BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Değerli okur,
2012 yılında 24. yaşını kutlayan Millî
Folklor, 96. sayısıyla yeniden ellerinizde.
Dr. Himmet Biray’ın (1958-1995)
Aziz Hatırası ve Genç Folklorcular
1995 yılında çok genç yaşta aramızdan
ayrılan Yayın Kurulu üyemiz Dr. Himmet
Biray’ın hatırasına adadığımız ve daha çok
lisans öğrencilerini teşvik amacıyla 19952001 yılları arasında yayımladığımız yazılardan oluşan “Genç Folklorcular Köşesi”,
2001-2011 yılları arasında başlangıçta Güz,
daha sonra Kış sayılarının tamamını içine
alan “Genç Folklorcular” sayılarına dönüştü. Folklor çalışmalarına yeni bir bakış ve
dinamizm kazandıran bu özel sayıların siz
okurlarımızdan gördüğü ilgi Dr. Biray’ın
aziz hatırasını yaşatma arzu ve düşüncemize
büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle Genç
Folklorcular Özel Sayılarımızın değerli genç
yazarlarına teşekkür ederiz.
2012 yılının Genç Folklorcular Özel
Sayısını da her zaman olduğu gibi “Dr” unvanı almamış olan öğrencilerin yazılarına ayırdık. Prof. Dr. Metin Ekici, Dr. Yeliz Özay
ve Selcan Gürçayır’ın Dosya Editörü olarak
katkı sağladığı toplam 21 “Öz”lü makalenin
8’i Halk Anlatıları, 2’si Halk Müziği, 4’ü Yeni
Edebiyatı Halk Bilimine Göre Okumak, 3’ü
Görsellere Halk Bilimi Açısından Bakmak,
4’ü İnançlar ve Gelenekler gibi başlıklar kullanabileceğimiz konularda yazılmıştır. Özlü
yazılarımızın yanı sıra 2 Derleme ve 1 Çeviri
yazımızı da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Ayrıca, ücretli hakemlik uygulamamız ile
ilgili editörlük açıklaması ve 2011-2012 yılı
sayılarımızı içine alan XII. Cildin Dizini de bu
sayıda yer almaktadır.
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’na
Armağan
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Uludağ Üniversitesi öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun resmî görevinden emekli olduğunu ve 2013 yılının Bahar
sayısını halk bilimine yapmış olduğu değerli
katkılar dolayısıyla kendisine armağan ettiğimizi daha önceki sayılarımızda duyurmuştuk. Bilindiği üzere dergimizde yer alan bu
duyuru armağan sayıya katılmak isteyenlere
çağrı niteliğinde olup, başka bir yöntemle
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yazı talep edilmemektedir. Ayrıca, armağan
sayılardaki yazılar da diğer sayılardaki gibi
hakemlik süreçlerine dâhil olduğu ve yayın
ilkelerimiz bu yazılara da aynen uygulandığı
için yazarlarımızın özellikle “öz”lü yazılarını
inceleme ve hakemlik süreçlerimizi dikkate
alarak göndermelerini hatırlatırız.
Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan
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’e Armağan
olarak yayımlama kararı almıştır. Bu duyuru
armağan sayıya katılmak isteyenlere çağrı
niteliğindedir ve yukarda da ifade edildiği
üzere armağan sayılar için başka bir yöntemle yazı talep edilmemektedir.
2013: Türkçe’de “Folklor”un 100.
Yılı, Millî Folklor’un 100. Sayısı ve
SOKÜM Sözleşmesi’nin 10. Yılı
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 ve 2013 yılı ise folklor tarihi
için çok önemli olan bu önerinin 100. yılıdır. 2013 yılı, 1989 yılında yayın hayatına
atılan ve her yıl dört sayı yayımlanan Millî
Folklor dergisinin 100. Sayısının yayımlanacağı yıldır. Ayrıca 2013 yılı, 2003 yılında kabul edilen UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin
10. Yılıdır. Bütün bu nedenlerle, 2013 yılının Güz sayısında “Ziya Gökalp ve Folklor
Tarihi, Folklor Terimleri, Millî Folklor ve
“SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi”ni ele
alan yazılara yer vereceğiz. Bu duyuru Özel
Sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde
olup Dergimiz başka bir yöntemle yazı talep
etmemektedir.
2013 yılında ve 97. sayıda buluşmak
dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

