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Merhaba sevgili okur,
Yeni bir sayıyla yine karşınızdayız. Türk
Kaikhitim i çalışmalarım ulusal ve uluslarara
sı alana kurumlaşmanın getirdiği ciddiyet
ve sorumlulukla ulaştıran bir okul görevini
yıllardır yürüten dergimize bugüne kadar
göstermiş olduğunuz destek ve ilgi için teşek
kür ederiz.
SAtM SAKAOĞLU ARMAĞANI
Bildiğiniz ve daha önceden duyurduğu
muz gibi elinizdeki sayı, biyografisini ve çalış
malarını daha ayrıntılı olarak ileriki sayfala
rımızda göreceğiniz Selçuk Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Saim
Sakaoğlu’ya armağan olarak hazırlanmıştır.
Devlet memuriyeti ile ilgili kanunların amir
hükümleri nedeniyle 60’lı yaşlarında ve en
verimli çağlarında devlet üniversitelerdeki
görevlerinden emekli olsalar da bütün hayat
larım ilme adamış nice duayen gibi, Sakaoğlu
hoca da çalışmalarına devam etmektedir. Bu
nedenle onun bilimsel çalışmaları konusun
da burada söylenenler kuşkusuz bir “virgül”
değerindedir. Halkbilimi ve halk edebiyatı
alanında çalışan gençlerle mutlaka ya biz
zat ders vererek ya jürisinde bulunarak ya
bilimsel toplantılarda cesaret veya öğüt vere
rek karşılaşmış ve onlara önemli ve değerli
olduklarım hissettirmiş, sevecen bir eleştiri
üslubu ile de hatalarım söylemiştir. Onunla
bu şekilde karşılaşmayanlar da mutlaka
yazdıklarım okuyarak, bir İnçimde öğrencisi
olmuştur. Onunla yolu bir biçimde kesişenle*
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anlamlı hem de içerikli bir armağan sayı
hazırladığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki
yazıların düzeyi ve kalitesi sizleri de memnun
edecektir.
HAŞAN ÖZDEMİR ARMAĞANI
2008 yılının Aralık ayında yayımlana
cak olan 80. sayımız, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünden emekli olan say
gıdeğer hocamız Prof. Dr. Haşan Özdemir
için armağan sayı olarak yayımlanacaktır.
Bu duyuru armağan sayıya katılmak isteyen
meslektaşlarımız için çağn niteliğinde olup,
dergimiz armağan sayılara başka bir yöntem
le yazı talep etmemektedir.
“YAYIMLANACAKTIR” İÇERİKLİ
YAZI TALEPLERİ
Dergimiz daha almış olduğu karar nede
niyle hakemlik süreçlerini tamamlamış ve
yayın sırasına alınmış Olsa bile hiçbir yazıya
hiçbir gerekçeyle ^yayımlanacaktır” yazısı
vermemektedir ve bu ilkesini istisnasız bir
şekilde uygulamaktadır. Bu nedenle dergi
mizde yazı gönderen meslektaşlarımızın bu
ilkemizi göz önüne almalarını önemle hatır
latırız.

e-millifolklor
www.millifolklor.com adresinden Milli
Folklor dergisinin elektronik ortama aktarı
lan bütün sayılarını ücretsiz okuyabilirsiniz.
Eğer basılı dergi koleksiyonu yapmak sizin
için “hobi" değilse ve çıkan sayıları üç ay geri
den takip edebilirim diyorsanız artık abone
olmanıza gerek yok. Milli Folklor size bir “tık”
mesafesinde,
20. YO, HEYECANI
ilk sayısı 1989 yılmda yayımlanan Milli
Folklor, 2008 yılında 20. yılına giriyor. 2008
yılının ilk sayısı.olan 77. sayıda bu konuyla
ilgili olarak sizinle paylaşmak İstediğimiz bir
kutlam a programımız var.
77. Sayıda görüşmek dileğiyle...
j M İ C y , ■
{f
M. Öcal OĞUZ
M H B B f P '•?' *" ■-İ
Yayın Yönetmem

