BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Millî Folklor 90. sayısıyla yine ellerinizde. Bu sayıda hakemlik süreçlerini
başarıyla tamamlayan 18 “özlü” makaleye ve ABD’de Nevruz” konulu habere
yer verdik. Özlü yazılarda müzecilikten
mimariye, gazellerden halk şiirine, mitolojiden destanlara, düğün geleneklerinden halk tiyatrosuna, mezar taşlarından
mutfak kültürüne kadar birçok konunun
farklı bakış açıları, kuramlar ve yaklaşımlarla ele alındığına tanık olacaksınız.
Beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
Armağanı
Bilindiği üzere kurulduğu günden
beri dergimize danışman, hakem ve
yazar olarak katkı sağlayan hocamız
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un emekli olması nedeniyle bir armağan sayı
hazırlayacağımızı önceki sayılarımızda duyurmuştuk. 2012 yılının Bahar
sayısı Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
Armağanı olarak yayımlanacaktır. Dergimizde yer alan bu duyuru armağan
sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka bir yöntemle yazı talep
edilmemektedir. Ahmet B. Ercilasun ve
çalışmaları konulu yazılar için son elimize ulaşma tarihi 15 Ocak 2012’dir.
Armağan sayıyla ilgili olsa da her “öz”lü
yazı hakemlik süreçlerine tabi olduğundan “öz”lü yazıların belirlenen tarihten
daha önce gönderilmesi, editörlüğümüze
kolaylık sağlayacaktır.
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
Armağanı
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Uludağ Üniversitesi öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu 27
Mayıs 2010 tarihinde emekli olmuştur.
Dergimize ve halkbilimine uzun yıllar
yapmış olduğu katkılar için kendisine
teşekkür ederiz. Bilindiği üzere dergimiz
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alanımıza yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle emekli olan hocalarımıza
armağan sayı hazırlama geleneğini sürdürmektedir. 2013 yılının Bahar sayısı
Mustafa Cemiloğlu Armağanı olarak
yayımlanacaktır. Hatırlanacağı üzere
dergimizde yer alan bu duyuru armağan
sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka bir yöntemle yazı talep
edilmemektedir.
2013: Folklor’un 100. Yılı Özel
Sayısı
Bilindiği üzere, 1913 yılı Ziya
Gökalp’ın Halka Doğru dergisinde
yayımladığı “Halk Medeniyeti-1” başlıklı
yazıda İngilizce folklor terimine Türkçe
karşılık olarak halkiyatı önerdiği yıldır.
2013 yılı ise folklor tarihi için bu önemli
ve anlamlı önerinin 100. yıldönümüdür.
Bu nedenle, 2013 yılının Güz sayısının
“Ziya Gökalp ve Folklor, Folklor ve Yerine Önerilen Terimler, Folklorda Terminoloji Sorunları”na yönelik konuları
işleyen yazılara yer vereceğiz. Bu yazı
Özel Sayıya katılmak isteyenlere çağrı
niteliğindedir.
“Yayımlanmamış Yazılar” için
Özür ve Teşekkür
Dergimizin 89. Sayısında “Yayımlanmamış Yazılar” başlığı altında Hikmet İlaydın adıyla “Evliya Çelebi’ye
Göre Acem Manisi” başlıklı bir yazı
yayımlamıştık. Bu yazının “Acem Manisi” adıyla daha önce Folklor Araştırmaları Kurumu 1975 Yıllığında yayımlanmış olduğunu Sabri Koz ve Prof. Dr.
Semih Tezcan hatırlattılar. Yaptığımız
hata için siz okurlarımızdan özür dileriz.
Uyarıları için değerli meslektaşlarımıza
teşekkür ederiz.
Güzün yayımlanacak olan 91. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

