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Foreward / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Elinizdeki say› 10. cildin ilk sayısı
dır. Böylece 2008 yılında tamamlanacak
olan yeni bir cildin yayımına başlamış
oluyoruz. 2008 yılı Aralık ayında 10.
cilt tamamlandığında dergimiz 20. yayın
yılını doldurmuş olacaktır. Bu nedenle,
2008 yılı hem kutlama hem de kendimiz
le ve yayın politikalarımızla hesaplaşma
yılı olacak. Bu konudaki gelişmeleri önü
müzdeki sayılarda sizlere duyuracağız.
SAİM SAKAOĞLU ARMAĞANI
Bildiğiniz gibi Millî Folklor uzun
yıllar halkbilimine hizmet ederek devlet
üniversitelerindeki “resmi” görevlerinden
“emekli” olan bilim adamlarına bir arma
ğan sayı ile teşekkür etme geleneğini
sürdürmektedir. Bu geleneğin bir sonucu
olarak Konya Selçuk Üniversitesi’nden
emekli olan değerli hocamız Prof. Dr.
Saim SAKAOĞLU için bir armağan sayı
hazırlamakta olduğumuzu önceki sayıla
rımızda duyurmuştuk. 2007 yılı Aralık
ayında yayımlanacak olan 76. sayımız
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Armağan›
olacaktır. Bu duyuru, Sakaoğlu Arma
ğanı’na katılmak isteyenler için çağr›
niteliğindedir. Dergimiz, başka bir yön
temle yaz› talebinde bulunmamaktad›r.
HASAN ÖZDEMİR ARMAĞANI
Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve Türk
halkbilimi çalışmalarının önemli isimle
rinden değerli hocamız Prof. Dr. Hasan
ÖZDEMİR üniversitesindeki “resmi”
görevinden “emekli” olmuştur. Emekli
olan öğretim üyelerimize armağan sayı
hazırlama geleneğimiz çerçevesinde 2008
yılı Aralık ayındaki 80. sayımız Hasan
Özdemir Armağanı olarak yayımlana
caktır.



e-milli folklor
Daha önceki sayılarımızda duyur
duğumuz gibi Milli Folklor dergisi art›k
İnternette…
www.millifolklor.com adresin
den başvurduğunuz tarihten itibaren
artık bir yıl değil üç ay ve daha önce der
gimizde yay›mlanan bütün makalelere
hiçbir ücret ödemeden ulaşabileceksiniz.
İnternette yer aldığı beş aylık dönemde
dergimiz yaklaşık elli bin kişi tarafından
ziyaret edilmiştir. e-millifolklor’a göster
diğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz.
Eğer kültür çalışmaları sizin uzman
lık alanınız değilse, eğer sizin için basılı
kâğıdın gelenekselliği önem taşımıyorsa,
eğer dergi koleksiyonu yapmak gibi bir
hobiniz yoksa, eğer son çıkan sayının
makalelerine erişmek için üç ay bekleye
bilirim diyorsanız... artık Millî Folklor’u
satın almak zorunda değilsiniz.
e-millifolklor’u güle güle kullanın.
İNDEKSLER
Türkiye’de yayımlanan sosyal ve
kültürel alan dergileri içerisinde Millî
Folklor uluslar arası olma niteliğini
günden güne güçlendirerek sürdür
mektedir. Bunun sonucu olarak beş
indeks ve tarama grubu (CSA, MLA,
IBSS, TA-HJG, UPD) tarafından der
gimiz düzenli olarak kaydedilmekte
dir. Uluslararası yayın yapmak isteyen
Türk bilim adamları için önemli bir
platform görevi yürüten dergimizin bu
alanda daha da güçlenmesi için çalış
malarımıza önümüzdeki dönemde de
devam edeceğiz.
74. say›da buluşmak dileğiyle…
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

