B‹RKAÇ SÖZ
ULUSLAR ARASI ‹NDEKS
KURULUﬁLARI VE YAYIN
‹LKELER‹M‹Z ÜZER‹NE
Say›n yazarlar›m›z,
Önceki say›lar›m›zda da duyurdu¤umuz gibi, Millî Folklor Uluslar Aras›
Halkbilimi Dergisi, uluslar aras› kimi
indekslerce taranmakta, kimileri ile de
görüﬂmelerimiz sürmektedir. Bilindi¤i
üzere, uluslar aras› indekslerin önemli
bir bölümü titizlikle uyulmas›n› istedikleri belli ölçütlere göre dergileri taramaktad›rlar.
Bu ölçütler aras›nda derginin yay›m süreklili¤i (en az on y›ld›r yay›nlanm›ﬂ olmak), periyodu (y›lda en az dört
say›), uluslar aras› bilgi ölçülerine göre
haz›rlanan makalelerin en az iki hakem
taraf›ndan verilen olumlu rapora sahip
olmas› gibi konular yer almaktad›r.
Türk halkbilim dünyas›n› uluslar
aras› bilim atmosferine taﬂ›ma ve dergicili¤in uluslar aras› ölçütlerini uygulama amac› do¤rultusunda belirledi¤imiz
yay›n ilkelerimize uymayan yaz›lara
dergimizde yer veremiyoruz.
Millî Folklar'a yaz› göndermek isteyenlerin her say›n›n sonunda yer alan
"Yay›n ‹lkeleri" mizi gerek biçim gerekse
içerik aç›s›ndan özenle okumalar› ve yaz›lar›n› buna göre haz›rlamalar› gerekmektedir. Özellikle, gönderdikleri yaz›lar› bu kurallara uymayan yazarlar›m›za sayg›yla hat›rlat›r›z.
ÂﬁIK MAHSUNÎ ﬁER‹F'‹
KAYBETT‹K
Türk halk ﬂiirinin, ozanl›k gelene¤inin yaﬂayan güçlü temsilcilerinden Âﬂ›k
Mahsunî ﬁerif art›k yok. Kahramanmaraﬂ'›n Afﬂin ilçesine ba¤l› Berçenek kö-
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yünde 17 Kas›m 1939'da do¤an ve Almanya'da 17 May›s 2002 tarihinde ölen
Mahsunî ﬁerif vasiyeti üzerine Nevﬂehir'in Hac›bektaﬂ ilçesinde görkemli bir
törenle topra¤a verildi.
Halk ﬂiirine ve türkü gelene¤ine kazand›rd›¤› ölümsüz eserleri ile ölümsüzleﬂen Mahsunî'yi sayg› ve teﬂekkürle
an›yoruz.
UMAY GÜNAY'A ARMA⁄AN
2002 y›l›n›n sonunda yay›mlanacak
olan 56. say›m›z› UMAY GÜNAY'A ARMA⁄AN olarak haz›rlamaya karar verdi¤imizi önceki say›lar›m›zda duyurmuﬂtuk. Akademik hayat ile "resmî" ba¤›n› ask›ya alma olarak tan›mlad›¤›m›z
"emeklilik"i ye¤leyen hocalar›m›za bir
arma¤an say›yla teﬂekkür etme gelene¤ini dergimiz "Umay Günay'a Arma¤an"
ile sürdürmektedir. Dergide ç›kan duyurular, arma¤an say›ya kat›lmak isteyenler için davet niteli¤indedir. Baﬂka bir
yöntemle yaz› talebinde bulunulmamaktad›r. Yaz›lar›n 1 Eylül 2002 tarihine kadar yaz›ﬂma adresimize gönderilmesi gerekmektedir.
DOSYA: HIDIRELLEZ
Türk mitolojisinde ve kültüründe
H›d›rellez'in yerini, kaynaklar›n› ve günümüzdeki durumunu de¤erlendiren bir
dosya haz›rlad›k. 6 May›s'ta kutlad›¤›m›z H›d›rellez'den sonra ç›kan bu ilk say›m›zda "Evinize H›z›r u¤ras›n." diyerek
"geçmiﬂ" bayram›n›z› kutluyoruz.
Sayg›lar›m›zla.
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

Millî Folklor

