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Değerli okurlar,
Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık adlı eserinde insanlık tarihinde salgınla-

rın yarattığı distopik zaman ve olguların varsıl bir sanatsal birikim ortaya koyduğunu 
belirtir. Yaklaşık bir yıldır yaşadığımız bulaşı kaosu, bir yandan tecrit ve korkunun 
baskısını ortaya koyarken diğer yanlardan insan olmanın direnmeyle yücelen onuru-
nu sergilemektedir. Her birimiz şaşkınlık ânlarının cenderesinden çıkarak “normal”in 
sürdürülebilirliğinde uğraşlarımıza sahip çıkmanın savaşımını verdik, vermekteyiz. 

folklor/edebiyat ailesi de tüm birey ve kurumlarıyla var olmanın ötesinde daha 
ileri hedeflere ulaşmak için çabalarını sürdürdüğünü bu sayıyla bir kez daha gözler 
önüne seriyor. Tasarladığımız, dilediğimiz dergi kalitesini sağlayacağına inandığı-
mız uygulamaları açık bir biçimde gördüğümüze inandığımız bir sayıyı sunmakta-
yız.  Bununla birlikte yolun bitmediğini; elbirliğiyle daha alınacak çok mesafelerin 
bulunduğunun da bilincindeyiz. 

Bu sayımız 16 araştırma, iki derleme makalesi ve üç kitap tanıtımından oluş-
maktadır. 

Bu sayımızdaki Alevi-Bektaşi Kültürü Özel Dosyası’nda farklı zamanlarda bize 
ulaşmış olan makaleler yer aldı. Bu ürünlerde ve diğerlerinde kutlu uğraşlarını esir-
gemeyen tüm bilim/kültür insanlarına, kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz fah-
ri olarak hakemlik görevleriyle dergimizi onurlandıran akademisyenlerimize içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Önümüzdeki bahar ayı sonlarında Üniversitemizin Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 
Araştırmaları Merkezi (UKAMER)  ile ortak yayımlayacağımız  “Kadın Çalışma-
ları Özel Sayısı”na destek için tüm ilgili yazar ve akademisyenlerimize açık çağrıda 
bulunuyoruz.

 (Ayrıntılı bilgi için: https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.Aspx?ID=120 )

Gelecek sayıda buluşmak üzere sağlıklı ve verimli zamanlar diliyoruz. 

Metin Karadağ
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Dear readers,
Susan Sontag, in her work titled Illness as Metaphor, states that the dystopic 

time and phenomena created by outbreaks in the history of humankind set forth a 
wealthy artistic accumulation. The contamination chaos we have been experiencing 
for this past year underlines the pressure of isolation and fear while exhibiting the 
honor of being a human which increases through resistance. Each and every one of 
us has been fighting to claim our daily duties in an attempt to escape the mangle of 
confusion and maintain faith in the sustainability of the ‘normal’. 

folklore/literature family is showing once more that it is trying to reach further 
goals by going beyond mere existence with all its members and institutions. We 
are presenting an issue in which we have clearly observed the contributions of the 
practices that we believed to improve the quality of our journal to the levels we 
planned.  Yet, we are aware that our work is not finished and there is more ground to 
cover with cooperation. 

Our current issue consists of 16 research, two review articles and three book 
reviews. 

The Alevi-Bestashi Culture Exclusive Dossier of our current issue includes 
the articles we have received at different times. We extend our sincere thanks and 
gratitude to all science/culture people who put all their noble efforts to these and 
other works, and academics who have fulfilled the honorary reviewer duties.

We are announcing an open call for papers for all academic and authors interested 
for our “Special Issue on Women’s Studies” which will be published towards the end 
of next Spring in collaboration with the Women and Gender Studies Research Center 
(WGSRC) of our University.

 (Please visit https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.Aspx?ID=120 for 
detailed information.)

We wish healthy and productive days until our next issue. 

Metin Karadağ
Editor


