folklor / edebiyat

folklor/edebiyat’tan
Değerli okurlarımız,
Bulaşı aylarının karmaşasında yeni bir sayı ile sağlıklı günlere “merhaba” demek, içten dileğimizdir…
Değişen yaşam koşulları, akademik dizgeselliğin yeniden biçimlenen işleyişi içinde yazarlarımızın dergimize yoğun ilgi göstermeleri, bunalımlı günlerde bizim için
mutluluk kaynağı olmuştur. Başta Türkiye olmak üzere, KKTC ve yurt dışından dergimize yönelik makale gönderimleriyle yoğun bir yaz mevsimi yaşadık. Yazarlarımıza
ve katkılarını hiç esirgemeyen değerli hakemlerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Dergimizin eskiden beri süregelen genç akademisyenleri destekleyici bilimsel
tutum ve işleyişteki istikrarı, yayım alanlarımızdaki bilim insanlarının da ilgi ve
katkılarını sürekli arttırmaktadır. Bu tutumumuzu alıntı ölçümlerinin kalıpsallığıyla
yıpratmadan titiz bir biçimde sürdürmeye kararlıyız. Ulusal ve uluslararası önemli
dizinlerde yer alan makalelerimizin önümüzdeki yıllarda alıntı rakamlarının hızla
artmasıyla, dergimizin bilim dünyasında daha saygın bir konuma geçeceğinden eminiz. Vurguladığımız coğrafi merkezlerin dışında özellikle Ortadoğu, Hindistan ve
Çin’den dergimize makalelerin gelmeye başlaması, bu dinamizmin başlangıcı olarak görülmektedir. Dergimiz internet sitesinin ziyaretçileri arasında Çin’in 3. sırayı
alması, bu ilginin somut bir yansımasıdır. Bu bağlamda, ‘kaliteyi’ değerlendirme
yaklaşımımızın bir şekilde metriklerle değerlendirilmesi, -içerik politikamızı onlar tarafından yönlendirilecek şekilde değiştirme niyetimiz olmasa bile- geleceğe
yönelik motivasyonumuzu güçlendirmektedir. Dergimizin de yer aldığı Dergipark
platformunda Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yayımladığımız makalelerin toplam gösterim sayısı 180 bin; makale indirilme sayısı da 1,5 milyona ulaşmıştır. Okur/izleyici
kitlesinin ilgisini yansıtan bu rakamları daha üst noktalara ulaştırmak, dergi yönetimi olarak temel hedeflerimiz arasındadır.
Yaşantımızı etkileyen, bireysel ve toplumsal düzeni değiştiren bulaşı sürecinin
çeşitli araştırmalarla dergimize yansımasını bu sayımızda da sürdürmekteyiz. Bunun
sonucu olarak dört ana bilim dalımıza ırak gibi görünen bazı araştırmalara da bu
sayımızda yer verdik; ilgili çevrelerin dikkatlerini çekeceğini umuyoruz.
Gönderilen ürün sayısının hızla artışı sebebiyle bazı özel dosya ve sayılar düzenleme çalışmaları içindeyiz. Örneğin 105. sayımızda mevcut ve yeni gönderilecek
makalelerden oluşacak bir Alevi halk kültürü/folkloru dosyası hazırlamaktayız.
Daha sonra, Üniversitemiz Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi
ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası çalışmalardan oluşacak, merkez konu alanlarında yoğunlaşmış özel bir sayı yayımlayacağız. Bu sayılar için değerli araştırmacılarımızın ürünlerini beklediğimizi vurgulamak isteriz. Bu konularla ilgili ayrıntılı
bilgilere dergimizin sitesinden ulaşılabilecektir.
Bu sayımızın oluşmasında emeği geçen herkese içten teşekkürlerimizle saygılarımızı sunarız.
Metin Karadağ
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from folklore/literature
Dear readers,
It is our heartfelt wish to say “hello” to healthy days with a new issue during the
chaos of the pandemic…
It has been a source of happiness for us during these depressing times that authors showed a great interest to our journal due to the changing conditions of life and
re-structuring of academic systematicity. We have had a busy summer season with
the manuscript submissions from Turkey, TRNC and other countries. Our profound
thanks go to our authors and reviewers who contributed to this issue.
Our journal’s consistent scientific attitude and working system towards supporting young academics continuously increase scientists’ interest and contributions to
the fields within our scope. We are determined to maintain this meticulous attitude
without exhausting it due to pre-existing citation measurement norms. We are positive that with the future increase in the citation numbers of our articles places in
national and international indices, our journal will have a more respected rank in the
scientific world.
With the increasing number of works submitted to our journal, we are in the
process of preparing certain special folders and issues. For example, for our 105th
issue, we are preparing a special issue on Alevi folklore with new submissions in
addition to those already available in our archive. We will also publish a special
issue in collaboration with our university’s Women and Gender Studies Research
Center concentrating on the interest areas of the center within the scope of March 8
International Women’s Day. We would like to highlight that we are expecting works
for these issues from our valuable researchers. Detailed information on these matters
can be found on the journal website.
We extend our most sincere gratitude and respect to everyone who has contributed
to this issue.
Sincerely.
Metin Karadağ
Editor
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