B‹RKAÇ SÖZ
M‹LLÎ FOLKLOR 15 YAﬁINDA
Millî Folklor, 1988 y›l›nda Türker
Ero¤lu, Nejdet ‹lhan, Murat Karabulut
ve M. Öcal O¤uz taraf›ndan o dönemde
ad› Millî Folklor Araﬂt›rma Dairesi olan
Halk Kültürlerini Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü’nün süreli yay›n
ihtiyac›n› karﬂ›lamak düﬂüncesiyle kurulmuﬂtu. Di¤er yandan da ‹hsan H›nçer’in yay›mlad›¤› Türk Folklor Araﬂt›rmalar› ile ‹brahim Aslano¤lu’nun yay›mlad›¤› Türk Folkloru dergilerinin kapanmas›yla ortaya ç›kan ulusal düzeydeki
süreli yay›n boﬂlu¤unu doldurmay› hedeflemiﬂti. Aradan geçen 15 y›lda ﬂair
Mehmet Ç›narl›’n›n ifadesiyle “gerçek
hayali aﬂt›” ve bugün Millî Folklor Türk
folklor çal›ﬂmalar›n›n uluslar aras› adresi oldu.
Geçen zaman› ﬂöyle bir hat›rlayacak olursak, 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren özellikle Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla ortaya ç›kan “Türk Dünyas›”nda
Millî Folklor’un önemli bir uluslar aras›
yay›n olarak benimsendi¤i ve bu alana
yönelik özel say› ve dosyalar haz›rlad›¤›
görülür. Eﬂ zamanl› olarak, dünyada büyük yank› uyand›rm›ﬂ kuram ve yöntemlerle ilgili çevirilerle alanda önemli bir
boﬂlu¤u dolduran Millî Folklor, Türkiye’de folklor çal›ﬂmalar›n›n daha bilimsel ve kuramsal çerçevelerde yürütülmesine Prof. Dr. Umay Günay’›n dan›ﬂmanl›¤›nda yap›lan bu çevirilerle önemli bir
pencere açm›ﬂt›r.
Bu 15 y›l içinde Millî Folklor, Azerbaycan, Dede Korkut, Köro¤lu, Nevruz,
H›drellez, Âﬂ›k Edebiyat›, Pertev Naili
Boratav, Seyfi Karabaﬂ, ﬁükrü Elçin ve
Umay Günay adlar›n› taﬂ›yan özel bölüm/dosya/özel say› haz›rlad›.
15. y›la girerken Millî Folklor, iki
ödüllü, uluslar aras› indeksler taraf›n-
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dan taranan, 56 say›l›k, 7 ciltlik ve yaklaﬂ›k olarak 8000 sayfal›k bir folklor koleksiyonu oluﬂturdu. Bu çerçevede yüzlerce uluslar aras› araﬂt›rmada referans
gösterildi. Birçok tan›tma yaz›s›na konu
oldu. Bunlar aras›nda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi’nin süreli
yay›n› Kanat’ta Evrim Ölçer’in kaleme
ald›¤› yaz›, bir anlamda 15. y›l ödülü oldu.
Bütün bu geliﬂmelerin dergi, okur
ve yazar üçgeninde baﬂar›ld›¤› gerçe¤ini
tekrarlamak yersizdir. Teﬂekkürler Millî
Folklor yazar ve okurlar›.
Bu say›ya gelince, geçen say›da sözünü etti¤imiz Gazi Üniversitesi’ndeki
halkbilimi çal›ﬂmalar›yla ilgili haberimizi ve buna ba¤l› olarak, öteden beri yürüttü¤ümüz ve bugüne kadar çeﬂitli üniversitelerimizi tan›tt›¤›m›z “Halkbilimi
Çal›ﬂmalar›na Katk› Sa¤layan Kuruluﬂlar” baﬂl›kl› yaz› dizimiz çerçevesinde bu
say›da Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nü bulacaks›n›z.
Her say›da oldu¤u gibi bu say›da da
‹ngilizce baﬂl›klar› Doç. Dr. Metin Ekici
haz›rlad›/kontrol etti. Bu say›da yaz›lar›n Frans›zca baﬂl›klar›n ve özetlerin düzeltmelerini Dr. Laurent Mignon yapt›.
Daha hatas›z bir dergi haz›rlamam›za
katk› sa¤layan her iki meslektaﬂ›m›za
da sonsuz teﬂekkürler.
DÜZELTME VE ÖZÜR
56. say›da, Doç. Dr. Osman HORATA yerine sefhen Doç. Dr. Fatih K‹R‹ﬁÇ‹O⁄LU’nun ad› hakem listesinde yer
alm›ﬂt›r. Düzeltir, yazarlar›m›zdan özür
dileriz.
58. say›m›zda buluﬂmak üzere...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni
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