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“Ortalık Muzey Enbekteri” (Mer-
kezi Müze Çalışmaları) adlı eser, Orta 
Asya’nın en büyük müzelerinin ara-
sında yer alan Merkezi Müze tarafın-
dan yayınlanmıştır. İki ciltten oluşan 
bu makaleler derlemesi “Kazakların 
Etnografik Kategori, Kavram ve İsim-
lerinin Geleneksel Sistemi” başlıklı 
beş ciltlik hacimli ansiklopedisinin 
redaktörü ve 1999 yılından beri mü-
zenin müdürlük görevinde bulunan 
etnolog Nursan Alimbay tarafından 
yayına hazırlanmıştır. Merkezi müze, 
1998’den günümüze kadar pek çok 
katalog, konferans materyalleri, mo-
nografiler, arşiv materyalleri ve kay-
nakları, ders kitapları, albüm ve kıla-
vuzlar yayınlamıştır. 

Editör N. Alimbay Önsöz’de 1931 
yılında kurulan müzenin, dönemin 
şartlarından dolayı, bu tür bilimsel 
araştırmalarda istenen düzeye ulaşa-
madığını ve araştırmacıların müze ça-
lışmalarının tanıtımı ve müze koleksi-
yonunun oluşturulması ve korunması 
ile sınırlı kaldıklarını belirtmiştir. 
Ayrıca, XX. yüzyılın 70-80’li yılların-
da, hatta Kazakistan’ın bağımsızlığı 
kazanıldıktan sonra da devam eden 
müzecilik alanındaki bilimsel durgun-
luğu düzeltmenin en başlıca yolunun, 
müzelere resmî bilimsel kurum sta-
tüsünün verilmesi gerektiğini, dünya 
müzeleri tecrübesine dayanarak ifade 
etmiştir. Bu alanda büyük emek sarf 

eden 1942-1951 yıllarında müze mü-
dürü olan A.M. Jirenşin olmuştur. Gü-
nümüzde ise müzede antropoloji, arke-
oloji, tarih gibi pek çok alt bölüm yer 
almaktadır. “Ortalık Muzey Enbekte-
ri” adlı çalışma, bir makale derleme-
sidir ve makalelerin büyük bir kısmı 
müzede görev yapan araştırmacılar 
tarafından yazılmıştır. Kazakistan ta-
rihi ile kültürü üzerine araştırma ya-
pan yerli ve yabancı bilim insanların 
çalışmalarına da yer verilmiştir. Beş 
yıl arayla yayımlanan iki cilt “müze-
cilik”, “arkeoloji”, “tarih”, “belgebilim”, 
“antrolopoji” ve “halkbilimi” bölümle-
rinden oluşmaktadır. 

Antropoloji ve etnografi bölümün-
de “Kazaklarda Göçebe Toplumu: Et-
nososyolojik Yenilenme Meseleleri” 
(N.Alimbay); “Folklor Türü Olarak 
Kazak “Şeceresi” Tarihi Kaynak Ola-
rak “Şecerenin” Araştırılma Meselele-
ri” (N. Alimbay); “Kazakların Kökeni, 
Antropolojik Yaklaşım” (O.İsmagulov, 
K. Beketaykızı, A. Orazakkızı); “Rus-
ya Kazakları: Çağdaş Etnokültürel 
Gelişim”; (E.İ. Larina, O.B.Naumova), 
“Günümüzde Sibirya Kazakları ve 
Şorları (İslamiyet ve Hıristiyanlık Ön-
cesi Görüşler)” (G.M. Patruşeva,) “Et-
nokültürel Değerlerin Korunmasında 
Toplumsal Mekanizmaların İnceleme 
Kaynağı Olarak Zabolotnıy Tatarla-
rın Geneolojik Hatların Bütünü” (G.Ş. 
Fayzullina); “Orta Asya’da Çay İçme 
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Geleneği Ve Semaver: Yayılması ve 
Gelişimi” (D.Katran) başlıklı makale-
lere yer verilmiştir.

Müzecilik bölümünde “Merke-
zi Müze: Tarihçesi Yapısal Rekons-
rüsyon, Sorunlar” (A. Nursai); “Mer-
kezi Müze’nin Müzik Koleksiyonu” 
(Bakirova G.Z); “Yeni Müze Stendi: 
Avrasya’nın Türk Kökenli Halkları-
nın Antropolojik ve Lengüistik Ortak 
Özellikleri (Odontology ve Dermatogl-
liophica Materyallerine Göre)” (Sma-
gulov O, Syhımbayeva K, Smagulova 
A.); “Günümüz Koşullarında Sergile-
me Şekilleri” (Kakabayev B. S.) “Aylie” 
Millî Park Gezisi Sonuçları”, (Kadyro-
va T, Kozyb T, Kasimova K.) “Müze 
Belgelerinin Bilimsel Tasviri”, (Mu-
sakhanova M.Z.) “ABD’de Müzelerin 
Dijitalleştirilmesi Tarihi”; (Peshkov Y. 
M.)

“Yeni Arkeolojik Keşifleri Işığın-
da Kazakistan Paleolit Müzesi” (Tai-
magambetov G.K); “Kazakistan Çocuk 
Müzeleri” (Faizylina G. Sh.) (birinci 
cilt); “Yerel Müzelerin Bilimsel Araş-
tırma Kurumları Statüsünün Kazan-
dırılması Hakkında”, (N. Alimbay); 
“Milli Müze Kolleksiyonunun Örgü 
Zırhları”, (K.S. Akhmetzhan); “Rusya 
Ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
Merkez, Orta Ve Doğu Asya Halkla-
rının Geç Dönem Ortaçağ Savunma 
Donanımı”, (L.A. Bobrov, Y.S. Khud-
yakov); “Merkezi Müze Fonundaki 
İkinci Dünya Savaşı Silahları” (E.A. 
Zhasybaev); “Merkez Müze Fonundaki 
Japon Porselen Kasesi” (O.A. Myakis-
heva) “Modern Müze: Toplumsal İş-
levi Ve İlmi Araştırma Faaliyetleri” ( 
N.A.Tomilov); “Orta Asya’da Yeni Mü-
zecilik Akımı: Müzelerarası İlişkiler” 
(K.K.Chakravarty), “Sayan–Altay El 

Sanatları Ve Müze Uygulamaları”(İ.V. 
Oktyabrskaya, E. Y. Pavlova) başlıklı 
makaleler yer almıştır.

Arkeoloji bölümünde ise “Saka ve 
Wusun Döneminde Güney Kazakistan 
ve Kuzey Kirgizistan’ın Ekonomik ve 
Toplumsal Yapısı ( V.MÖ-V.MS) (K.A. 
Akishev); “Kültürel Genesis Bağla-
mında Botai Arkeolojik Kültürü” (V.F. 
Zaibert); “Kultobe Sogdian Yazıtları: 
Metin Tercüme ve Dilbilimsel Yo-
rumları”, (N. Sims-Williams); “Güney 
Kazakistan’da Sunnu” (A.N. Podush-
kin); “Mansur Ata Mozolesi - Güney 
Kazakistan’ın Az Bilinen Mimari Anı-
tı” (M.B. Kozha); “Milli Müze’nin Taş 
Oymaları Koleksiyonu”, (M. Satybal-
dieva); “Ortaçağ Kayalık Bölgesi Ka-
zıları”, (Baipakov, K.M.); “Bilge Kağan 
Ölüm Anıtının Arkeolojik İncelenme-
si”, (Bailar D.); “Shulbinka Sit Alanı 
Taş Endüstrisinin Benzer Dağlık Al-
tay Anıtlarıyla İlişkisi” (Ozhereliev 
D.V ), “Batı Asya Atlıları”, (Samashev 
Z.H) başlıklı yazılara yer verilmiştir.

Tarih bölümünde “Kazakların, 
“İç Bölgeye” Olan Dönemsel Geçişi” 
(Z.E. Kabuldinov); “Yan Vitort Ve Se-
verin Gross’un Geleneksel Kazak Kül-
tür Araştırmalarına Olan Katkısı”, 
“Kazakistan’da Çeçen Ve İnguşlar’ın 
Sosyal Adaptasyonu”, (A. Mlevski-
Mlynik, Zh. A. Ermekbaev) adlı maka-
leler yer almıştır.

Belgebilimi bölümünde “Penti 
Alto”. Adı “Taşkent”: Çeviri ve Yorum-
lar, (A. K. Akishev); “Fars Kaynakla-
rında Kazakların Geçmişi” (M.Haidar); 
“Sovyet Dönemi Öncesi Kazak Kitap 
Basımının Tarihi Kaynakları” (K.S. 
Shalynbaeva), “Orta Asya Eski Türk 
Yazılı Anıtları: Etnoarkeolojik Bakış 
Açısı”, (N.Bazylkhan): “Kazak Bozkır-
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larında Kültürel Tarihi Dönüm Nok-
tası Dönemi: XIX. Yüzyılın Ortası”, 
(Azhigali S.E.); “A.P. Zenkov - Mimar, 
Askeri İnşaat Mühendisi”, (Azmuk-
hanova M.A.); “XX. Yüzyılın 60-80’li 
Yıllarında Sanat Kültürü”; (Assanova 
S.A.), “Akademik A. H. Margulan’nın 
Kıpçak Meselesi Araştırma Alanın-
daki Etnografik Mirası” (Bilyal A); 
“Kişi Jüz”de 1783-1797 İsyanı İle İlgili 
Bazı Tartışmalı Meseleler (Yeni Arşiv 
Verilerine Göre)” (Kasymbaev Zh.); 
“Kazakistan’da İslamiyet’in Yaygın-
laşmasında Tatar Mollaların Rolü”, 
(Mukhtarova G.R.); “Taşkent’te Töle 
Bi Mozolesi” (Tokhtabai, A. U.) isimli 
yazılar yer almıştır. 

Antropoloji ve Etnografya bölü-
münde “Kazakların Göçebe Toplumu: 
Etnososyolojik Yeniden Yapılanma 
Meseleleri”, (A. Nursay); “Folklor Türü 
Olarak “Şecere” (Şecere’nin Tarihi 
Kaynak Olarak İnceleme Meselesi)”, 
(A. Nursay); “Kazakların Kökeni: Ant-
ropolojik Yaklaşım” (O. Ismagululy, K. 
Beketaikyzy, A. Orazakkyzy); “Eski 
Bir Kazak Düğünü Hakkında” (M.O. 
Kosven); “Rusya Kazakları: Çağdaş 
Etnokültürel Gelişimi” (E.İ.Larina, 
O.B. Naumova);, “Günümüzde Sibirya 
Kazakları ve Şorları (İslamiyet Önce-
si Ve Hristiyanlık Öncesi Görüşler)” 
(G.M. Patrusheva); “Orta Asya Ve 
Kazakistan’da Çay İçme Geleneği ve 
Semaver” (D. Khatran); “Kazak Ge-
leneksel Giyiminde Kuş Derisi Kulla-
nımının Semantiği Hakkında”; (B.S. 
Kakabaev); “Zhetisu Uygur Ve Kazak-
ları: Etnokültürel Paralellikler” (S.S. 
Dautova) ; “Kazakistan’da Tek Ebeve-
yinli Aileler Meselesi” (A.B. Kalysh); 
“Geçmişten Bir Bakış”, (Veselovskaya 
E. V). “Jetısu Uygurların Antropolojik 

Araştırmaları” (İsmagulov O, Sikhy-
mbaeva K, İsmagulova A) başlıklı ya-
zılar yayınlanmıştır. 

Halk Bilimi bölümünde “XX. Yüz-
yıl Büyük Akını” (S.A. Kaskabasov); 
“Folklor Türünün Tespit Edilme Me-
selesi Üzerine”, (S.A. Kaskabasov); 
“Eposun Masal Türüne Olan Etkisi”. 
(P.T. Auesbaeva), “Kazakistan’da Ok 
Yapma Metotları: Eski Gelenekler 
Mirası ve Gelişimi (Millî Müze Ok 
Koleksiyonu Araştırma Temelinde)” 
(Akhmetzhan K.S); “Geleneksel Kazak 
Toplumu Araştırmaları Çıkış İlkeleri 
Hakkında” (A. Nursan); “Kazakların 
Gündelik Yaşayış Ve Folklor Arkaiz-
mi”, (S.A. Kaskabasov); “Orta Asya 
Halklarının Geleneksel Beslenme 
Kültürü Elementleri (Arkeolojik ve 
Etnografik Yaklaşımlar)” (Khatran 
D.); “Çinliler Ve Bozkır Halkının Eski 
Kült Müziğinin Fenomenolojik Ortak 
Özellikleri: Mitolojik Kaynakların Te-
melinde” (Krasikova O.N.); “At ve San-
cak” (Tokhatabaev A.İ.) makaleleri yer 
almıştır. Eserde yer alan makaleler 
Kazakça ve Rusça’dır. Yazarlarla ilgi-
li bilgiler eserin sonunda yer almıştır. 
Kitap, belirtilen alanlarda araştırma 
yapan ve Kazakistan kültür ve tarihi 
ile yakından ilgilenen geniş okuyucu 
kitlesine hitap etmektedir. 
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MİLLÎFOLKLOR
UluslararasıKültürAraştırmalarıDergisi

Yayınİlkeleri

Genelİlkeler:1989 yılında yayın haya-
tına başlayan Millî Folklor, Bahar, Yaz, Güz 
ve Kış sayıları olarak yılda dört defa Mart, 
Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımla-
nır. İki yılda bir cilt oluşturulur ve ikinci yılın 
son kış sayısına dizin konulur. Üye ve ilgilile-
rine yayım tarihini izleyen 20 gün içinde gön-
derilir. Bir yıl önceye ait “öz”lü makalelerin 
tamamı, bir yılı doldurmayanların ise Türkçe 
ve ikinci dildeki özetlerin yer aldığı birinci 
sayfaları <http://www.millifolklor.com> ad-
resinden ücretsiz okunabilir. “Öz”lü olmayan 
yazılarda erişim sınırı bulunmamaktadır. 

Amaç:a) Türkiye ve Türk dili konuşan 
ülkelerdeki Halkbilimi ve Somut Olmayan 
Kültürel Miras (SOKÜM) çalışmalarını Kül-
tür Araştırmaları yöntemleriyle yayımlamak, 
bu alandaki çalışmaları  yerelden ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeye taşımak, b) 
Dünyadaki halkbilimi ve SOKÜM çalışmala-
rını izlemek c)Halkbilimi, etnoloji ve antropo-
loji çalışmalarının ve SOKÜM’ün Korunması 
Sözleşmesi’nin hedeflerinin  kuramsal ve yön-
temsel gelişimine katkı sağlayacak her türlü 
çalışmayı –Türkçe (Latin harfli olmak kaydıy-
la diğer Türk lehçeleri) veya Latin harfli ulus-
lararası dillerden birinde(Fransızca, İngilizce 
veya İspanyolca) yayımlamak. 

Konu: Türkiye ve Türk dili konuşan 
ülkelerdeki araştırmaya, incelemeye veya 
derlemeye dayanan halkbilimi, etnoloji ve 
antropoloji ve SOKÜM konuları ve bunlarla 
ilgili her türlü kuram ve yöntem sorunlarına 
Kültür Araştırmaları kapsamında yer veren 
yazılar ve halkbilimi alan, yöntem ve kuram-
larıyla bütünlüklü bir şekilde ilişkilendirilen 
Disiplinler Arası çalışmalar. (Halkbiliminin 
de incelediği herhangi bir konuyu başka bir 
disiplinin amaç, yöntem ve kuramlarına göre 
ele alan ve disiplinler arası özellik taşımayan 
yazılar konu kapsamımız dışındadır.) 

İçerik:a)Alanında bir boşluğu doldura-
cak, araştırmaya dayalı özgün makaleler b)
Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve 
eleştiri yazıları c) Türk kültürü,  halkbilimi, 
etnoloji, antropoloji  ve SOKÜM çalışmaları-
na kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağ-
layacak çeviri yazıları ç) Alandan veya yazılı 
kaynaklardan yapılan derlemeler.

Daha Önce Yayımlanmamış Olma: Millî 
Folklor’da yayımlanacak yazılarda daha önce 

hiçbir yerde yayımlanmamış olma şartı ara-
nır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildi-
riler yayımlanmış olarak kabul edildiğinden 
Millî Folklor’da yayımlanamaz. Bir yazarın 
aynı yıl içinde en fazla iki “öz”lü yazısı ya-
yımlanabilir. Aynı yazarın birinci yazısı ya-
yımlanmadan ikinci yazısının inceleme süreci 
başlatılmaz.

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi:
Yayımlanmak üzere  gönderilen yazılar önce-
likle Editörlük Birimi tarafından amaç, konu, 
içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. 
Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adla-
rı gizlenir ve Yayın Kurulu üyelerinin görüşü 
doğrultusunda,  bilimsel bakımdan değerlen-
dirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıy-
la kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Ha-
kemlere gönderme aşamasında yazarlardan 
“Hakemlik Ücreti” alınır ve hakemlere ince-
leme sonunda “İnceleme Ücreti” ödenir. Hiç-
bir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, 
yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem ra-
porları iki yıl süreyle saklanır. Hakem rapor-
larından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu 
takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebi-
lir ve/veya Yayın Kurulu nihai kararını rapor-
lar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin 
ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzelt-
me taleplerini dikkate alırlar. Katılmadıkları 
noktaları gerekçeleriyle birlikte ayrı bir rapor 
hâlinde Yayın Kurulu’na sunabilirler. Yayım 
kararı verilen yazılar sıraya konulur ancak 
editörlük, dosya hazırlama, güncellik, gerek-
lilik gibi dergiciliğe bağlı birçok nedenle kimi 
değişiklikler yapabilir. Hakemlik süreçlerini 
tamamlamış ve yayımına karar verilmiş olsa 
bile hiçbir yazı için “yayımlanacaktır” içerikli 
yazı verilmez. Dergide yayımlanmasına karar 
verilen yazıların son biçimi yazara gönderilir 
ve onayı alındıktan sonra yayımlanır. 

GenelKurallar:Makalelerde uyulması 
gereken genel kurallar şunlardır: 

A)Başlık:12 kelimeyi geçmemeli, bold 
ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki 
karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer 
almalıdır.(Makale Türkçe veya Latin harfli 
Türk lehçelerinden birinde ise ikinci dil Fran-
sızca, İngilizce veya İspanyolca, makale Türk-
çe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki 
bu üç dilden birinde ise ikinci dil Türkçe ola-
caktır.)
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B)YazarAdı:Başlığın altına yazılmalı, 
görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgi-
leri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk 
sayfanın altında verilmelidir.

C) Öz ve Anahtar Kelimeler:Öz ve 
Anahtar Kelimeler: Öz en az 250 (İki Yüz Elli) 
kelime ve yazının özünü verecek tarzda hazır-
lanmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, 
nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altın-
da beş anahtar kelime verilmelidir. Anahtar 
Kelimelerin makalenin içeriğini doğru bir 
biçimde sunmasına dikkat edilmelidir. Öz ve 
Anahtar Kelimeler Türkçeve ikinci dilde ha-
zırlanmalıdır.

Ç)MakaleMetni:Yazılar bilgisayarda 
2 satır aralıkla ve 12 punto yazılmalı, Türk-
çe ve İngilizce özler dâhil ortalama 5000 (Beş 
Bin) kelimeyi geçmemeli ve özgün olmalıdır. 
Özlü makalelerde yazarın görüşlerini içeren 
kısımlar %70’ten az ve alıntı oranı % 30’dan 
fazla olmamalıdır.  Yazılar, MS Word prog-
ramında ve Times New Roman veya Arial 
yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makale, giriş 
bölümüyle başlamalı, burada yazının hipo-
tezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve 
alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, 
görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, So-
nuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle 
desteklenerek açıklanmalıdır.

D)KaynakGösterme:Kaynak göster-
mede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. 
Metin içinde (Elçin 1988:8) yazarın aynı yıl 
yayımlanan birden fazla eseri kaynak göste-
rilmişse (Elçin, 1988a, Elçin 1988b...) birden 
fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Köprülü 
1940, Kaplan 1974, Elçin 1988), çok yazarlı 
yayınlarda ilk yazar adı (Kaplan vd. 1975), 
görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa 
(Raglan 1973, Ekici 1988’den) sözlü kaynak 
kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soya-
dı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içerme-
lidir. 

E)Kaynakça:Makale metninin sonun-
da, yazarların soyadına göre alfabetik olarak 
yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını 
olması hâlinde, yayımlanış tarihine göre, bir 
yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise 
(1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, anto-
loji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü 
ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künye-
de eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de 
bu kategoriye girer.

Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların kün-
yesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynak-
ta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, 
künyede bu bilginin bulunması gereken yerde 
Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belir-
tilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı ta-
rihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok) 
kısaltmaları kullanılır.

Oğuz, M. Öcal. Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayın-
ları, 2009.

Koz, M. Sabri, haz. Nasreddin Hoca Ki-
tabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999.

Reichl, Karl. Türk Boylarının Destan-
ları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev. 
Metin Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Ya-
yınları, 2002.

Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der. 
Geleneğin İcadı. (çev. Mehmet Murat Şahin) 
İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.

İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara 
ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:

Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. Türk Po-
püler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayın-
ları, 2006.

Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait 
bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları 
kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adın-
dan sonra ve diğer. ifadesi kullanılır.

Oğuz, M. Öcal ve diğer. Halkbiliminde 
Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Ankara: Gele-
neksel Yayınları, 2006.

Makale vd.: Tek tek şiir, öykü, makale, 
kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, 
söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır 
ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansik-
lopedi maddelerine yapılan göndermelerde 
madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazı-
lır (ör. “Özlü, Tezer”). Söyleşilerin ve yayım-
lanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki 
örneklerdeki gibi verilir.

Düzgün, Dilaver. “Âşıklık Geleneğinin 
Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço 
Olgusu”. Millî Folklor 84 (Kış 2009): 42-51.

Özkan, Tuba. “Bey Böyrek Anlatılarının 
Kahramanın Yolculuğu Açısından İncelenme-
si”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anka-
ra: Gazi Üniversitesi, 2006.

Güzel, Abdurrahman. “Prof. Dr. Abdur-
rahman Güzel İle Söyleşi”. Söyleşiyi yapan: 
Tuba Saltık Özkan. Millî Folklor 68 (Kış 
2005): 13-17.
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General Principles: As an Interna-
tional Folklore Journal, Millî Folklor, has 
been issued as a quarterly journal published 
as Spring, Summer, Fall and Winter issues. 
The issues of every two years form a volume. 
In the end of every two years an index of pub-
lished articles is prepared, and added to the 
Winter issue. The journal has been mailed 
to its members and interested people within 
following twenty days of its publication. The 

articles which were published before  one year 
can be read online for free on <http://www.
millifolklor.com> website, other articles’ only 
abstracts are published on the website. 

Objectives: a) Publishing the folklore 
and intangible cultural haritage (ICH) re-
search and scholarly studies in Turkey and 
other Turkic countries within the “cultural 
studies” methods, and also elevate these stud-
ies from local level to national level and from 

MİLLÎFOLKLOR
AninternationalandQuarterlyJournalofCulturalStudies

Thepublicationprinciplesinformation 
forthecontributors

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: 
“Seçilmiş Bibliyografya”da aynı yazarın bir-
den fazla yapıtına yer verildiğinde yapıt ad-
ları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya 
göre listelenir. Böyle durumlarda yazar adı 
ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——. 
şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta 
koyulur; ardından yapıt adı ve diğer bilgiler 
verilir. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Günay, Umay. Türklerin Tarihi. Anka-
ra: Akçağ Yayınları, 2006.

——. Türk Kültürüne Eleştiri. Ankara: 
Akçağ Yayınları, 2009.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elekt-
ronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak 
gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yaza-
rı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar 
tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı iz-
ler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın 
tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki 
örnek izlenmelidir.

Temelkuran, Ece. “Geleneksiz Kadın-
lar” (06 Ekim 2006) 16 Şubat 2010. 

<http://www.milliyet.com.tr>
Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görün-

tü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye 
bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak 
kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, 
besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra 
yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya 
da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, 
DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri ve-
rilir.

Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Ne-
den Öldürüldü?. Sen. Ezel Akay, Levent, Ka-
zak. Oyun. Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer, 
ve diğer. DVD. Özen Film, 2006.

Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dı-
şındaki kaynakların künyelerinde, editörü, 
çevirmeni, cilt ve baskı sayısını gösteren ifa-
deler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe 
kullanımlarına yer vermeye özen gösterilir 
(ör. Londra).

F) Dipnot: Kaynak gösterme dışında 
kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı 
bağlantısı olan açıklamalar, birden başlaya-
rak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. 
Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan 
önce topluca yer almalıdır ve 10 punto yazıl-
malıdır. 

G)YazılarınGönderilmesi:Yukarıda 
belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan 
yazılar, gelenekselyy@yahoo.com adresine 
gönderilir. Eğer editörlük ve hakemler ta-
rafından düzeltme istenmiş ise, yazar dü-
zeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı adrese 
en geç bir ay içinde gönderir. Aksi durumda 
yayından vazgeçtiği değerlendirilerek yayım 
süreci sonlandırılır. 

H) Editörlük Düzeltmeleri: Yayım 
aşamasında esasa yönelik olmayan küçük dü-
zeltmeler Editörlük birimi tarafından yapıla-
bilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz 
ve Sözlükleri esas alınır. 

I) Telif Hakkı:Yayımlanan yazıların 
telif hakkı Millî Folklor Dergisi’ne devredil-
miş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, 
çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarla-
rına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla 
yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu 
birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan 
yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alın-
tılanabilir. 
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national level to regional and international 
level, b) Closely follow up the scholarly works 
on  folklore and intangible cultural heritage, 
c) Publishing any kinds of scholarly articles on 
folklore and ICH which contribute theoretical 
and methodic perspectives for folklore and the 
Convention for the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage -in Turkish ( or other Tur-
kic dialects as long as they are written in Lat-
in script), or in a language that is commonly 
used as the language of international journals 
(French, English and Spanish). 

Subjects: The articles may deal with 
any subject matter ranging from field collect-
ing, evaluating and studying materials from 
the folklore of Turkey and Turkic World, to 
such issues concerning specifically folklore 
and ICH theories and methods within the cul-
tural studies context.

Content: a) Original research articles 
that are based upon a research and filling a 
gap in their field of study, b) Reviews that in-
troduce and criticize new works, and contrib-
ute to the development of field of study, c) Lit-
erary translations of the articles on folklore 
which shed new light on and help the theo-
retical and methodic development of Turkish 
culture, folklore and ICH studies, d) Articles 
that contain material collected directly from 
oral sources and manuscripts are accepted for 
publication. 

It should be noted that an article sub-
mitted for publication in Millî Folklor should 
not have previously been published, the pa-
pers presented in scholarly meetings are not 
accepted for publication either. Only two ar-
ticles of a writer can be published in the jour-
nal in one year. 

Evaluation of theArticles Sent for
Publication:The articles sent for publication 
in Millî Folklor are first examined by the Edi-
torial Board of the journal in accordance with 
the articles aim, subject, content and writing 
styles. The articles found publishable by the 
Editorial Board are sent for evaluation of two 
judges who are nationally or internationally 
recognized by their works and studies in the 
field of folklore. The Board does not send the 
names of the authors to the judges, and the 
judges’ reports are kept for two years. If one 
of the two judges approves and another disap-
proves the article’s publication, the article is 
sent to a third judge. 

The authors should pay attention to 
the suggestions and correction advice of the 
judges and Editorial Board. If an author does 
not share the views of the judges or the Edi-
torial Board, he/she may present a report on 
the points where he/she does not agree. The 
articles completing these processes are put 
in to the publication order. The final copy of 
the article is sent to the author for approval, 
within a given time-frame.

General writing Rules: The major 
rules to be followed in the articles submitted 
for publication in Millî Folklor are listed be-
low: 

A)Title: The title of an article should 
not be more than 12 words, it should be bold, 
capitalized. If the language of the article is 
French, English or Spanish the second lan-
guage of the article should be Turkish. The 
title’s Turkish translation should also be writ-
ten under the original one, and it should also 
be bold, but not capitalized. 

B)TheNameofAuthor:The author’s 
name should be bold and placed under the 
title. The professional title should be marked 
with a star and explained at the bottom of the 
first page. 

C)Abstract:Every article must be sub-
mitted with an abstract. The abstract should 
provide information on the professional aims 
of the article, and should be between 200 
words. The abstract should not include any 
kinds of bibliographies, figures, notes etc. The 
author(s) must present five to ten key-words. 
Key words must exclude words used in the 
title and choose carefully to reflect the precise 
content of the paper. The abstract and key 
words must be both in original language of the 
article and standard Turkish. 

D)The Text of Article: The articles 
must be typed as 12 punt with 2 spaces. An 
article should not contain more than 5000 
words. It should be written by MS word pro-
gram, and the chosen characters should be 
Times New Roman or Arial. An article should 
begin with an introduction which should in-
clude the main thesis of the article, the de-
velopment part should include observations, 
interpretations, citations, and discussions, 
(and may be divided into and supported by 
subtitles). In the conclusion part, the results 
should be explained and supported by sugges-
tions. 
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Les principes générales : Millî
Folklor est une revue des arts et traditions 
populaire et du patrimoine culturel immaté-
riel (PCI) centrée sur la Turquie et les pays 
qui parlent la langue turque, créée en 1989. 
Ouverte à la recherche internationale et aux 
autres disciplines de sciences sociales et hu-
maines, Millî Folklor publie les articles des 
auteurs turcs et étrangers, folkloristes, eth-
nologues, anthropologues et les chercheurs 
travaillant sur le PCI. Millî Folklor, paraît 
aux mois de mars (numéro de printemps), 
juin (numéro d’été), septembre (numéro d’au-
tomne) et décembre (numéro d’hiver). Tous les 
deux ans forment un volume. À la fin de tous 
les deux ans un index des articles édités est 
préparé, et ajouté au numéro d’hiver. La re-
vue est expédiée à ses membres et personnes 
intéressées dans vingt jours de sa publica-
tion. Les articles, qui ont été édités, peuvent 
être lus en ligne du site Web de Millî Folklor, 
<http://www.millifolklor.com>

Noteà l’attentiondesauteurs:  Les 
articles peuvent traiter n’importe quels 
thèmes concernant les arts et traditions popu-
laires et du PCI de la Turquie et des commu-
nautés turcophones. La revue peut publier 
n’importe quels genres d’articles scientifiques 
sur les arts et traditions populaires et le PCI 
qui contribuent des perspectives théoriques 
et méthodiques, en turc (ou d’autres dialectes 

tant qu’ils sont écrits en manuscrit latin), ou 
dans une langue internationale en manuscrits 
latin (anglais, espagnol et français).

Tout article doit être proposé à la rédac-
tion de Millî Folklor sous la forme d’un ma-
nuscrit de 5 000 mots dont la version, saisie 
sur Word, doit être adressée en document at-
taché (.doc) par le courrier électronique à <ge-
lenekselyy@yahoo.com>. L’auteur veillera 
à préciser son rattachement institutionnel et 
ses adresses électronique et postale. Le texte 
doit être saisi en corps 12 et double interligne 
(de préférence en Times New Roman ou Arial) 
sans autre enrichissement typographique que 
l’emploi de l’italique. Il doit comporter un 
seul niveau d’intertitres courts, des notes en 
numérotation continue, l’ensemble des réfé-
rences bibliographiques en fin d’article, ainsi 
qu’un titre en deuxième langue et un résumé 
(en deux langues) de 200 mots maximum ac-
compagné de cinq mots clés (en deux langue). 
Le renvoi aux ouvrages de références dans le 
texte courant et les notes se fait par la simple 
mention du nom d’auteur, de la date de paru-
tion et, le cas échéant, du numéro des pages 
citées. Les articles refusés ne sont ni conser-
vés ni retournés.

Les droits et les responsabilités juri-
diques des articles et des traductions édités 
appartiennent aux auteurs/aux traducteurs. 

MİLLÎFOLKLOR
Revueinternationaleettrimestrielled’étudesculturelles

Lesprincipesdepublication

E)CitationsandBibliography:The 
MLA (Modern Language Association) citation 
style is preferred but other scientific citation 
styles are also accepted. 

G)Footnotes: The explanations need 
to be mentioned other than showing a cited 
source should be marked by footnotes fol-
lowing from the number one. The footnotes 
should be placed following the main text of an 
article and before the bibliography, and they 
should be written in 10 punt. 

H)Submission:An article conforming 
the above mentioned criteria should be sent 

to the gelenekselyy@yahoo.com e-mail ad-
dress. Following the evaluation of the judges, 
if some corrections asked from the author, the 
author needs to send a new copy to same ad-
dresses within a month. During the process of 
publication, minor changes that have nothing 
to do with the main structure of the article 
may be made by the Editorial Board. 

I)Authors’right:The juridical rights 
and responsibilities of the published articles 
and translations belong to the authors/trans-
lators. 
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