B‹RKAÇ SÖZ
Foreward / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Yeni bir sayıyla yine karşınızdayız.
Folklor çalışanlarının akademik buluşma
yeri olan dergimiz bu sayıda da gerek
özgün araştırmalara dayanan makaleleri
gerekse alanla ilgili önemli çeviri yazıları
ile sizleri ağırlıyor.
SAİM SAKAOĞLU ARMAĞANI
Bildiğiniz gibi Millî Folklor uzun
yıllar halkbilimine hizmet ederek devlet
üniversitelerindeki “resmi” görevlerinden
“emekli” olan bilim adamlarına bir armağan sayı ile teşekkür etme geleneğini
sürdürmektedir. Bu geleneğin bir sonucu
olarak Konya Selçuk Üniversitesi’nden
emekli olan değerli hocamız Prof. Dr.
Saim SAKAOĞLU için bir armağan sayı
hazırlamakta olduğumuzu önceki sayılarımızda duyurmuştuk. 2007 yılı Aralık
ayında yayımlanacak olan 76. sayımız
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Armağan›
olacaktır. Bu duyuru, Sakaoğlu Arma
ğanı’na katılmak isteyenler için çağr›
niteliğindedir. Dergimiz, başka bir yön
temle yaz› talebinde bulunmamaktad›r.
Bu sayıya yazı göndermek için son tarih
1 Eylül 2007’dir.
HASAN ÖZDEMİR ARMAĞANI
Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi ve Türk halkbilimi
çalışmalarının önemli isimlerinden değerli hocamız Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR üniversitesindeki “resmi” görevinden “emekli” olmuştur. Emekli olan öğretim üyelerimize armağan sayı hazırlama geleneğimiz
çerçevesinde 2008 yılı Aralık ayındaki 80.
sayımız Hasan Özdemir Armağanı olarak yayımlanacaktır. Armağana katılmak
isteyen meslekdaşlarımıza duyurulur. Bu
duyuru çağrı niteliğinde olup dergimiz
başka bir yöntemle yazı talebinde bulunmamaktadır.
e-milli folklor
Daha önceki sayılarımızda duyurduğumuz gibi Milli Folklor dergisi art›k
İnternette…



www.millifolklor.com adresinden
başvurduğunuz tarihten itibaren artık
bir yıl değil üç ay önce dergimizde yay›m
lanan bütün makalelere hiçbir ücret öde
meden ulaşabileceksiniz. İnternette yer
aldığı sekiz aylık dönemde dergimize yaklaşık altmış bin kişi giriş yapmıştır. e-mil
lifolklor’a gösterdiğiniz ilgiye teşekkür
ediyoruz.
Eğer kültür çalışmaları sizin uzmanlık alanınız değilse, eğer sizin için basılı
kâğıdın gelenekselliği önem taşımıyorsa,
eğer dergi koleksiyonu yapmak gibi bir
hobiniz yoksa, eğer son çıkan sayının
makalelerine erişmek için üç ay bekleyebilirim diyorsanız... artık Millî Folklor’u
satın almak zorunda değilsiniz.
e-millifolklor’u güle güle tıklayın.
SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL MİRAS
Bilindiği üzere ülkemiz Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi’nin yönetim kurulu niteliğindeki hükümetler arası komitede yer
almaktadır. 23-27 Mayıs 2007 tarihlerinde Çin’in Chengdu kentinde yapılan
Birinci Olağanüstü Komite toplantısında
Türkiye 3. Olağan Komite toplantısını
Türkiye’de yapmayı önermiş ve bu öneri
komite üyelerinin desteğini görmüştür.
Buna göre 2008 yılında Somut Olmayan
Kültürel Miras Komitesi’nin İstanbul’da
toplanması düşüncesi ağırlık kazanmış
ayrıca Türkiye’nin Eylül 2007’den itibaren komite başkan yardımcılığına gelmesi kesinleşmiştir. Somut olmayan kültürel mirasımızın korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılmasında bu hizmet ve
görevlerin olumlu katkılarının olmasını
dileriz.
75. say›da buluşmak dileğiyle…
M. Öcal O⁄UZ
Yay›n Yönetmen
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