B‹RKAÇ SÖZ
Foreward
Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da “Güz” say›m›z›, halkbiliminin “ilkyaz” çiçeklerine
ay›rd›k. Prof. Dr. Talât S. Halman’›n
“Halk Sözünün Dehas›” baﬂl›kl› görkemli yaz›s›yla baﬂlatt›¤›m›z bu gelenek, elinizdeki say›daki yaz›lardan da izleyece¤iniz gibi, genç ve güçlü araﬂt›rmac›lar›n› yetiﬂtirdi. Halkbilimi alan›n›n birçok
yetkin ismi, bu yaz›lar›n özgünlü¤ü ve
bilimselli¤i konusunda takdirlerini belirttiler ve yeni kuﬂa¤›n baﬂar›s›n› övdüler. Millî Folklor halkbiliminin yeni kuﬂa¤›n›n böylesine özgün ve baﬂar›l› yaz›lar›ndan oluﬂan yeni dosyalarla karﬂ›n›za ç›kmaktan halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n
gelece¤i ad›na büyük sevinç ve gurur duyuyor.
DOSYALARIMIZ
Bu say›da alt› dosyam›z var.
Birinci dosya “Diziler-Filmler”. Bu
dosyada kimi dizileri ve sinema filmlerini halkbilimcilerin “yeniden izleme” denemelerini bulacaks›n›z.
‹kinci dosyan›n ad› “Mit-Efsane”. Bu
dosyada erken dönem mitlerinden uzay
anlat›lar›na kadar kimi konular irdelendi.
Üçüncü dosya “Deyim-Atasözü” ad›n›
taﬂ›maktad›r. Bu dosyada deyim ve atasözlerinin günümüz insan›n›n hayat›ndaki yeri, dönüﬂümü ve yeni üretimleri
incelendi.
Dördüncü dosyam›z› “F›kra” oluﬂturdu. Bu dosyada f›kran›n kentsel alandaki de¤iﬂim ve dönüﬂümü ele al›nd›.
Beﬂinci dosya “Metinler Aras›” ad›n›
taﬂ›maktad›r. Edebi eserlerde halkbilimi
ürünlerinin yer al›ﬂ› ve bu ürünlerden
yazarlar›n yararlanma biçimleri bu dosyada sorguland›.
Alt›nc› dosyam›zda “Çeviriler” yer
ald›. 1990 y›l›nda Prof. Dr. Umay Günay’›n dan›ﬂmanl›¤›nda baﬂlatt›¤›m›z
“Çeviri Projesi” bu say›da Türk Halkbilimi araﬂt›rmac›lar›na uluslararas› alandan yeni pencereler sunmaktad›r.
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ABDURRAHMAN GÜZEL
ARMA⁄ANI
Daha önce duyurdu¤umuz gibi 68.
say›m›z Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
Arma¤an› olarak yay›mlanacakt›r. Bu
say› için yaz› gönderme süresi 1 Eylül
2005 tarihinde dolmuﬂtur. Abdurrahman Güzel’in akademik hayat›n› ve çal›ﬂmalar›n› de¤erlendiren yaz›lar ise 15
Ekim’e kadar gönderilebilir. Dergimiz
burada yer alan duyurular›n d›ﬂ›nda
baﬂka bir yöntemle yaz› talep etmemektedir.
TEﬁEKKÜR
Dergimizin Yabanc› Dil Dan›ﬂmalar›ndan say›n David Selim Sayers, yeni
iﬂi gere¤i Ankara’dan ayr›ld›¤› için görevini 68. say›dan geçerli olmak üzere b›rakm›ﬂt›r. Bu say› dahil olmak üzere bugüne kadar dergimize sa¤lad›¤› katk›
için kendisine teﬂekkür ediyor, bundan
sonraki yaﬂam›nda baﬂar›lar ve mutluluklar diliyoruz.
Bu say›ya sa¤lad›klar› katk› için Tunus Kartaca Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. M. Fadhel Beachraui ve Gazi
Üniversitesi Türk Halk Edebiyat› Doktora ö¤rencisi Evrim Ölçer Özünel’e teﬂekkür ediyoruz.
GÖREV DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
Dergimizin kuruluﬂundan bugüne
kadar yaz› iﬂleri müdürlü¤ünü yürüten
M. Öcal O¤uz bu görevinden ayr›lm›ﬂt›r.
Bu say›dan baﬂlayarak dergimizin yaz›
iﬂleri müdürlü¤ü görevini Tuba Salt›k
Özkan üstlenmiﬂtir. Genç halkbilimcilerinin yaz›lar›n›n yer ald›¤› bu say›da
dergimizin yaz› iﬂleri müdürlü¤ünü bir
genç halkbilimcinin üstlenmesi anlaml›
bir rastlant› oldu. Kendisine üstün baﬂar›lar diliyoruz.
Abdurrahman Güzel Arma¤an›’nda
buluﬂmak dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni
http://www.millifolklor.com

