B‹RKAÇ SÖZ
ARMA⁄AN OLSUN
Sayg›de¤er okur,
52. say›y› Prof. Dr. ﬁükrü Elçin, 56.
say›y› Prof. Dr. Umay Günay arma¤an›
olarak sizlere sunmuﬂtuk. Alan›m›za
uzun y›llar hizmet ettikten sonra üniversitedeki görevlerinden ayr›lan bu iki de¤erli halkbilimci için haz›rlad›¤›m›z arma¤an say›lar meslektaﬂlar›m›zdan çok
büyük ilgi gördü. Bu arma¤an say›lar›
haz›rlarken alan›m›za hizmet eden ve
emekliye ayr›lan hocalar›m›za arma¤an
say› haz›rlamaya devam edece¤imizi bildirmiﬂtik. Bu ilke do¤rultusunda bu say›m›z› Dr. Yaﬂar Kalafat’›n önerisiyle,
Yunus Zeyrek’in kaleminden okuyaca¤›n›z gibi hayat›n›n büyük bir bölümünü
halkbilimi derleme ve incelemelerine
vermiﬂ olan Prof. Dr. M. Fahrettin K›rz›o¤lu’ya ay›rd›k. Bu arma¤an, hocan›n
al›n›m›za katk›lar›na küçük bir teﬂekkür say›l›rsa ne mutlu bize.
60. say›m›z› yine halkbilimi araﬂt›rmalar›na sa¤lad›¤› katk›lar dolay›s›yla
teﬂekkür borçlu oldu¤umuz ve geçti¤imiz günlerde üniversitedeki resmî görevinden emekliye ayr›lan önceki Mu¤la
Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Ethem Ruhi F›¤lal›’ya ay›rd›k. Halkbilimi,
özellikle tasavvufî Türk edebiyat› ve tekke gelenekleri üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan hocam›z›n biyografisi ve
eserleri öneri sahibi Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Ç›nar taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
Millî Folklor, bundan sonra da halkbilimi alan›nda çal›ﬂmalar›yla tan›nan
ve üniversitedeki resmî görevlerinden
emekli olan hocalar›m›za arma¤an say›
haz›rlamaya devam edecek ve bu konudaki kararlar›n› sizinle buradan paylaﬂacakt›r.
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YAZILARINIZ
Say›n yazarlar›m›z›n dergimize
gönderdi¤i yaz›lar›n Yay›n ‹lkelerimize
biçim ve içerik bak›m›ndan uygun olmas› gerekmektedir. Gereksiz yaz›ﬂmalarla zaman ve kaynak ›sraf›n› önlemek
için Yay›n ‹lkelerimize uymayan yaz›lar› hakemlere göndermemekteyiz. Di¤er
yandan halkbilimi konu ve inceleme
yöntemlerine göre haz›rlanmayan yaz›lar›n dergimize gönderilmemesi konusunu -gelen bu tür yaz›lar›n çoklu¤undan dolay›- bir kez daha hat›rlatmak
zorunda kald›k.
ESK‹ TÜRK EDEB‹YATI
DOSYASI
Eski Türk Edebiyat› ve Halkbilimi
etkileﬂimini öne ç›karan bir dosya haz›rlad›k. Eski Türk Edebiyat› alan›nda gelenekten nas›l yararlan›ld›¤› konusunu
de¤erlendiren bu dosyan›n bu konuyla
ilgilenenlerin dikkatini çekece¤ini umuyoruz.
B‹LKENT ÖZEL SAYISI
Bildi¤iniz üzere, 55. say›m›z› “Türk
Halkbiliminde Genç Bilkentliler Özel
Say›s›” olarak haz›rlam›ﬂt›k. Bu say›
meslektaﬂlar›m›zdan umdu¤umuzdan
fazla ilgi gördü ve yeni say›lar için bizi
cesaretlendirdi. Yaklaﬂ›k alt› ayd›r Bilkent Yüksek Lisans ö¤rencilerimizle yeni bir özel say›n›n haz›rl›¤› niteli¤inde
çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Bu çal›ﬂmalar
olumlu sona ulaﬂ›rsa gelecek say›m›z›
“Türk Halkbiliminde Bilkent Yaklaﬂ›m›
Özel Say›s›” olarak yay›mlamay› plânl›yoruz.
Bu say›n›n da Frans›zca düzeltmelerini yapan Dr. Laurent Mignon’a teﬂekkür ediyor ve yeni özel ve özellikli say›lar›m›zda buluﬂmak üzere...
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