B‹RKAÇ SÖZ
Merhaba Sevgili Okur,
Geçen say›da duyurdu¤umuz gibi, elinizdeki 65. say› ile 9. cildin ve 17. y›l›n ilk
say›s›n› yay›ml›yoruz. Yaklaﬂ›k 8000 sayfal›k bir uluslar aras› Türk halkbilimi koleksiyonuna ulaﬂm›ﬂ olman›n ve bunu sizlerle
paylaﬂman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
B‹R ‹NDEKS DAHA...
Millî Folklor, Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n uluslar aras› standartlara ulaﬂmas› ve halkbilimi alan›nda tan›nmas› yönündeki çabalar›n› sürdürürken yeni indeksler taraf›ndan da kaydedilmektedir.
Bugüne kadar CSA, IBSS, MLA, TA ve
UPD taraf›ndan taranan Millî Folklor, Turkologischer Anzeiger içinde yer alan The
History Journals Guide (HJG) içinde de
kaydedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Millî Folklor’a
uluslar aras› indeks kuruluﬂlar›ndan gösterilen bu ilginin SSCI, AHCI gibi di¤er indekslerce de yak›n gelecekte gösterilece¤ine inan›yoruz.
ÖZETLER
Gönderilen kimi yaz›lar›n özetleri çok
k›sa olmakta ve bu nedenle yay›mlanan
Türkçe yaz›lar›n uluslar aras› alanda kullan›m› güçleﬂmektedir. Dergi yönetimi olarak Türkçe bilmeyen okurlardan ve kimi
indekslerden bu yönde eleﬂtiriler al›yoruz.
Bu nedenle 2006 y›l›nda yay›mlanacak
olan 69. say›dan itibaren Türkçe ve ikinci
dildeki özetlerin 200 kelimeden az olmamas› yönünde bir karar alm›ﬂ bulunuyoruz. Yazarlar›m›z›n bu konuya özen göstermelerini özellikle bekliyoruz.
FARKLI D‹S‹PL‹NLERDEN
GELEN YAZILAR
Millî Folklor uluslar aras› camiadan
gördü¤ü ilginin yan›nda ülke içinde çeﬂitli
meslek ve disiplinlerden araﬂt›rmac›lar taraf›ndan da yaz› yay›mlat›lacak önemli bir
uluslar aras› dergi olarak görülmektedir.
Bu nedenle dergiye say›s›z yaz› gönderilmektedir. Ne yaz›k ki bu yaz›lar›n bir bölümünü dergimizin içeri¤i ve format› aç›s›ndan uygun olmad›¤›ndan de¤erlendiremiyoruz. Öte yandan kimi halkbilimi konular› da kimi disiplinlerce farkl› paradigmalar
ve çal›ﬂma yöntemlerine göre de¤erlendirilmektedir. Dergimizin bir folklor dergisi oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda araﬂt›rma ve in-
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celeme yöntemleri bak›m›ndan folklor alan›na girmeyen bu tür yaz›lar› da de¤erlendirmemiz mümkün olamamaktad›r. Yazarlar›m›z›n bu konuda gerekli duyarl›l›¤›
göstermelerini bekliyoruz.
ABDURRAHMAN GÜZEL
ARMA⁄ANI
Dergimizin 60. say›s›nda 64. say›m›z›
Abdurrahman Güzel, 68. say›m›z› Muhan
Bali arma¤an› olarak yay›mlayaca¤›m›z›
duyurmuﬂtuk. A. Güzel’in ö¤rencilerinin
hocalar› için bir arma¤an kitap haz›rl›¤›
içinde oldu¤unu ö¤renince Güzel arma¤›n›
ile Bali arma¤an›n› yer de¤iﬂtirmiﬂ ve bunu 61. say›da duyurmuﬂtuk. Dolay›s›yla
68. say›m›z önceden duyurdu¤umuz gibi
Abdurrahman Güzel’e arma¤an olarak yay›mlanacakt›r. Bu duyuru, Güzel Arma¤an›’na kat›lmak isteyenler için ça¤r› niteli¤indedir. Dergimiz hiçbir meslektaﬂ›m›zdan baﬂka bir yöntemle yaz› talep etmemektedir.
YAZILARIN
SONUÇLANDIRILMASI
Millî Folklor editörlü¤ünün bütün çabas›na ve derginin sayfa say›s›n› art›rmas›na ra¤men, bir yaz›n›n yay›mlanmas› ortalama 1-1.5 y›l alabilmektedir. Dergiye
yaz› gönderen araﬂt›r›c›lar›n bu durumu
dikkate almalar› gerekti¤ini bir kez daha
hat›rlat›yoruz.
SOMUT OLMAYAN M‹RAS
17 Ekim 2003 tarihinde 32. UNESCO
Genel Kurulu’nda kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi’nin Türkçe metnini dergimizin bu
say›s›nda bulacaks›n›z. Çeviriye sa¤lad›klar› katk› için Say›n Pulat TACAR ve Yeliz
ÖZAY’a teﬂekkür ederim.
NEVRUZ FOTO⁄RAFLARI
Dergimizin ön ve arka kapa¤›nda yer
alan ve Anadolu’da yetiﬂen nevruz çiçe¤i
foto¤raflar› Gazi Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Hayri DUMAN’›n özel koleksiyonundan al›nm›ﬂt›r. Millî Folklor
dergisi olarak kendisine teﬂekkür ederiz.
66. say›da buluﬂmak dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

