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folklor/edebiyat’tan

Bu sayımızla birlikte, yeni bir cildin ve yeni bir yılın da başlangıcını yapmış olmakta-
yız.

Akademik dergicilikte, onbeş yılı geride bırakmış olmanın kazanımı ve bu kazanıma 
genç ve dinamik bir üniversitenin kurumsal desteği eklenince bir yandan sorumluluklar art-
makta bir yandan da gerek yurt içinden gerekse yurt dışından akışı yoğunlaşan makalelerin  
programlanmasında dikkatimiz derinleşmektedir.

Yayın kurulumuz,  hakem üyeleri tarafından değerlendirilmesi yapılmış yazıların yayı-
mında, folklor/edebiyat’ın alt başlığında yer alan halkbilim, iletişim, antropoloji, sosyoloji, 
müzik, eğitim, tarih, dil, edebiyat başlıklarına ilişkin olarak belli bir dengenin korunmasına 
özellikle dikkat etmektedir. Yayımlanacak makalelerin önceliği konusunda, hiç kuşkusuz 
hakemlik sürecinin tamamlanması yanı sıra, özel sayılar dışında, elden geldiğince içerik 
dağılımının da mevcut  yelpazede olmasına dikkat etmekteyiz. folklor/edebiyat’ın akademik 
çevrelerde olduğu kadar, geniş bir okur kesimi tarafından izlenmesinde, bu farklı disiplinler-
deki nitelikli çalışmaları bir araya getiriyor olmasının büyük katkısı vardır.

*

Elinizdeki sayının ilk yazısı, dergimiz okurlarının yeni tanıştığı, sosyolog, Aksu Bora’ya 
ait. Bora, özellikle 1920’lerden beri tartışma gündemimize girmiş olan, ‘toplumsal bellek’ 
kavramını anımsama kadar, unutmayla da bağıntısı ekseninde ele alarak, baba, hane, anne, 
evlat, gibi  içerikleri eski ve  yeni zamanda farklı olan adlar üzerinden tartışmakta; cumhuri-
yetle birlikte, Türkiye’deki modernleşmeyi kadın anlatıları üzerinden okumaya çalıştığımız-
da karşımıza çıkan fotoğrafın ana hatlarını belirginleştirmektedir.

Günümüzde, ekonomik, siyasal ve sosyal hemen her türlü değişimde önemli bir belirle-
yen durumuna gelen medyanın, neo-liberal politikaların yaygınlaşmaya başladığı 1980’ler-
den itibaren kazandığı yeni kimlik ve işlev içerisinde yarışma programlarını, Sevgi Kesim 

Güven ve Altan Kar irdelemekteler.

Okurlarımızın, dergimiz yazı ailesi içerisinde adını ilk kez duymakta oldukları bir isim 
de Tülay Çulha.  Türk toplulukları arasında farklı bir yere sahip olan Karaylar’ın halk ede-
biyatı ürünlerinin toplandığı mecumalar üzerinde duran Çulha, ayrıca genel olarak Karay 
edebiyatı konusunda da bizleri bilgilendirmektedir.

folklor/edebiyat’ın, belirgin bir özelliği de sürekli olarak yazı ailesine yeni isimlar ka-
tılıyor olmasıdır. Bu büyümeden büyük bir sevinç duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. 
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Alt başlığımızda yer alan “dil”  ile ilgili ilginç bir çalışmasıyla aramıza atılan Aziz Gökçe ve 
Kars Halkevi Dergisi Doğuş üzerinden cumhuriyet ideolojisinin yaygınlaştırılması ve halka 
benimsetilmesini tartışan Funda Şelçuk Şirin dergimizin içeriğinin zenginleşmesine  katkıda 
bulunan, ürünleri ilk kez yer alan  önemli birer bilim insanımız.

Ahmet Hamdi Tanpınar, hem akademisyen kimliği hem de yaratıcı yazarlığıyla Türk 
edebiyatının en önemli değerlerinden biridir.  Doç. Dr. Tülin Arseven, onun pek az sayıda 
olan ama edebiyat tarihimiz bakımından önemleri tartışılmaz fantastik öykülerinden biri 
üzerinde duruyor.

Başka zaman da belirtmiştim, dergimizin çokça ilgi gören yazıları arasında ilk sırayı, 
müzikbilimle ilgili olanlar almaktadır. Okurlarımızın, başka yazılarından da tanıdığı, Hür-

riyet Konyar, kendine özgü biçemi ile, ciddi yankılar doğuracağına inandığım makale-
sinde, ‘Türkiye’de Küresel Medya ve Rock Müzik  Kültürü ile Kurulan Küresel Kültürel 
Ortamlar’ı, dergimiz yazı ailesine yeni katılan Gülay Karşıcı ise müzik türlerine ideolojik 
yaklaşımı,  1970-1990 yılları arası TRT sansürünü merkeze alarak tartışıyor.

Tarihsel olarak neolitik dönemden başlayarak, çeşitli halkların göçlerine tanıklık eden, 
dolayısıyla değişik etkileşimlerle de olsa bu halkların birlikte oluşturdukları Anadolu kültürü-
nün zenginliğini  Ç. Ceyhun Suvari, “Yezidi ve Alevi Mitosları” bağlamında ele alıp, ortak 
tasavvufi motifleri değerlendirmektedir.

Dr. Nihat Bayat ise “Şiirde Anlatım ve İçereğin Dilbilimsel Boyutları”nı ele alıyor.

folklor/edebiyat’ın bu sayısında, sinema kültürüne ilişkin iki önemli makale yer alıyor.   
Türk sinemasınının önemli adlarından Nijat Özön’ü sinema tarihyazıcılığı açısından  genç 
akademisyen arkadaşımız Emrah Doğan; 1960’lar gerçekçi sinemada aile ideolojisini ise 
Hatice Yeşildal ele alıp, tartışıyorlar.

folklor/edebiyat’ta, az da olsa çeviri makalelere de yer vermekteyiz. Philip  K. Hitti’nin 
‘Haçlı Seferlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkileri” makalesini S. Haluk Kortel’in 
çevrisiyle dikkatinize sunuyoruz.

*

 Yeni folklor/edebiyat’larda buluşmak dileğiyle...
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