B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba aziz okuyucu,
Yeni bir say›yla daha sizlere merhaba
demenin mutlulu¤u ve heyecan› içindeyiz.
Millî Folklor, 1980'lerde kurulmuﬂtu, art›k
2000'leri telaffuz ediyoruz. Dünyadaki baz›
halkbilimi dergilerinin yüz hatta yüz elli y›l› aﬂan ömürleri dikkate al›nd›¤›nda, 13 y›ll›k varl›k hikâyemizin abart›lmamas› gereken boyutu hemen ortaya ç›karsa da, bizde,
kurumlaﬂman›n ve süreklili¤in zorlu¤u hesaba kat›ld›¤›nda, istikrarl› bir çizgide yürüdü¤ümüz söylenebilir san›yorum.
Okuyucumuzu "yeni" ile tan›ﬂt›rma ve
meslektaﬂlar›m›z›n çal›ﬂmalar›n› "dünya"ya aktarma ﬂeklinde özetleyebilece¤imiz
uluslar aras› olma misyonumuzun bir bölümünü oluﬂturan çeviri çal›ﬂmalar›m›z› önümüzdeki dönemde de sürdürece¤iz. Millî
Folklor'un 1990 y›l›nda yay›nlanan 6. say›s›nda yer alan Ursula Ewig'in "Masal, Masal Araﬂt›rmas› ve Masal Derlemesi"
adl› makalesinin Prof. Dr. Zeki Arda ve
Prof. Dr. Umay Günay taraf›ndan Türkçe'ye kazand›r›lmas›yla baﬂlayan çeviri çal›ﬂmalar›m›z, özellikle yay›n dan›ﬂman›m›z
Prof. Dr. Umay Günay'›n üstün gayretleri
ve meslektaﬂlar›m›z›n bu alana verdikleri
önemle ç›¤ gibi büyüyerek, birkaç kitap
oluﬂturacak hacimdeki makalelerin dergimizin sayfalar› aras›nda yay›nlanmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Bir kitap veya makale hakk›ndaki bilimsel bilgi sahibi olmak ve eleﬂtirel
yaklaﬂabilmek için o eseri okumaktan baﬂka bir yöntemin bulunmad›¤› dikkate al›narak de¤erlendirildi¤inde, meslektaﬂlar›m›z›n yapt›¤› çevirilerin Türk halkbiliminin
yöntemsel ve kuramsal çal›ﬂmalar›n›n ne
denli zor ve bir dili konuﬂabilmenin ötesinde beceri gerektiren sanatsal ve bilimsel bir
boyut taﬂ›d›¤› hesaba kat›ld›¤›nda, çevirinin ortalama bir de¤erlendirmeyle yüzde
elli yaratma oldu¤u dahi söylenebilir. ‹ﬂte
bu de¤erlendirme çerçevesinde, dünya folklor çal›ﬂmalar›ndan daha fazla haberdar olmak ve onlara daha eleﬂtirel yaklaﬂabilmek
için çeviri çal›ﬂmalar›m›z› yürütecek meslektaﬂlar›m›zdan gelen çevirilere öncelikle
yer vermeye devam edece¤iz. Bu çerçevede,
bu say›da, yapt›¤› son derece önemli çeviri-
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lerle Türkiye'de halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n
ivme kazanmas›na küçümsenmeyecek katk›lar sa¤layan de¤erli meslektaﬂ›m Metin
Ekici'nin yeni ve alan›m›z için son derece
önemli bir çevirisine yer veriyoruz.
Öte yandan, uluslar aras› bir dergi olma niteli¤imizi daha iyi vurgulayabilmek
üzere bir tak›m yeni kararlar ald›¤›m›z› da
belirtelim. Bilindi¤i üzere Millî Folklor,
yaklaﬂ›k üç y›ld›r ABD'deki uluslar aras›
indeks kuruluﬂlar›ndan olan M.L.A. ve
Avusturya'daki TA taraf›ndan taranmaktad›r. Dergimiz uluslar aras› niteli¤i ile on y›l›n› geride b›rakt›¤›ndan di¤er indeksler taraf›ndan taranmas› için de giriﬂimlerimiz
sürmektedir. Bilindi¤i üzere, öteden beri
dergimizin sayfalar› aras›nda her dilden
yaz›ya yer vermekteydik. Önümüzdeki say›larda bu yöndeki çal›ﬂmalar›m›za da h›z
vererek, halkbiliminin uluslar aras› alanda
tan›nm›ﬂ uzmanlar›n›n tercih ettikleri dillerdeki yaz›lar›na veya bu tür yaz›lardan
oluﬂan özel say›lara yer vermeye baﬂlayaca¤›z. Buna ilaveten yay›nlanan Türkçe yaz›lar›n ulaslar aras› alana taﬂ›nmas› düﬂüncesiyle, bu say›dan baﬂlayarak "‹çindekiler"in ‹ngilizce ve/veya Frans›zca's›n› da
vermeyi kararlaﬂt›rm›ﬂ bulunuyoruz. Bu
nedenle, yazarlar›m›z›n makalelerinin ‹ngilizce ve/veya Frans›zca baﬂl›¤›n› da göndermeleri gerekmektedir. Yay›nlanacak yaz›lar hakk›ndaki teknik hususlarla, inceleme süreci, hakemlik kurumu gibi di¤er noktalar "Prensipler" k›sm›nda belirtildi¤i gibi uygulanmaya devam edilecektir.
Son not olarak, teknik bak›mdan
prensiplerimize uydu¤u Yaz› ‹ﬂleri taraf›ndan de¤erlendirilen yaz›lar, Yay›n Dan›ﬂmanlar›m›zdan birinin görüﬂü, iki uzman›n incelemesi ve Yaz› Kurulumuzun salt ço¤unlu¤unun onay› al›narak
hakemlik kurumunun gereklerine göre yay›nlanmakta oldu¤undan makalelerin
bas›m sürelerinin gecikmesinden dolay› say›n yazarlar›m›z›n bizi anlayacaklar›n›
umuyoruz.
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