BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Millî Folklor, 23. yayın yılına ulaştığı
89. sayısıyla ellerinizde. Bu sayı daha önce
duyurduğumuz üzere, beklenmedik bir zamanda aramızdan ayrılan Prof. Dr. Gürbüz
Erginer’e Armağan olarak hazırlandı.
Armağan sayıda doğrudan Gürbüz Erginer’i
ve çalışmalarını anlatan biri “öz”lü dört yazı
bulunmaktadır. Diğer “özlü” yazılar ise, armağan sayıda yer alması talebiyle gönderilen
ve hakemlik süreçlerini tamamlayanlar ile
armağan sayıya bağlı olmaksızın hakemlik
süreçlerini tamamlayıp yayın sırası gelenlerden oluşmaktadır. Bu sayıda hakemlik süreçlerini başarıyla tamamlayan 23 “özlü” makaleye, 1 “Yayımlanmamış Yazı”ya, 3 Derleme,
2 Tanıtma ve 2 Duyuru yazısına yer verdik.
Gürbüz Erginer’i anlatan yazılardan sonra
Ahmed Skounti”nin UNESCO’nun 1972 ve
2003 yıllarında kabul edilen Kültürel Miras
Sözleşmelerini karşılaştıran İngilizce yazısı
yer almaktadır. Daha sonra Nebi Özdemir,
Çiğdem Kara ve Ramazan Acun’un “Kent
ve Internet Ortamında Folklor”un çeşitli
yönlerinin tartıştıkları üç yazıya yer verdik.
Emine Dingeç ve Selcan Çiftçi tarafından
kaleme alınan sonraki 2 “öz”lü yazı geleneksel Türk sporlarından Cirit ile ilgili. İlhami
Durmuş, Mehmet Özden ve Şaban Doğan’a
ait 3 yazıyla uzak ve yakın “Kültür Tarihine
Yolculuk”tan sonra Pervin Ergun, Caner Işık,
Kadir Ulusoy ve Handan Aydın’ın yazılarıyla
kimi “Gelenekler” üzerine yöneltilen dikkatleri okuyacaksınız. Sonraki üç yazımız “Şiir ve
Şair” üzerine: Doğan Kaya, Hamiye Duran ve
Kadir Atlansoy çeşitli yönleriyle halk şiirini ve
şairi ele aldılar. Erol Ogur ve Mustafa Şahin’e
ait 2 makale “Halk Edebiyatı ve Eğitim”
konusunu ele aldı. “Sanat Tarihi” içerikli son
dosyamızdaki Halit Çal, Nuran Say, Abdullah
Karaçağ ve Gül Tuncel’e ait 4 yazıyla bu sayıdaki “özlü” yazılarımız son bulmaktadır. Bu
sayımızda İsmail Hakkı Aksoyak tarafından
hazırlanan ve “Yayımlanmamış Yazılar” başlığı
altında yer alan ilgi çekici bir makale bulacaksınız. Hikmet İlaydın’ın yazılmış ancak yayımlanmamış bu yazısını da zevkle okuyacağınızı
umuyoruz. “Derlemeler” köşemizde Hasan
Avni Yüksel, Necip Fazıl Duru ve Dilek Yalçın
Çelik tarafından kaleme alınan Balkanlar’da
Nevruz ve Mutfak içerikli 3 yazı yer alıyor.
“Tanıtmalar” köşemizde ise Nilgün Türkmen
ve Halide Gamze İnce tarafından kaleme alınan 2 yazı bulunmaktadır. “Duyurular” baş-
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lığı altında Selcan Gürçayır’ın katkısıyla hazırlanan 2 yazı yer alıyor: Millî Folklor Dergisi:
Dün Yarın 2011 Yılı Yuvarlak Masa Toplantısı
Sonuç Bildirisi” ve bu toplantı sonuçlarına göre
gözden geçirilen “Millî Folklor Dergisi Yayın
İlkeleri”. Derginin bu sayısının da tarafınızdan
ilgiyle okunacağını umuyor ve Türk kültür
araştırmalarına katkı sağlamasını diliyoruz.
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
Armağanı
Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine
yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan, ağız
araştırmalarıyla başladığı folklor derleme ve
araştırmalarını akademik hayatının önemli
bir alanı hâline getiren ve uzun yıllar boyunca
dergimize danışman, hakem ve yazar olarak
katkı sağlayan saygıdeğer hocamız Prof. Dr.
Ahmet B. Ercilasun’un üniversitedeki görevinden emekli olması nedeniyle bir armağan sayı
hazırlayacağımızı daha önce duyurmuştuk.
Buna göre, 2012 yılının Bahar sayısı Prof.
Dr. Ahmet B. Ercilasun Armağanı olarak
yayımlanacaktır. Bilindiği üzere 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 sayı konusuyla 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 değerli katkılardan
dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bilindiği
üzere dergimiz emekli olan hocalarımıza armağan sayı hazırlama geleneğini uzun yıllardır 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.
Yazın yayımlanacak olan 90. Sayıda
buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com
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