B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba Sevgili Okur,
Milli Folklor, 1988 y›l›nda Türker
Ero¤lu, Murat Karabulut, Nejdet ‹lhan ve
M. Öcal O¤uz taraf›ndan kurulmuﬂ ve çal›ﬂmakta olduklar› kurum olan Kültür Bakanl›¤› Milli Folklor Araﬂt›rma Dairesinin
süreli yay›n gereksinimini de karﬂ›lama
düﬂüncesiyle “Milli Folklor” ad›n› alm›ﬂ ve
ilk say›s›n› 1989 y›l›nda yay›mlam›ﬂt›. O
tarihten bu güne tam on beﬂ y›l geçti. Bu
on beﬂ y›l içinde, Milli Folklor, 32 sayfal›k
hacmini geniﬂleterek, 64 sayfa olarak yay›mlanmaya baﬂlad›. Ancak, yay›mlanmas› talebiyle dergiye gelen yaz›lar›n çoklu¤u
nedeniyle ço¤u say›m›z› iki yüz sayfa civar›nda yay›mlamak durumunda kald›k. Yer
verdi¤i ço¤u reklam kliﬂelerini sadece “hat›r” için yay›mlayarak, hiçbir devlet veya
özel sektör kayna¤›ndan yararlanmadan
Türk halkbiliminin uluslar aras› sesi halene gelen Milli Folklor’un kuﬂkusuz bir “özveri öyküsü” var. Elbette, on beﬂ yaﬂ›nda
bir genç olan Milli Folklor için an›lara dönmenin zaman› ve yeri de¤il. Ama ﬂu kadar›n› söylemek belki “merakl›lar›na” bir
aç›klama ve tarihe bir kay›t düﬂme olarak
gerekli olabilir: Milli Folklor, birilerinin
kazand›klar› birkaç kuruﬂ maaﬂ›n bir bölümünü bu ideale ay›rmas›yla yaﬂayabilmekte, yazarlar›ndan da ne ad alt›nda olursa
olsun herhangi bir ücret talep etmemektedir. Buna karﬂ›l›k yazarlara telif ve hakemlere de inceleme ücreti ödememektedir. Dolay›s›yla özveri ve gönüllülük anlay›ﬂ›yla
varl›¤›n› sürdürmektedir.
Yaklaﬂ›k olarak sekiz bin sayfal›k, on
beﬂ y›ll›k ve 59 say›l›k bir araﬂt›rma, derleme ve çeviri koleksiyonundan oluﬂan Milli
Folklor, kimi uluslar aras› indeksler taraf›ndan taranan, dünyan›n bir çok Halkbilimi ve Türkoloji merkezi taraf›ndan izlenen, belirli hakemlik süreçlerinden geçirerek yer verdi¤i düzeyli araﬂt›rma yaz›lar›y-
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la bir “bilimsel bilgi üretim merkezi” haline
gelmiﬂtir. Milli Folklor’un bundan geriye
dönmesi veya ilke ve niteliklerinden ödün
vermesi söz konusu de¤ildir. Milli Folklor’un ideali, halkbilimi alan›nda daha ileriye daha iyiye do¤ru yürüyüﬂünü sürdürmektir.
Elinizdeki say›, bu ideali gerçekleﬂtirece¤ine inand›¤›m›z “yeni kuﬂak” araﬂt›r›c›lar›n çal›ﬂmalar›na ayr›ld›. Biz inan›yoruz ki, bu say›da yer alan araﬂt›rmalar, yeni bak›ﬂ aç›lar› ve yöntemleriyle halkbilimine zenginlik katacak, çeviriler ise; on
beﬂ y›ld›r sürdürdü¤ümüz “dünyaya pencere açma” çabalar›m›z›n bir parças› olarak,
Milli Folklor tarihindeki anlaml› yerlerini
alacakt›r. Bu say›daki yaz›lar›n halkbilimi
alan›nda yaz› yazmak ve araﬂt›rma yapmak isteyen gençler için de bir model oluﬂturaca¤›n› ve onlar› yazmaya yönlendirece¤ini umuyoruz.
Bildi¤iniz gibi Milli Folklor, Türk
halkbilimine hizmet eden ve emekliye ayr›lan araﬂt›r›c›lara arma¤an say› haz›rlama
gelene¤ini sürdürmektedir. Daha önce duyurdu¤umuz gibi, 60. say›m›z› Prof. Dr.
Ethem Ruhi F›¤lal›’ya ay›rd›k. Halkbiliminin araﬂt›rma alanlar›ndan biri olan “dini
folklor” alan›ndaki çal›ﬂmalar›yla tan›nan
say›n F›¤lal›’ya arma¤an›m›za kat›lmak
isteyen meslektaﬂlar›m›z›n yaz›lar›n› en
geç 1 Ekim’e kadar göndermeleri gerekmektedir.
Bu say›n›n Frans›zca baﬂl›klar›, Tunus Kartaca Üniversitesi Frans›zca Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. M. Fadhel
Bechraoui taraf›ndan haz›rland›. Yard›mlar› için Say›n Beﬂrevi’ye teﬂekkür ederiz.
60. say›m›zda buluﬂmak üzere…
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni
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