B‹RKAÇ SÖZ
Foreward
Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Ac› kay›plar›n verdi¤i üzüntüler olmasayd›, yeni bir say› ve yeni konularla
huzurunuzda olmak ne güzel olacakt›.
KAYIPLARIMIZ
Aﬂ›kl›k gelene¤inin güçlü ve gür sesi
Murat Çobano¤lu ile halk biliminin
uluslar aras› alandaki büyük ismi Alan
Dundes’i kaybettik. Biri âﬂ›kl›k gelene¤inin di¤eri halkbilimi araﬂt›rmalar›n›n zirvesi olan bu iki essiz insan›n biyografi ve
çal›ﬂmalar›, Dr. Bayram Durbilmez ve Dr.
Süheyla Sar›taﬂ taraf›ndan kaleme al›nan
iki yaz›da incelendi.
EL SANATLARI DOSYASI
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesinin, korunmas›n› öngördü¤ü halkbilimi alanlar›ndan biri olan el sanatlar› için bu say›da
bir dosya oluﬂturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan El Sanatlar› Komisyonu, Türk el sanatlar›n›n korunmas›
ve SOKÜM Sözleﬂmesi çerçevesinde gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› yönünde çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Bu dosyan›n, bu çal›ﬂmalar›n h›zla yürütüldü¤ü bu aﬂamada,
yok olmakta olan geleneksel el sanatlar›m›z›n korunmas› yönünde at›lacak ad›mlara katk› sa¤lamas› dile¤imizdir.
ÖZETLER
65. say›da duyurdu¤umuz üzere, 2006
y›l›nda itibaren gönderilen yaz›lar›n Türkçe ve ‹ngilizce özetlerinin 200 kelimeden az
olmamas› gerekmektedir. Türkçe yaz›lar›n
uluslar aras› alanda daha fazla kiﬂiye ulaﬂmas›n› hedefleyen bu uygulamam›z›n amac›na ulaﬂmas› için, yaz› gönderecek olan
de¤erli yazarlar›m›z›n bu kurala uymalar›n› önemle bir kez daha hat›rlat›yoruz.
ABDURRAHMAN GÜZEL
ARMA⁄ANI
Dergimiz resmi görevlerinden emekli
olan halkbilimci ö¤retim üyelerine arma-
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¤an say› haz›rlama gelene¤ini sürdürmektedir. Daha önce duyurdu¤umuz üzere 68.
say›m›z Abdurrahman Güzel Arma¤an›
olarak yay›mlanacakt›r. Abdurrahman Güzel’in, arma¤an say›ya kat›lmak isteyen
meslektaﬂ ve ö¤rencilerinin 1 Eylül 2005
tarihine kadar yaz›lar›n› göndermeleri gerekmektedir. Dergimiz burada yer alan duyurular›n d›ﬂ›nda baﬂka bir yöntemle yaz›
talep etmemektedir.
ÖZÜR
Prof. Dr. M. Öcal O¤uz taraf›ndan kaleme al›nan ve 65. say›m›zda yay›mlanan
“Somut Olmayan Kültürel Miras: Türkiye’de Nevruz/Yenigün” adl› yaz›n›n son k›sm›nda yer alan Türkiye’nin çeﬂitli illerinde
nevruz kutlamalar› ile ilgili bilgilerin bir
bölümü, –kurgusu ve üslubu yazara ait olmak üzere– Prof. Dr. Abdulhaluk Çay’›n
Türk Ergenokon Bayram› Nevruz adl› eserinden al›nm›ﬂ ancak, dizgi s›ras›nda dalg›nl›k sonucu, bu kaynak gösterilmemiﬂtir.
Say›n Çay’dan makalenin yazar› ve derginin editörü olarak özür diliyorum.
YAZILARIN
SONUÇLANDIRILMASI
Önceki say›lar›m›zda da duyurdu¤umuz üzere, 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 say›n yazarlar›m›z›n bu durumu dikkate almalar›n› bir kez
daha hat›rlat›yor ve gecikmeler için bizi
anlamalar›n› bekliyoruz.
GENÇ HALKB‹L‹MC‹LER
Dergimizin 67. say›s›, genç halkbilimcilerin özgün araﬂt›rmalar›ndan ve çevirilerinden oluﬂacakt›r.
67. say›da buluﬂmak dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni
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