BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Değerli okur,
Dergimiz 98. sayısıyla ellerinizde. Bu sayımızda yer alan özlü
yazılarla birlikte, derleme, tanıtma,
çeviri ve diğer yazılarımızı ilgiyle
takip edeceğinizi umuyoruz.
25. Yıl
1989 yılından beri aralıksız
bir şekilde yılda dört sayı olarak
yayımlanan dergimiz, 2013 yılında
25 yaşına basmıştır. Aynı zamanda
dergimiz bu yılın sonunda 100. sayısını yayımlayacaktır. Bu iki önemli
tarihi dikkate alarak 100. sayının
sonunda dergimizin koleksiyonunu
CD şeklinde okurlarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz.
Prof. Dr. Fikret Türkmen’e
Armağan
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Ege Üniversitesi Öğretim
Üyesi hocaların hocası Prof. Dr.
Fikret Türkmen’in resmî görevinden emekli olduğunu ve 2014 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 sayıda yazı yazmak isteyenlere çağrı niteliğinde
olup, başka bir yöntemle makale
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

4

yazılarını inceleme ve hakemlik
süreçlerimizi dikkate alarak göndermelerini saygıyla hatırlatırız.
2013: Türkçede “Folklor”un
100. Yılı, Millî Folklor’un
100. Sayısı
ve SOKÜM
Sözleşmesi’nin 10. Yılı
Daha önceki sayılarımızda da
duyurduğumuz 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.
“Türkçede
Folklorun
100.
Yılı”, “Millî Folklor’un 100. Sayısı”
ve “SOKÜM’ün 10. Yılı” sayısında
buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

