
folklor/edebiyat

ffoollkklloorr//eeddeebbiiyyaatt’’ttaann

Yeni bir yay›n dönemiyle daha birlikteyiz. 

1994 y›l› sonbahar›nda Ankara’da ba¤lad›¤›m›z yolculu¤umuz, ard›nda on alt› y›l›
b›rakarak, 17. yay›n y›l›na merhaba demifl oldu. Bu k›vanç, dergimizi bugüne tafl›yan
yazarlar›m›z›n ve  okurlar›m›z›nd›r. Hepinize teflekkür ediyorum.

*

Bu say›m›z, Türk iktisat ve kültür tarihi bak›m›ndan üzerinde dikkatle durulmas› gereken,
uluslararas› fuarlar konusunda Osmanl› ‹mparatorlu¤u giriflimlerinden 1893 fiikago  Dünya
Fuar›’n› irdeleyen  DDrr..  AAhhmmeett  fifiaammiill  GGüürrlleerr’in makalesiyle bafll›yor.  Türkiye’de 1932 y›l›ndan
bafllayarak sürdürülegelen halk a¤z›ndan derleme çal›flmalar› zenginleflerek devam etmekte.
Yak›n dönemde yap›lan derleme çal›flmalar›,   Türkçenin söz varl›¤›n›n ortaya konmas›nda
önemli çabalardand›r. Genç akademisyenlerden DDrr..  EErrssiinn  TTeerreess’in Sö¤üt (Bilecik) a¤z›ndan
derlemeleri de, flimdiye de¤in yap›lm›fl olan halk a¤z›ndan derlemelere katk› olarak, önemli
bir eksikli¤i giderecek niteliktedir.

Frans›z bilim felsefesi gelene¤i içerisinde yer alan ve Viyana Çevresi olarak adland›r›lan,
mant›kç› deneyci okula karfl› tezleriyle tan›nan, yirminci yüzy›l›n önemli dü¤ün insanlar›ndan
Emilé Meyerson’un bilim tasar›m›n›, DDrr..  CCeemmaall  GGüüzzeell irdeliyor.

Feminist bak›fl aç›s› do¤rultusunda, erkek a¤›zl› otuz türküyü irdeleyen TTuu¤¤ççee  EErrddaall,
geleneksel toplumda cinsiyet rolleri bak›m›ndan kad›n imaj›n›n nas›l bir alg›lama içerisinde
oldu¤unu, farkl› bir pencereden, çarp›c› örneklerle ele al›yor. 

Her anlat›ld›¤›nda yeniden ço¤alan halk kültürü ürünleri içerisinde masallar›n önemli bir
yer vard›r. Giderek yaz›l› metinler haline gelen ve yak›n dönemde de kaset, cd, görüntülü
kay›tlarla  gündelik yaflamdaki ba¤lamsal dönüflümünü yitiren masal gerçe¤ini, DDrr..  EEvvrriimm
ÖÖllççeerr  ÜÜzzüümmccüü 2005 y›l›nda gösterime giren, ‘Anlat ‹stanbul’ adl› sinema filmi üzerinden;
modernleflme, kentleflme, kültürel erozyon kavramlar› ekseninde çözümlüyor.

Küresel  medya araçlar›n›n yayg›nlaflmad›¤›, 20.yüzy›l ortalar›na de¤in, toplumsal
haf›zan›n en önemli kaynaklar›ndan birini yerel bas›n oluflturmaktayd›. Yay›mland›klar›
yerdeki kültürel ve sosyal hayat›n zenginleflmesinde ciddi etkileri olan bu kaynaklar›,  Kars
özelinden yola ç›karak, DDrr..  NNeebbaahhaatt  OOrraann  AArrssllaann anlat›yor.

Bat› müzi¤i ile daha erken dönemlerde tan›flan ama ‘Bat›l›laflma’ serüveni içerisinde
musikide yenileflmeyi de Tanzimat’a odakland›ran Osmanl› toplumundaki alg›lay›fl ve
çabalar›, genç bilim insan› arkadafl›m›z BBaannuu  ÖÖzzttüükk, 100 say› olarak  yay›mlanan fiehbal der-
gisi üzerinden ele al›p tart›fl›yor.

Türklerle iliflkileri tarihin hemen her döneminde bir biçimde kesiflmifl olan Macarlar üzer-
ine farkl› iki makele yer al›yor bu say›m›zda. Biri, geçen say›m›zda yer alan ve Dr. Ferency
Ispay’a ait ayn› bafll›kl› makalenin devam› niteli¤inde IIrréénn  NNaaggyy’e ait ‘Türkiye’deki Macarlar
Aras›nda’, di¤eri de DDrr..  FF..  GGüüllaayy  MMiirrzzaaoo¤¤lluu’nun Macar Baladlar›nda Türk ‹mgesi bafll›¤›n›
tafl›yor. 

Devlet kavram›n›n siyaset bilimci Karl Wittfogel’un görüflleri do¤rultusunda antropolog
Julian Steward taraf›ndan nas›l alg›land›¤›na iliflkin de¤erlendirmeyi SSaaffiiyyee  AAtteeflfl, ‘Julian
Steward ve Karl Wittfogel ‹liflkisi: Antropolojik Bir ‹nceleme’ bafll›kl› makalesinde yap›yor.
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Tiyatronun olanaklar› içerisinde dilin ifllevini ele alan DDrr..  MMuussttaaffaa  KKooll,  bu çal›flmas›n›
ayn› zamanda flair olarak da bilinen Jean Tard›eu’nun ‘Gifle’ adl› oyunundan yola ç›karak
gerçeklefltiriyor.

Yeni aç›lan üniversitelerle birlikte güzel sanatlar fakültelerinin ço¤ald›¤› günümüzde,
özellikle  tiyatro ana sanat dal› oyunculuk ana sanat dal› özel yetenek s›navlar› için uygula-
malarda flan-kulak testinin geçerlili¤i ve güvenirli¤ini DDrr..  OOzzaann  TTuunnccaa analiz ediyor.

Nancy Lindisfarne, günümüzün önemli antropologlar›ndan biri. DDrr..  MMeelliikkaa  KKaappllaann,
Lindisfarne’in Türkçe olarak  2002 y›l›nda  yay›mlanan, Suriye toplumunda flehirli elitin
hayat›n› mercek alt›na ald›¤› ve dokuz hikayeden oluflan fiam’da Raks adl› yap›t›ndaki ilk
öyküden yola ç›karak  günümüz Türkiyeli kad›n›n durumunu tart›flmaktad›r.

Giyim-kuflam kültürünü  modern dünyan›n iletiflim enstrüman› olarak da görmek
olanakl›. DDrr..  KKaaddrriiyyee  TTüürrkkaann,  modern Türkiye’nin  kurucusu Atatürk’ün giysi tercihleri
üzerinden hareketle,  göstergeler yoluyla oluflturdu¤u kültürel etkiyi ele almaktad›r. Düflünce,
dil ve dil d›fl› baflka ö¤elerle birlikte  giyim tarz› ekseninde toplumun alg› anlay›fl›n› irdeleyen
bir baflka çal›flma ise DDrr..  GGüüllnnaazz  KKuurrtt’un, güncel ve popüler tv dizileri üzerine yapm›fl oldu¤u
makelede irdelenmekte.

Bu say›m›z›n  tek kitap tan›t›m yaz›s› ise DDrr..  CCaannaann  SSeeyyffeellii’nin,  AAhhmmeett  TTeeyymmûûrr  PPaaflflaa’n›n
1929 y›l›nda Kahire’de bas›lan, Arap Kaynaklar›na Göre  Yezidiler ve Yezidili¤in Do¤uflu adl›
çal›flmas› üzerine.

*

Bilimsel dergicili¤i genifl okur kesimlerine ulaflt›rmak bak›m›ndan önemli bir ifllevi olan
folklor/edebiyat’›n, belirgin bir baflka özelli¤i de genç akademisyen arkadafllara aç›k olup, her
say›s›nda yaz› ailesini  geniflletiyor olmas›d›r.

Önceki say›lar›m›zda da belirtmifltim, okurlar›m›z hemen hemen her say›m›zda yaklafl›k
10 yeni imzayla tan›flmaktad›rlar.  Ayn› durum elinizdeki say› için de geçerlidir. Ahmet fiamil
Gürler, Cemal Güzel, Tu¤çe Erdal, Evrim Ölçer  Üzümcü, Nebahat Onar Arslan, Banu
Öztürk, Safiye Atefl, Mustafa Kol, Ozan Tunca, Gülnaz Kurt, Canan Seyfeli bu say›m›zla bir-
likte folklor/edebiyat yaz› ailesine kat›lan yeni isimler. Katk›lar› için teflekkür ediyorum. 

Yeni folklor/edebiyat’larda buluflmak dile¤iyle...

MMeettiinn  TTuurraann
Sorumlu Yay›n Yönetmeni


