F S K 1991 İH gSN HINÇER,
ÖDÜLLERİ (SAHİPLERİNİ BULDU
Özlem AKSU
Türk folklorunda dergiciliğin ölüm
süz ismi Ihsan Hmçer adına Folklor
Araştırmaları Kurumu tarafından 1981
yılından beri folklor sahasında başarıIı hizmetleri bulunanlara verilen ödül
bu yıl da sahiplerim buldu...
21 Aralık 1991 tarihinde Türk-İş
Konferans Salonunda seçkin bir davet
li topluluğunun huzurunda düzenlenen
töreni Halk Kültürlerini Araştırma ve
Geliştirme Genel Müdürü Sayın Yahya
Aksoy yönetmiş, açış konuşmasını ise
FAK Genel Başkanı Dr. irfan Ünver
Nasrattmoğlu yapmıştır.
Nasrattınoğlu yaptığı veciz konuş
masında, FAK’m Türk folklorcu ve
ilim adamları tarafından kurulmuş
köklü bir demek olarak yıllardır saha
sında başarılı hizmetlerde bulunduğu
nu dile getirerek, Kurumun bundan
sonra da Türk folkloruna hizmete de
vam edeceğini vurgulamıştır.
Ödüllerin veriliş gerekçeleri ise
Kültür Bakanlıoğı APKK Daire Başka
nı Sayın Hayrettin İVGÎN tarafından
açıklanmış. Ivgin’in açıklamasına göre
ödül alan araştırıcılar, uzun yıllar folk
lor sahasına yaptıkları hizmetlerle FAK
tarafından Türk Folkloruna Hizmet
Ödülünü almaya hak kazanmışlardır.
Ödül alan ilim adamı ve araştırıcı
lar şunlardır:
1. Prof. Dr. Dursun Yıldırım,
2. Türker Acaroğlu
3. Dr. Doğan Kaya,
4. Hadi Poyrazoğlu
5. İsmail Ali Sarar,
6. Aydm Oy,
7. Size Dergisi.
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Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Dr.
Doğan Kaya, Türker Acaroğlu, Ay
dın Oy ve İsmail Ali Sarar folk
lor sahasında yaptıkları yayınlar,
katıldıkları seminer ve kongreler
de sundukları bildirilerle ödüle lâyık
görülürken, Karagöz sanatıçısı Hadi
Poyrazoğlu, Karagöz sanatını yaşatma
daki azminden dolayı, Size Dergisi
ise folklor yazılarına faydaları arasın
da yer verdiği için ödüle lâyık görül
müştür...
Prof. Dr. Dursun Yıldırım ve Hadi
Poyrazoğlu ödüllerini almaya mazeret
leri sebebiyle gelemezken, Size Dergioi’nin ödülünü sahibi Gülten Çiçek al
mıştır...
Ödül alan folklorcular yaptıkları
kısa fakat veciz konuşmalarında «İh
san Hınçer
adına düzenlenen böyle
bir ödülü almaktan son deerce mut
lu» oldukların ıifade etmişlerdir.
FAK’m ödül verdiği araştırıcıların
bu lâyık olduğuna biz de gönülden ina
nıyoruz. Ancak, on yıldır verilen bu
ödülün hangi kriterlere göre seçilen
araştırıcılara verildiği doğrusu bizce
bugün de merak konusudur. Bu kriter
lerin sağlam olarak belirlenip kam u
oyuna açıklanması gerektiği kanaatini
taşıyoruz... 1955 yılından beri Türk
folkloruna hizmet eden bu güzide ku
ruluşumuzun ve onun değerli yönetici
lerinin «FAK üyelerine ve dostlarına
ödül veriyor» gibi bir zannın altında
kalmalarına gönlümüz razı değildir.
Meselâ, Türk folkloruna ve folk
lorcularına sayfalarım açan Size der
gisini teşvik etmek desteklemek ol
dukça anlamlıdır... Am a 1986 yılından
beri Türk folklorunu adeta omuzlayan
Milli
Folklor Araştırma Dairesi -

Milli Folklor

Halk K ültürlerini A raştırm a ve Geliş
tirm e Genel M üdürlüğü, folklor arşi
viyle, yüzleri bulan yayınlarıyla, on
bini geçen k itab a sahip olan k ü tü p h a
nesiyle ve yüzlere v aran çalışanıyla
ne zam an FAK’m ödülüne lâyık görü
lecektir?
Türk K ültürünü A raştırm a Ensti
tüsü, Devlet Halk D ansları Topluluğu
gibi Türk folkloruna hizm et eden k u 

Millî Folklor

ru m la n d a h atırlatm ak ta fayda vardır.
Bizim amacımız yapılan iyi faali
yetlere engel olucu m anada tenkit d e
ğildir...
FAK’m başarılı hizm etinin
devam ından yanayız. Bu aynı zam an
d a Türk folklorunun başarısıdır. Bu
sebeple FAK’ı yöneticileri, üyeleri ile
başarılı hizm etlerini sürdürm elerini di
liyor, ödül alan folklorcuları tebrik
ediyoruz.
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