BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba sevgili okur,
Millî Folklor, 24. yayın yılında 94.
sayısıyla ellerinizde.
Bu sayıda hakemlik süreçlerini
başarıyla tamamlayan 14 özlü yazı, 2
çeviri, 5 derleme ve 1 tanıtma yazısına
yer verdik. Dergimizin bu sayısında yer
alan özlü yazılardan üçü, kimlik ve sözlü
tarih ilişkisini sorgularken ikisi de grup
folklorunu tartışmaya açmaktadır. Halk
anlatmalarından şair tezkirelerine, alan
çalışmasının değişen bağlamından çocuk
oyunlarına, el sanatlarından Türk mutfağına ve sağlık antropolojisine kadar
çok farklı alanları analitik bakış açılarıyla ele alan diğer yazılarımızı ilgiyle
okuyacağınıza inanıyoruz. Dergimizin
çeviri köşesinde mit-ritüel tartışmalarına yeni bir bakış kazandıracak Dinsel
Mit-Ritüel kuramına ilişkin bir yazı ile
kırsalı çağrıştıran folk/halk ile kenti
çağrıştıran pop kültürü arasındaki ilişkiyi müzik üzerinden okumayı amaçlayan bir yazıya yer verdik. Derlemeler
köşemizde Kıbrıs, Konya, Çanakkale’de
ölümle ilgili anlatımlar, keçecilik, sünnet gelenekleri, alet isimleri ve köy
seyirlik oyunları üzerine yapılan derlemelere ilişkin yazılar yer almaktadır. Son olarak tanıtmalar köşemizde
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doğan Kaya’nın Sivas çocuk oyunları üzerine kaleme aldığı Çöm Çöm
Çömbelek: Sivas Çocuk Oyunları adlı
kitabının tanıtımı yer almaktadır.
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
ve Prof. Dr. Fikret Türkmen
Armağanları
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Uludağ Üniversitesi öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, 27
Mayıs 2010, Prof. Dr. Fikret Türkmen
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ise 20 Haziran 2012 tarihinde üniversitelerindeki resmî görevlerinden emekli
olarak ayrılmışlardır. Her iki hocamıza
da dergimize ve halkbilimine yapmış
oldukları değerli katkılar için teşekkür
ederiz. Bilindiği üzere dergimiz halkbilimine yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle, emekli olan hocalarımıza armağan sayı hazırlama geleneğini
sürdürmektedir. Bu kapsamda 2013
yılının Bahar sayısı Prof. Dr. Mustafa
Cemiloğlu, 2014 yılının Bahar sayısı
ise Prof. Dr. Fikret Türkmen 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.
95. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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