B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba sevgili okuyucu,
Elinizdeki say› ile Millî Folklor 14.
y›l›n› geride b›rak›yor. Çal›ﬂt›klar› Kültür Bakanl›¤› Millî Folklor Araﬂt›rma
Dairesi’nin süreli yay›n ihtiyac›n› karﬂ›lamak kayg›s›yla, 1989 y›l›nda Türker
Ero¤lu, Nejdet ‹lhan, Murat Karabulut
ve M. Öcal O¤uz’dan oluﬂan "dört kafadar"›n amatör bir hevesle yay›mlamaya
baﬂlad›¤› Millî Folklor, 2003 y›l›n›n bahar›nda yay›mlanacak 57. say›yla 15 yaﬂ›na basacak. Folklorda yaﬂ söz konusu oldu¤unda 14, genç k›z güzelli¤ini, 15
ise, ad alabilmek için baﬂar›lmas› gereken delikanl›l›k deneyimini imler. Millî
Folklor, bask› tekni¤inden, sayfa düzenine, kapak tasar›m›ndan uluslar aras›
sunum biçimine kadar kendini yenileyerek bugüne geldi. Art›k zaman ad al›p
nam salma zaman›d›r. Millî Folklor, 15.
y›l›nda uluslar aras› kimli¤ini perçinleyecek ve gelece¤e yürüyecektir.
UMAY GÜNAY ARMA⁄ANI
Türk Halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n büyük ismi Prof. Dr. Umay Günay’a Arma¤an say›m›z ellerinizde. Bu say›da bir
çok meslektaﬂ›m›z›n eme¤i var. Hepsine
sonsuz teﬂekkürler. Bunlar aras›nda
"Umay Günay Özel Bölümü"nü haz›rlayan Doç. Dr. Nebi Özdemir’in ad›n› kaydetmek istiyoruz.
YAYIM ‹LKELER‹M‹Z VE
ULUSLAR ARASI ‹NDEKSLER
Kimi yazarlar›m›z Yay›m ‹lkelerimize uymayan yaz› gönderiyorlar ve k›sa sürede yaz›lar›n›n yay›mlanmas›n›
bekliyorlar. Say›n yazarlar›m›z›n bildi¤i
üzere Millî Folklor Dergisi, hakem raporlar› olumlu olmayan hiçbir yaz›y› yay›mlamamaktad›r. Bir yaz›n›n yay›mla-
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nabilir hale gelmesi bazen 6 ay ile 1 y›l
aras›nda sürebilmektedir. Dergiye yaz›
gönderenlerin bu durumu dikkate alacaklar›n› umuyoruz.
Millî Folklor, dünyaca tan›nan kimi
uluslar aras› indeksler taraf›ndan taran›yor. Hedefimiz, Türkiye’de çok az süreli yay›n›n girebildi¤i indeksler taraf›ndan taranabilmek. On y›ld›r kesintisiz
ve y›lda dört say› yay›mlanma koﬂulu
arayan SSCI ve AHCI kapsam›ndaki indekslerle yaz›ﬂmalar›m›z sürüyor. Geliﬂmeleri sizlere duyuraca¤›z.
GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
NELER OLUYOR?
12-13 Aral›k 2002 tarihlerinde,
1985 y›l›ndan beri rafa kald›r›lm›ﬂ olan
aç›k-hava halk kültürü müzecili¤ini yeniden gündeme getiren ve bu çerçevede
"Türkiye’de Halkbilim Müzecili¤i ve Sorunlar› Sempozyumu"nu, 12-19 Aral›k
2002 tarihlerinde "Türk Halkbilimi Müzesine Do¤ru Sergisi"ni düzenleyen,
"Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi’nin ve Türk Halkbilimi Bölümü’nün kuruluﬂunu Senatosunda karara ba¤layarak YÖK’e bildiren, FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde "Gazi
Türk Halkbilimi Toplulu¤u"nu kuran,
kabul etti¤i bilimsel araﬂt›rma projeleriyle halkbilimi araﬂt›rma ve materyal
derleme çal›ﬂmalar›na öncülük eden Gazi Üniversitesi’ni önümüzdeki say›da
mercek alt›na alaca¤›z.
"Gazi Üniversitesi ve Türk Halkbilimi Çal›ﬂmalar›" baﬂl›kl› haber dosyam›z›n da yer alaca¤› 57. say›m›zda buluﬂmak üzere…
M. Öcal O⁄UZ
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