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folklor/edebiyat’tan - from folklor/literature

Değerli okurlar merhaba,
Yeni yıl ve yeni cildimizin ilk sayısında umut ve yeni hedeflerin gerçekleşmesini 

diliyoruz.
Kasım 2019 tarihli 100. İlhan Başgöz sayımızın yayımı dolayısıyla Ankara’da 

27 Aralık günü Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde yapılan ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Halil Nadiri’nin de katıldığı kutlama/buluşma töreninde yaşanan heyecanlar, al-
dığımız geri bildirimler, yerinde bir uygulama yapıldığını göstermiştir. Bu etkinliğe 
ilişkin sayın Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz’in bir değerlendirme yazısını da bu sayı-
mızda yaymladık, kendisine teşekkür ediyoruz. O sayıyla birlikte 100 sayımızda yer 
alan tüm yazıların Dizin’ini ve dergimizin kurucusu ve halen yayım koordinatörü 
olan Metin Turan odaklı Özel Ek’ini de yayımladık.  

Ülkemizin yüz akı bilim insanlarından İlhan Başgöz’ün 97 yaşındayken bu denli 
geniş kapsamlı bir etkinlik sürecinde anılması, hepimizin bir vefa borcuydu. Anka-
ra’daki törene Sayın İlhan Başgöz’ün Bloomington’dan bir video iletisiyle katılması 
herkesi duygulandırırken tören sonrası günlerde şahsıma gönderdiği kişisel iletisin-
deki “(…) folklor/edebiyat özel sayısının oluşmasında emeği geçen herkese özellik-
le sana teşekkür ederim. Asistanımla hazırladığımız video ile biz de törene katılmak 
istedik, beğendiğinizi duydum çok memnun oldum. Bu videoyu isterseniz ögrenci-
lerinizle ve halkbilimine gönül verenlerle paylaşabilirsiniz (…)” dileği üzerine Prof. 
Dr. Serpil Aygün Cengiz, o iletiyi Youtube’da yayımladı. Biz de dergimizin internet 
sitesinde iletinin linkini bildirdik. Kendisine teşekkür ettiğim Sayın İ. Başgöz de ya-
nıtında “Sevgili Metin, değerli ve vefakâr dost. Mesajın beni o kadar umutla, güven-
le doldurdu ki, Yunus Emre’nin bir dizesini hatırladım. Diyor ki *Geldi geçti ömrüm 
benim şol yel esip geçmiş gibi, hele bana öyle gelir bir göz yumup açmış gibi* Be-
nim ömrüm de geldi geçiyor, şükür ki sizin gibi dostlarım ve öğrencilerim var. Onlar 
beni unutmayacak, eserlerimi kâğıt üzerinde kalmaktan kurtaracak. Bu az mutluluk 
değil (…)” diyordu. Biz de unutulması mümkün olmayacak değerli hocamıza tekrar 
sağlıklı, mutlu nice günler diliyoruz.

Dergimize gönderilen makalelerin çoğalması ve kimi akademisyenlerin (kendi 
açılarından haklı bulduğumuz) bazı gerekçelerle erken yayım taleplerinde bulunma-
ları üzerine özel yanıtlar vermemize karşın süreci bir kez daha anımsatmak isteriz:  
Öndenetim sürecinde metnin gönderiliş tarihi, alanla bağlantısı, ilkelere uygunluğu, 
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özgün ve akademik yapıya sahip olması gibi hususlar göz önünde bulundurulmakta-
dır. Öte yandan Halkbilim, halk edebiyatı gibi temel alanlarımızda “derleme” niteli-
ğindeki gönderilerin çokluğu sebebiyle gelecek sayıdan itibaren dergi yazılarını; A. 
Araştırma makaleleri, B- Derlemeler ve C-Yayın/Medya kümelerinde toplayacağız. 
Ayrıca 102. sayıdan itibaren yazarlarımızdan makale yazımında  APA7 düzeneği ile 
Orcid ID talebimiz olacaktır. 

Bu sayımızda yayın dilinin Türkçe/İngilizce olması kuralının belirlenmesinden 
önceki süreçlerde hakemlerimizden onay almış Fransızca bir makaleyi istisna olarak 
yayımlamaktayız. 

Yeni sayımızın bilim, kültür dünyamıza katkılar sağlaması umuduyla saygıları-
mızı sunuyorum.

Metin Karadağ
Editör
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from folklore/literature

Dear readers,

With the New Year and the first issue of our new volume, we wish to achieve 
new goals.

We held the celebration ceremony for publication of our 100th İlhan Başgöz 
Issue dated November 2019, in Ankara on 27 December at the Faculty of Language, 
History and Geography (DTCF) with our Rector Prof. Dr. Halil Nadiri’s attendance. 

We wish our esteemed professor a long, healthy and happy year again.

We would like to emphasize once again that in the publication order of the articles, 
issues such as the date of sending the text, its relevance to the field, compliance 
with the principles, and having an original and academic structure are taken into 
consideration.

As of the next issue, we will categorize the journal articles as follows: A. Research 
articles, B. Reviews and C. Publishing / Media. From the 102nd issue onwards, 
we will request the authors to provide Orcid ID and prepare the manuscripts in 
accordance with the APA 7th Edition guidelines.

I would like to pay my respects in the hope that our new issue will contribute to 
our world of science and culture.

Metin Karadağ
Editor




