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Foreword / Par l’éditeur
Millî Folklor, 24. yayın yılında 95.
sayısıyla ellerinizde.
Şair Nâbî Dosyası
Bu sayımızda editörlüğünü Prof.
Dr. İsmail Hakkı Aksoyak’ın yaptığı
Şair Nâbî Dosyasını ilgiyle okuyacağınız umuyoruz. Hatırlanacağı üzere
UNESCO’nun 2011 yılında yapılan 36.
Genel Konferansında 2012 yılının Ölümünün 300. Yılı vesilesiyle Şair Nâbî
Yılı olarak anma programına alınması
kabul edilmişti. Dergimiz anma yılını
vesile ederek Türk Edebiyatının bu müstesna şairinin folkloristleri ilgilendiren
yönlerine değinen bir dosya hazırlamaya karar vermiştir. Dosyada yer alan
yazılarıyla değerli görüşlerini bizlerle
paylaşan saygıdeğer yazarlarımıza ve
Dosya Editörüne dergimize sağladıkları
katkılar için teşekkür ederiz.
Diğer Dosya ve Yazılar
Nâbî Dosyasında yer alanların yanı
sıra hakemlik süreçlerini tamamlayan
diğer özlü yazılardan oluşturduğumuz
Uygulamalı Halk Bilimi, Gelenek, Karşılaştırmalı Halk Bilimi, Dans ve Müzik,
ve Geleneksel Tıp içerikli özlü yazılardan oluşan dosya ve yazılarımızla
birlikte Derlemeler, Çeviriler ve Haberler köşelerimizin de ilginizi çekeceğini
umuyoruz.
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
Armağanı
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Uludağ Üniversitesi öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu,
emekli olmuştur. Dergimize ve halk bilimine yapmış olduğu değerli katkılar
için kendisine teşekkür ederiz. Bilindiği üzere dergimiz halkbilimine yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle,
emekli olan hocalarımıza armağan sayı
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hazırlama geleneğini sürdürmektedir.
Bu kapsamda 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.
Prof. Dr. Fikret Türkmen
Armağanı
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Ege Üniversitesi öğretim Üyesi
hocaların hocası Prof. Dr. Fikret Türkmen 2012 yılında üniversitesindeki
resmî görevinden emekli olmuştur. Bu
vesileyle Dergimiz 2014 yılının Bahar
sayısını Fikret Türkmen Armağanı
olarak yayımlama kararı almıştır. Bu
duyuru armağan sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğindedir ve 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.
96. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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