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hınk tı 45.
Halk Sanatları Derneği
(Has-Der) t arafından
yayımlanan ve ülkemizde
alanında ilk ve tek yayın
organı olan "Halkbilimi"
dergisinin 45. Sayısı
yayım landı. Derginin,
yayım cılığın her geçen
gün daha da zorlaştığı
ülkemizde tüm zorluklara
rağm en
bir şekilde
yayımlanması gerektiğine
inanan yayın kurulu,
dergiyi y ıld a b ir kez
yayım lam a kararı aldı.
Buna göre, Ocak- Aralık
1997 dönemine ait olan
45. Sayının elde olmayan
nedenlerden
ötürü
gecikmeli
olarak
yayımlandığı açıklandı.
Has-Der Basın Yayın
Sorum lusu
Haşan
Abohorlu,
Haş-Der
Yönetim Kurulu ve Dergi
Yayın Kurulu'nun, bu
şekilde yılda bir kez olsun
yayımlanarak, böylesi bir
kaynağın yayım hayatını
sürdürebilm esi kararı
aldığın ı
vurguladı.
Abohorlu, Dergi Yayın
Kurulu
ve Has-Der
Yönetim Kurulu olarak
böyle b ir k arar alm ak
zorunda oldukları için
oku rların dan
özür
dilediklerini belirtti.
Dergi her zam an
olduğu gibi zengin bir
içerikle
sunuluyor.
Dergide, Engin Anıl'ın
"Short Summary of The
contents", Nihat EkizoğluFügen Davulcu ve savaş
seyhun'un araşt ırm ası
olan "Eksi Kıyafetler 2",
Deniz çakır'ın "Kültür ve
sanatın çocuk üzerindeki
Etkisi", Mustafa cürsel’in
"Çocuğun Yaptığı sosyal
Etkinliklere Ailenin Bakış

Açısı", M.Kemal Sayın'm
"Cirne bölgesinde anlatılan
şehit mezarları ile ilgili dört
söylende 2", Mehmet
Birinci’nin çevirisi " ıs. ve
19. Yüzyıllarda Kıbrıs Kent
Ciyisileri" ,
Tucer
Bağışkan'ın
"Kıbrıs
Halkbiliminde çocukların
Pişiklerini
Sağalt m a

uygulam aları" ve "Kıbrıs
Efsanelerinde Taş Kesilme
Mot ifi" , Ahm et ÇakırTn
"KKTC Halkoyunları üzerine
Bazı Düşünceler", Mevlüt
OzhanTn
"Geleneksel
Tiyatronun
önem i" ,
Mustafa Gökçeoğlu'nun
"Kültürel
Değerlerin
Akışkanlığı ve Yapışkanlığı",

Özkan Yıkıcı'nın "Horozr
cuk", "Yaşlılar Yaşama
lıdır", “ Helvacı Güzeli" ve
"Horozun Hacılığı" isimli
m asalları,
Haşan
Bulunç'un bulmalacaları
gibi eserler ve geniş
şekilde
Has-Der'den
haberler yer alıyor
"Halkbilimi" dergisinde.
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