B‹RKAÇ SÖZ
Foreward

Merhaba Sevgili Okur,
Yeni bir say›yla daha birlikte huzurunuzda olmaktan mutluyuz. Bu say›
bildi¤iniz gibi bir “gelenek” say›s›. Millî
Folklor her y›l›n son say›s›n› “arma¤an”
olarak haz›rlamaktad›r. Üniversitelerdeki resmî görevlerinden emekli olarak ayr›lan halkbilimi hocalar›na teﬂekkürlerimizi ifade etmemize vesile olan bu gelene¤in bu say›daki konu¤u Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. Bu say›da, Güzel hocam›z›n biyografisini, Yaz› ‹ﬂleri Müdürümüz Tuba Salt›k Özkan taraf›ndan
onunla yap›lan bir söyleﬂiyi, hakk›nda
yaz›lanlar› ve ona arma¤an edilen makaleleri bulacaks›n›z.

SOKÜM SÖZLEﬁMES‹
2005 Aral›k ay› itibariyle SOKÜM
Sözleﬂmesini ulusal meclislerinde görüﬂerek onaylayan ülke say›s› 27 olmuﬂtur.
Üç ülkenin daha onaylamas› durumunda sözleﬂme yürürlü¤e girecektir. ‹lgili
komisyonlarda görüﬂülen ve Genel Kurula sevk edilen SOKÜM sözleﬂmesinin
bir an önce TBMM’de kabul edilmesi ve
Türkiye’nin sözleﬂmeye taraf oldu¤unu
ilk otuz ülke aras›nda bildirmesi durumunda kurucu komitede görev alabilecektir. TBMM’nin bir an önce bu sözleﬂmeyi onaylamas›n›n Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n gelece¤i aç›s›ndan taﬂ›d›¤›
önem aç›kt›r.

KÜLTÜR VE TUR‹ZM
BAKANLI⁄I ARﬁ‹V‹
1966 y›l›nda kurulan Millî Folklor
Enstitüsünün bugüne kadar sa¤dan sola
savrulan “Pertev Naili Boratav ‹htisas
Kütüphanesi” ve “Folklor Arﬂivi”, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n›n Ankara’n›n
Emek semtindeki Bakanl›k binas›nda
sessiz sedas›z hizmete aç›ld›. Dünyan›n
önemli folklor arﬂivlerinden birine sahip
olan Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleﬂmesi’nin öngörülerinden
biri olan “Arﬂiv ve Dokumantasyon Merkezleri” kurmak hükmünü yerine getirme yolundaki bu önemli ad›m›n›n uluslar aras› alanda da yank› bulacak ﬂekilde planlanmas› önem taﬂ›maktad›r. Bakanl›¤›, bu hizmeti için kutluyor, arﬂiv
ve kütüphanenin geliﬂtirilmesi yönündeki çal›ﬂmalar›n› heyecanla bekliyoruz.

SEMA TÖRENLER‹
UNESCO, Türk Meddah Hikayelerinden sonra Sema Törenlerini de ‹nsanl›¤›n Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel
Miras› Baﬂeserleri listesine alm›ﬂt›r.
Böylece Türkiye’nin iki somut olmayan
kültürel miras›, UNESCO taraf›ndan insanl›¤›n sözlü ve somut olmayan ortak
miras› olarak kaydedilmiﬂtir. Türkiye’nin somut olmayan kültür varl›klar›n› araﬂt›rmas›, dünyaya tan›tmas› ve
kültür turizmine kazand›rmas› yönünde
motive edici bu çal›ﬂmalar›n sürmesini
diliyoruz ve bu baﬂar›lar› sa¤layan ilgilileri gönülden kutluyoruz.
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2006 y›l›nda ve Bahar say›s›nda buluﬂma dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

