme, kitap eleştirisi yayımlarıyla önder veri kaynaklarından biri olma gö-
revini sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerde hakem atamalarından önce 
gerçekleştirilen titiz, ayrıntılı makale değerlendirmelerimiz, yayım hizmetinin yanı 
sıra genç akademisyen ve araştırmacılara açık, özgür, objektif önderlik işlevlerini 
de gerçekleştirmektedir. Özellikle ürünlerin İngilizcelerindeki ciddi, ayrıntıya inen 
uygulamalarımız, evrensel akademik çevrelerde de olumlu bulunmaktadır.

folklor/edebiyat’ın makale/yazı seçimindeki tek ve vazgeçilmeyen ölçütü, bi-
limsel ve akademik düzeydir. Gönderilecek yazıların dergi kaynaklarında ve Yazım 
Kılavuzundaki ilke ve kurallara mutlak uyum sağlamaları, Türkçe/İngilizce çeviri-
lerde akademik/bilimsel düzeyin bulunması ön koşulumuzdur.

Dergileri ayakta tutan, yaşatan yazarlar ve hakemlerdir. Hakemlerimiz arasında 
yaklaşık bir makale nitelik ve boyutunda titiz ve değerli raporlar gönderen bilim 
insanlarına şükran borçluyuz. Onlar salt bir dergi hizmeti yapmıyor; anlamı ve işlevi 
çok değerli akademik eğitim sürecini de yaşatıyorlar; emekleri var ve daim olsun. 

Bu sayımızda 5’i İngilizce 17 araştırma, bir derleme makalesi, bir kitap tanıtımı 
yayımlamaktayız. American Folklor Derneği’nin (The American Folklore Society-
AFC) yıllık kongresine ilişkin raporun da işlevsel olacağına inanıyoruz. Yoğun emek 
ve çabaların ürünü olan bu eserlerin bilim dünyasına yararlar sağlamasını ve çokça 
okunmasını dilerken tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum.

Yeni yıl hepimize sağlık, refah, harika deneyimler ve daha birçok okunacak ma-
kale getirsin.

2023 yılında yeni sayılarımızla tekrar buluşmak dileklerimle saygılarımızı su-
nuyorum.

Metin Karadağ
Editör
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From  folklor/edebiyat 
 
Valued readers and scientists,
 As we are entering our 29th year with our 113th issue, I would like to greet 

you and share an exciting development with you. Clarivate (Web of Knowledge) 
has announced that as of 2023, journals listed in ESCI will receive a Journal Impact 
Factor (JIF). We believe that this development will not only serve as an important 
motivation for our authors but also positively influence our journal’s standing and 
rankings as well.

The only and irrevocable criteria in selecting articles/critiques for folklor/ede-
biyat is its scientific and academic level. Our pre-requisite for articles, sent to the 
journal, is that they are written in accordance to and abide by the principles and rules 
as stated in the Author’s Guidelines and that the Turkish/English translations possess 
a scientific level. 

It is the authors and reviewers that keep a journal alive and standing. We owe 
great gratitude to the scientists, who serve as reviewers, who prepare meticulous and 
valuable evaluations almost equivalent to an article in terms of length and quality. 
Not only are they providing a service to the journal, they are also offering valuable 
academic education processes that are detailed with great meaning and function. 
Their contributions are exceptional and we are very grateful.

In this issue, we have 5 articles in English and 17 research articles, along with a 
book critique.

As folklor/edebiyat, we are inviting you to submit your work for publication of 
high quality from our fields including research, compilation, book review, or even a 
functional report, which will be subjected to blind reviewer evaluation to help ma-
intain our quality standards. Your products/publications will help serve in creating a 
holistic understanding of the human dimension in the fields of Folklore, Literature, 
and Anthropology.

I would like to thank all who have worked endlessly to contribute to this issue. In 
this issue, we publish 17 researches, 5 of which are in English, a review article and a 
book presentation. We believe that the report on the annual convention of the Ame-
rican Folklore Society (AFC) will also be functional. While my wish for this issue 
is for it to contribute greatly to the world of science, I also hope it is read by many. 
We hope to meet again in 2023 with our newest edition. May the New Year bring us 
all good health, prosperity, wonderful experiences, and many more articles to read.  

Sincerely,
        Metin Karadağ

                 Editor 
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