DEMOS, Federal Almanya'nın Dresten
şehrinde Almanca olarak yayımlanan uluslaraöı bir tanıtm a dergisidir. Dergide kitap,
makale, yayımlanmam ış çalışmalar, kongre
ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar saha
sında isim yapmış bilim adam ları vs. tanıtıl
m aktadır, Klsaca, tanıtm a kapsamına, etnog
rafya ve folklor sahasında gerçekleşen her
türlü bilimsel faaliyet girmektedir.
Derginin yayım kurulunda, şef Dr. Brigitte Emmrich dışında, 16 ülkeden tanınm ış bi
lim adam ları bulunm akta ve Türkiye temsil
ciliğini ise S.Ü. Halk K ültürünü Uygulama ,ye
A raştırm a Merkezi Başkanı Prof. D r, Saim
Sakaoğlu yürütmektedir. Türkiye temsilciliği
olarak,, yurtdışm da, etnoğtafya ve folklor sa
hasında yayımlanan çalışmaları ülkemiz bi
lim adam larına duyurmak hizmeti yanında,
Türk araştırıcıların çalışm alarının uluslara
rası düzeyde tanıtılm ası da am açlanm akta
dır. Bu sebeple, ilgili araştırıcıların adı geçen
dergiyi (kişisel veya kurum sal olarak abone
olunması yoluyla) taky> etmeleri ve ülkemiz
de yayımlanan çalışmalar, düzenlenen faali
yetler üzerine tanıtm alar yazarak bu amaca
katkıda bulunm aları arzu edilir. H azırlana
cak tanıtm a yazılarında dikkat edilecek en
önemli husUs, yazarların objektif olması ve
m üm kün olduğunca ta n ıttık ları çalışm alar
hakkında yargıda bulunmaktan kaçınmaları
dır. Yazılar, kural olarak Almanca yayımlan
m aktadır. Türkiye tem silciliği aracılığıyla
gönderilecek yazıların ayrıca asıl nüshasının
verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Şimdiye kadar tanıtım ı yapılan Tünkçe
(veya Türk folklorunu konu alan) eserler şun
lardır:
,
"Esen, Ahmet Şükrü: Anadolu Destanlar,
(DEMOS. Bd 31, Heft 2, 1894); "Pfleger, Bar
bara; Es war einmal-Ea war keinmâl. t ü r •
kischa Volksmürchen..."; "Sakaoğlu, Saim:
Efsane A r a ş t ı r m a l a r ı "Yaldızkaya, Ömer
Faruk: E m irdağ Yöresi Türkmen Ağıtları
"Sakaoğlu, Saim: Türk Fıkraları ve Nasrettin
Hoca"; "Turhan, Salih (Hg.): Anadolu Halk
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T ürkü lü n ve EzgileriH ve “Azerbaycan Halk
Türküleri (Mahnı ve Tesnifler)"; "P rof Dr.
Saim Sakaoğlu 66 Jahre". (DEMOS. Bd 31,
Heft 4, 1995); "Şenel, Süleyman: Trabzon
Bölgesi H alk M usikisine Giriş"; "Karadağ,
Metin: Türk Halkbilimi İ n c e le m e le r i"Saka
oğlu, Saim Erguri,. Metin; Türkmen Halk Masalan"; fö ztü rk Ali Osman: Türk Halk Tür
küsü Arşivi Projesi"; "Ekici, Savaş: Ram azan
Güngör ve Üç Telli Kopuzu"; 'K alafat, Yaşar:
Makedonya Türkleri (....) Arasında Yaşayan
Halk İ n a n ç l a r ı "Alptekin, Ali Berat: Fırat
Havzası Efsaneleri (Metinler)"; "Şimşek, E bma: Kadirli ve Osmaniye A ğ ı t l a r ı '"Künos,
Ignâcz: Tilrk Halk Edebiyatı"; "Ataman Sadi
Yaver: Eski Türk Düğünleri"; "Turhan; Salih:
Azerbaycan H alk M ahnıları''; "Gençcan,
Mehmet İhsan: Çanakkale Savaşları ve Men
kıbeler"; "Ergan, Mehmet Salih: Türkiye M ü
zik Bibliyografyası. Kitaplar, Notalar (19291993)"; "Şenel, Süleyman: Sadi Yaver Ata
man"; "Manas Destanı ve Etkileri-Uluslararası Bilgi Şöleni", Demos. Bd, 31, Heft 5
(baskıda).
Burada tanıtılan eserler tam am en tan ıtı
mı yaranların selimiyle belirlenmiştir ve dik
kat edilirse yeni tarihlidir. Yayım piyasasının
canlılığı ve şa rtlan gözöpüne alınırsa, ta n ıtı
mı yapılması istenen eserlerin edinilmesi ko
nusunda, bizzat yazar ve yaymevlerine belli
bir fedakarlık düşmektedir. Kitap dergileri
nin görece arttığ ı günümüzde, tan ıtım ve
eleştirinin kurumsallaşması bağlamında, bir
adet tanıtım nüshasının, tanıtıcı yazarlara
ulaştmlmftsı artık gündemde olan bir konu
dur, Bu sebeple S.U. Halk Kültürünü Uygu
lama ve Araştırm a Merkezi / 42090 Konya
adresine gönderilecek eserlerin tanıtım ının
öncelikle yapılacağını belirtmek-isteriz. Aynı,
adres, yapacaksan tanıtm alarla dergiye k at
kıda bulunmak isteyen yazarlar için de geçerlidir. İlgilenenlere, gönderecekleri ilk yazıya
karşılık, dergide yayımlanacak yazılarda ara
nan ^artları içeren fcynntılı bilgi gönderile
cektir,
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