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Foreward / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Elinizdeki say› 9. cildin son sayısıdır.
73. sayımız 1 Mart 2007’de 10. cildin ilk sayısı
olarak yayımlanacaktır. Böylece Millî Folklor
yayın hayatının 19. yılına girmiş olacaktır.
19. yıla uluslararası beş indeks tarafından
kaydedilen, Türkiye’nin belli başlı üniversite kütüphanelerinde koleksiyonu bulunan,
bütün il ve kimi ilçe halk kütüphanelerinden
kolayca edinilebilen ve İnternet kanalıyla
Türk kültür çalışmalarını dünyaya ulaştıran
bir kültür kurumu olarak giriyoruz. Bu başarı, yayıncısı, yazarı ve okuru ile Türk kültür
çalışmalarına katkı verenlerin ortak eseridir.
Millî Folklor’un yayıncıları olarak bu güven
ve desteğinizden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
NEVZAT GÖZAYDIN 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 Ankara
Üniversitesi’nden emekli olan Türk halkbilimi çalışmalarının duayenlerinden Prof. Dr.
Nevzat GÖZAYDIN için bir armağan sayı
hazırlayarak saygıdeğer hocamıza alanımıza
sağladığı hizmetlerden dolayı küçük de olsa
teşekkür edebilmekten mutluyuz.
SAİM SAKAOĞLU ARMAĞANI
Önceki sayılarda da duyurduğumuz gibi
dergimizin 76. sayısı Prof. Dr. Saim Saka
oğlu Armağan› olarak yayımlanacaktır. Bu
duyuru, Sakaoğlu Armağanı’na katılmak isteyenler için çağr› niteliğindedir. Dergimiz,
başka bir yöntemle yaz› talebinde bulunma
maktad›r.

Üniversitenin desteklemiş olduğu projelerle
ve teknolojik donanımlarla yeni sergileme
imkânlarına kavuşan müze, gerek üniversite
öğrencilerinden ve halktan gerekse medya
kuruluşlarından çok sayıda ziyaretçi ağırlamıştır. Müze, özellikle medyada yeni kültür
programları yapımına esin kaynağı olmaya devam ediyor. Somut Olmayan Kültürel
Mirasın korunmasındaki rolü küçümsenmeyecek olan bu oluşumu destekleyen ve güçlendiren herkese teşekkürler.
e-milli folklor
71. sayıda da duyurduğumuz gibi Milli
Folklor dergisi art›k İnternette…
www.millifolklor.com adresinden baş
vurduğunuz tarihten itibaren artık bir yıl
değil üç ay ve daha önce dergimizde yay›mla
nan bütün makalelere hiçbir ücret ödemeden
ulaşabileceksiniz. İnternette yer aldığı iki
aylık dönemde dergimiz yaklaşık beş bin kişi
tarafından ziyaret edilmiştir. e-millifolklor’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 kullanın.
9. CİLDİN DİZİNİ
2005-2006 yıllarında yayımladığımız
sekiz sayıyı içine alan 9. cildin dizinini dergimizin sonunda bulacaksınız. Bu dizini hazırlayan Yayın Yönetmen Yardımcımız Selcan
GÜRÇAYIR’a teşekkür ederim.
10. ciltte ve 73. say›da buluşmak üze

GAZİ THBMER SOKÜM MÜZESİ
Dergimizin kurumsal editörü Gazi
Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi’ne bağlı Somut Olmayan
Kültürel Miras Müzesi gelişimini sürdürüyor.
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