34. YILINDA "M‹LLÎ FOLKLOR" ve KURUMLAﬁMA
Bir grup folklor sevdal›s›, "zaman›n
neresinden dönülse kârd›r" diyerek 1966
y›l›nda Millî Folklor Enstitüsü'nü kurdular. Bu folklor sevdal›lar›n›n ölenlerine
Tanr›'dan rahmet, hayatta olanlar›na sa¤l›kl› ömürler diliyoruz.
Bu sevdal›lardan ölenler öldü ama,
kalanlar için ne ac›d›r ki, kurduklar› ve
"binler yaﬂas›n" diye alk›ﬂ verdikleri "enstitü"leri kendilerinden önce bu dünyadan göcüp gitti. ﬁimdi uzmanl›k alan› folklor olanlar›n d›ﬂ›nda, Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l›
Halk Kültürlerini Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Genel Müdürlü¤ü'nün 1966 y›l›nda kurulan Millî Folklor Enstitüsü'nü yutan sürecin son bürokratik halkas› oldu¤unu bugün
kaç kiﬂi biliyor? Kiﬂisel olarak, ne "Daire
Baﬂkanlar›"n› ne de "Genel Müdürleri"ni
suçlumay›, hepsinin iyi niyet ve gayretlerine tan›kl›k etmiﬂ biri olarak haks›zl›k olarak de¤erlendiririm. Ancak, bir bakanl›¤a
ba¤l› bir birim, ister ba¤›ms›z "Daire Baﬂkanl›¤›" isterse "Genel Müdürlük" olsun ne
yaz›k ki, iki ﬂekilde de "Enstitü" de¤ildir.
Genel Müdürlük, "bürokratik hizmet birimi"dir, Enstitü, "bilimsel araﬂt›rma kurumu"dur. Bu çerçevede örne¤in Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› ad› geçen Genel Müdürlük,
e¤er isterse kendi bünyesinde Türk folklorunu bilimsel olarak araﬂt›rmak üzere bir
Enstitü kurabilir ve yürütmekte oldu¤u bilimsel çal›ﬂmalar› bu enstitüye aktarabilir.
Ne yaz›k ki, Enstitünün kapat›lmas›yla
hizmet birimleri ile bilimsel araﬂt›rma birimleri iç içe girmiﬂtir. Dileriz ki, Kültür
Bakanl›¤› bu açmaz› k›sa zamanda görür ve
en az›ndan bu Genel Müdürlük bünyesinde
bir folklor araﬂt›rma enstitüsü kurar.
Ancak bugün için gerçek olan ﬂudur
ki, Millî Folklor'un enstitüsü kapanm›ﬂt›r.

4

Türkiye'de baﬂar›lmas› zor iﬂlerden birisi
de kurumlaﬂmad›r. Türkiye'de yüzy›l›n›
doldurmuﬂ kurum say›s›n›n azl›¤›, bizim
alan›m›zda vehamet boyutuna ulaﬂ›yor. Bir
yüzy›l›n dörtte birini aﬂan ve "gelene¤ine"
ve "gelece¤ine" sahip ç›karak geliﬂen kaç
kurumumuz veya kaç dergimiz vard›r?
Millî Folklor Dergisi kendisini, addaﬂ›
olan Millî Folklor Enstitüsü'nün yasal de¤ilse bile "millî folklor davas›na hizmet aç›s›ndan" bilimsel devamc›s› olarak görmekte ve kendi kurumlaﬂma sürecinin baﬂlang›ç tarihini Millî Folklor Enstitüsü'nün kuruluﬂ tarihi olan 1966 olarak de¤erlendirmekte, bu nedenle de bu enstitünün bilimsel ruhunu Millî Folklor Dergisi'nde yaﬂatmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bu anlay›ﬂ içerisinde Millî Folklor
Enstitüsü'nün kuruluﬂunun 34. y›l›n› kutluyoruz.
***
ﬁükrü ELÇ‹N Özel Say›s›'n›n haz›rl›klar› meslektaﬂlar›m›z›n gösterdi¤i büyük ilgi sayesinde h›zla devam ediyor. Bu
say›y› planlad›¤›m›zdan daha çabuk ve daha güçlü bir muhteva ile haz›rlayaca¤›m›z›
umuyoruz ve meslektaﬂlar›m›z›n "ﬁükrü
Hoca" ile ilgili yaz›lar›n› bekliyoruz.
***
Bu say› ile alt›nc› cildimizi tamamlad›k. Alt›nc› cildin dizinini haz›rlayan Bahar ve Ruhsar Selenay'a teﬂekkürler...
***
Siz say›n yazar ve okurlar›m›z› sayg›
ile selaml›yor ve 2001'in Bahar'›nda Millî
Folklor Enstitüsü'nün kuruluﬂunun 35.,
Millî Folklor Dergisi'nin kuruluﬂunun 14.,
yay›na baﬂlamas›n›n 13. y›l›nda ve 49. say›s›nda buluﬂmay› diliyoruz.
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