B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba Sevgili Okur,
Elinizdeki say› 8. cildin son say›s›d›r.
65. say›, 2005 Mart ay›nda 9. cildin ilk say›s› olarak yay›mlanacak. Böylece Millî
Folklor’un yay›ma baﬂlamas›n›n 17. y›l›na
girmiﬂ olaca¤›z.
Uluslar aras› beﬂ indeks taraf›ndan
kaydedilen ve özellikle Türk folklor araﬂt›r›c›lar›n›n uluslar aras› alana aç›lan önemli bir akademik penceresi olan Millî Folklor’a yazar ve okur ilgisi gün geçtikçe artmaktad›r. 17. yaﬂ›na girmekte olan Millî
Folklor için bunu bir “gençlik” aﬂ›ﬂ› olarak
görüyor ve gösterdi¤iniz büyük ilgi ve deste¤e teﬂekkürler ediyoruz.

gönderilmesi ve hakem raporlar› do¤rultusunda yay›mlan›r hale getirilmesi uzun zaman almaktad›r. Bu nedenle, dergiye gönderilen bir yaz›n›n ortalama yay›mlanma
süresi bir y›l› bulmakta baz› durumlarda
bu süreyi de aﬂmaktad›r. Daha önce duyurdu¤umuz üzere hakem raporlar› olumlu
olan yaz›lara vermekte oldu¤umuz “yay›mlanacakt›r” içerikli bilgi yaz›lar›, 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren kald›r›lm›ﬂ oldu¤undan, üniversitelerde görev yapan kimi yazarlar›m›z›n akademik yükselmelerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için sözünü etti¤imiz bu iki güçlü¤ümüzü dikkate
almalar›n› öneriyoruz.

MUHAN BAL‹ ARMA⁄ANI
Bildi¤iniz gibi Millî Folklor, uzun y›llar halkbilimine hizmet ederek devlet üniversitelerindeki “resmî” görevlerinden
“emekli” olan bilim adamlar›na bir arma¤an say›yla teﬂekkür etme gelene¤ini sürdürmektedir. Bu gelene¤in bir sonucu olarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden
emekli olarak ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’ne “tam zamanl› profesör” olarak atanan Türk folklor
çal›ﬂmalar›n›n duayenlerinden Prof. Dr.
Muhan Bali için bir arma¤an say› haz›rlam›ﬂ olman›n ve sayg›de¤er hocam›za alan›m›za hizmetlerinden dolay› teﬂekkür edebilmenin mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.

M‹TTEN MEDDAHA
Dergimizin kurumsal editörü olan
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araﬂt›rma ve E¤itim Genel
Müdürlü¤ü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile birlikte 25-27 Kas›m 2004 tarihlerinde Mitten Meddaha Türk Halk Anlat›lar› ad›yla uluslararas› bir sempozyum
düzenlemiﬂtir. Bilim çevrelerinden ve bas›ndan büyük ilgi gören bu sempozyum,
UNESCO’nun “‹nsanl›¤›n Somut Olmayan
ve Sözlü Baﬂ Eserleri Listesi”ne Meddahl›k
gelene¤ini kaydetmesinden sonra yap›lan
ilk bilimsel toplant› olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Düzenleyenlere ve destek verenlere Millî Folklor olarak teﬂekkür ediyoruz.

ABDURRAHMAN GÜZEL
ARMA⁄ANI
Dergimizin 68. say›s›, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Arma¤an› olarak yay›mlanacakt›r. Bu duyuru, Güzel Arma¤an›’na
kat›lmak isteyenler için ça¤r› niteli¤indedir. Dergimiz hiçbir meslektaﬂ›m›zdan baﬂka bir yöntemle yaz› talep etmemektedir.
YAZILARIN
SONUÇLANDIRILMASI
Millî Folklor’a son y›llarda Türkiye
içinde ve d›ﬂ›nda halk kültürü konusunda
araﬂt›rmalar yapan bilim adamlar›ndan
say›s›z yaz› geliyor. Bu yaz›lar›n editörlük
biriminde de¤erlendirilmesi, hakemlere
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7. ve 8. C‹LTLER‹N D‹Z‹NLER‹
‹ki y›l önce Millî Folklor’un 7. cildinin
dizini o cildin son say›s› olan 56. say›ya yetiﬂtirilememiﬂti. Hem 7. hem de 8. cildin
dizinlerini bu say›da bir arada bulacaks›n›z. Bu iki cildin dizini, Gazi Üniversitesi
Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Ö¤rencilerinden Hatice Öksüz taraf›ndan haz›rland›. Katk›s›ndan dolay› meslektaﬂ›m›za teﬂekkür ediyoruz.
2005 y›l›n›n bahar ay›nda, 65. say›da
buluﬂmak dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

