
folklor/edebiyat

ffoollkklloorr//eeddeebbiiyyaatt’’ttaann

Yeni bir yay›n y›l›n› sonland›r›rken, bafllayacak yeni dönemin heyaecan›n› duymaktay›z.
Türkiye yan› s›ra, dünyan›n belli bafll› üniversitelerinin de takip etmekte oldu¤u dergimiz, gün
geçtikçe de sayfalar›na yeni  imzalar›n çal›flmalar›n› tafl›mak sevincini duymaktad›r.

Daha önceki say›lar›m›zda da anm›flt›m, folklor/edebiyat’›n dinamikli¤i içeri¤inin zen-
ginli¤i yan›nda, istisnas›z her say›s›nda ortalama 7-8  yeni imzan›n ürünlerini sayfalar›na
tafl›maktan kaynaklan›yor. Alan›nda baflar›l›, üretken genç araflt›rmac›lar›n ye¤ledikleri ya-
y›nlardan biri olmak, bu çal›flmalara kaynakl›k etmek; akademik yay›nc›l›k aç›s›ndan
önemlidir. Bir baflka önemli nokta, popüler yay›nlar›n eriflti¤i ölçüde olmasa da, belirli ki-
tabevlerinde bulunabilir bir yay›n olmas›d›r. Böylece, okuru ve merakl›s› üniversiteyle
s›n›rl› olmayan, daha genifl bir okur kesimiyle buluflabilme flans›na da sahip olunmaktad›r.

Bu say›m›z›n ilk yaz›s›, dergimizde de ilk çal›flmas› yer alan felsefe doçenti EErrddaall
CCeennggiizz’e ait. ‘Kültür göstergelerinin tüketimle birlikte ço¤alt›ld›¤›, kültürün gündelik
yaflamda dolafl›mda olan her fleyin görüntüsüyle kendini gösterdi¤i’  yirminci yüzy›l gerçek-
li¤ini, Popüler Kültür ve Sanat bafll›kl› makalesinde irdeliyor. 

Dr. MMeerryyeemm  BBuulluutt, geleneksel kültürde lohusal›k dönemi  ‘albast›’, ‘alkar›s›’ olarak
adland›r›lan ve anne ve bebe¤in hayat›n› tehlikeye sokaca¤› varsay›lan kötü ruh ritüelini,
araflt›rmas›nda Mardin’i örnek alan seçerek, irdeliyor. Farkl› etnik köken ve inanca sahip
insanlar›n bir arada yafl›yor olmalar›yla ayr› bir kültürel özellik tafl›yan Mardin’de yap›lan
bu çal›flman›n, kültür bilimciler için önemli bir kaynak olaca¤› kan›s›nday›m.

Frankofonist SS..  SSeezzaa  YY››llaanncc››oo¤¤lluu, bir dönemin kültürel s›n›fland›rmas›n› adland›rmada
da belirleyici unsur olan ‘at’ imgesini, ünlü edebiyatç›m›z Yaflar Kemal’in anlat›lar›ndan
hareketle irdeliyor. Bu makaleyi Frans›zcadan dilimize EElliiff  KKaayyaallaarr kazand›rd›. Sosyolog
FFaattiimmee  GGüünneeflfl, yoksullukla bafla ç›kma stratejilerini Eskiflehir ilini alan seçerek ‘Kaynaklar›n
Yoksunlu¤u ve Kad›n Eme¤i’ ba¤lam›nda irdeliyor. 

Türk kültür hayat›nda dergilerin önemli ifllevleri vard›r. Edebiyat topluluklar› ve
ak›mlar›n›n ortaya ç›kmas› ve flekillenmesinde oldu¤u kadar, düflünsel hareketlerin
yayg›nlaflmas›nda da dergiler çok önemli bir yer edinmifltir. ‹lk say›s› 1952 y›l›nda ve kimi
ara vermeler d›fl›nda toplam 275 say› yay›mlanan  Yeni Ufuklar, çevresinde toplanan düflün
ve sanat insanlar›yla birlikte  Türk kültür hayat›n›n en önemli süreli yay›nlar›ndan birini
oluflturmufltur. ÜÜmmüütt  AAkkaaggüünnddüüzz bu dergideki bat›l›laflma ve ayd›n tart›flmalar›; Dr. MMuussaaffaa
KKöökkssaall  ise, tarih ö¤retiminin niteli¤ini etkileyen en önemli unsur olan tarihsel bilgi
olgusunu, tarih ö¤retimi ekseninde irdeliyor.

folklor/edebiyat’ta s›n›rl› da olsa baflka dilde yaz›lm›fl makalelere de yer vermekteyiz.
Karfl›laflt›rmal› dilbilim çal›flmalar› genellikle, ayn› aileden diller üzerine
yo¤unlaflmaktad›r. Dr. RReecceepp    ÖÖzzbbaayy, Türkçe ve Almancada “El” ve “Göz” ile Üretilen
Deyimlerde Eflde¤erlik” bafll›kl› çal›flmas›nda, Almanca ve  Türkçe gibi farkl› akrabal›¤a ait
diller üzerinde durarak, uzuv ve  organlar›n temel biyolojik görevleri d›fl›nda, dilsel
dünyam›zdaki kullan›mlar›n› irdelemektedir.

Kaleme al›nd›¤› 1900 y›l›ndan bu yana, hemen her dönem gündemde kalan ve gerek
roman olarak gerekse sahne sanatlar› ve sinema/televizyona aktar›lmas›yla da ayr› bir
popülerlik kazanan Halid Ziya Uflakl›gil’in Aflk-› Memnû adl› yap›t›n›, Dr. SSeevvaall  fifiaahhiinn,
Tar›k Günersel taraf›ndan tiyatroya uyarlanan örnek üzerinden hareketle ele al›yor. 



folklor/edebiyat

Bu say›m›zda yaz› ailemize kat›lan müzik eksenli yaz›s›lar›yla bundan sonra da
karfl›laflaca¤›m›z Doç. OOyyttuunn  EErreenn, Beethoven’in piyanist kimli¤i ve  bu kimli¤in oluflturdu¤u
müzikal  alg›y› tematik bir yöntemle incelemektedir. Müzik konulu bir di¤er yaz› ise, daha
önce de metinlerine yer verdi¤imiz ünlü etnomüzikolog BBrruunnoo  NNeettttll’in, bu kez SSuunngguu  OOkkaann’›n
dilimize kazand›rd›¤›  Kay›tl›, Bas›l›, Yaz›l› ve Sözlü Gelenek Türleri bafll›kl› makalesidir.

Doç. Dr. MMeelltteemm  ÇÇeelliikkttaaflfl  EEkkttii,, görme engellilerin iletiflim dünyas›n› temel alarak
iletiflim sürecinde etkin olan mekanizman›n ne oldu¤u sorusunu, Gözle De¤il Dille
Görmek  bafll›kl› makalesinde tart›fl›yor. 

K›z›n anne evinde geçirdi¤i son geceyi simgeleyen ’k›na gecesi’ gelene¤ini ve bu gecede
söylenen türküleri Dr. HHaalliill  AAllttaayy  GGööddee; 13. yüzy›l  örneklerinden hareketle, Türk halk fliirinde
ahlak anlay›fl›n› ise Dr. MMeehhmmeett  YYaarrdd››mmcc›› ve Dr. AAhhmmeett  ZZeekkii  GGüüvveenn ele al›p irdeliyorlar.

Türkler ile Macarlar aras›ndaki ‘akrabal›k’ iliflkilerini temel alan sav ve çal›flmalar
oldukça fazlad›r. Ancak, bunlar› Türkiye co¤rafyas›ndan yerleflim yerleri ba¤lam›nda ird-
eleyen örneklere pek az rastlan›r.  Çal›flmalar›n› New York’ta sürdüren Macar akademisyen
Dr.FFrreenncc  IIssppaayy’›n, Türkiye’deki Macar köyleri üzerine, 1980’lerin hemen bafl›nda Êlet ês
Tudomâny (Hayat ve Bilim) dergisinde yay›mlanan yaz›s›n› yine ünlü bir Türkolog EEddiitt
TTaassnnââddii’nin çevirisi ve tarih doçenti MMuussttaaffaa  OOrraall’›n aç›klay›c› notlar›yla yay›ml›yoruz.

HHoommeerrooss, hiç kuflkusuz sadece Yunan tarihinin de¤il, bütün dünyan›n epik fliir
gelene¤inde akla ilk gelen adlardan biri olmufltur.  Onun yaratm›fl oldu¤u bu etki, görkemli
bir gelene¤in de flekillenmesine neden olmufltur. Doç. Dr. AAyyflfleenn  SSiinnaa, anonim olma vur-
gusunu da yaparak  Homeros’tan çevirdi¤i, Kurba¤a-Fare Savafl› adl› epik destan› dilimize
kazand›rmakla kalm›yor, gelenek ve anonimlik yaklafl›mlar›na da ayr› bir ufuk kazand›r›yor.

Sa¤l›k ve kültür iliflkisini konu edinen ve günümüzde kendi bafl›na bir alt alan olarak
nitelenen  t›bbi antropoloji, sa¤l›k ve hastal›k ile bunun kültürle olan iliflkisini çeflitli yön-
leri ile ele almaktad›r. Halk hekimli¤i genel bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilen ve yerel t›p, halk
tababeti  olarak da adland›r›lan t›bbî antropolji üzerine Dr. MMeelliikkee  KKaappllaann ayr›nt›lar›yla
durarak, sa¤l›k ve kültürün bulufltu¤u bu alan› aç›ml›yor.

Ö¤retim eleman›, araflt›rmac› TTaannaassiiss  KKuunngguulluuss, ayn› zamanda bir halkbilim profesörü
olan VVaannggeelliiss  AAvvddiikkooss’un  O dikos mu Theos (Benim Tanr›m) adl› ça¤dafl Yunan nesrinde
antropolojik ya da etnik roman›n öncüsü olarak da görülen yap›t› üzerinden, Bat›
Trakya’daki kültürel ablukay› ele almakta.

Ortak Türk kültürünün yay›lma alanlar›n›n belirlenmesinde mitolojik unsurlar›n ince-
lenmesi bafll›ca çal›flma alanlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Doç. Dr. BBaayyrraamm  DDuurrbbiillmmeezz,
Romanya’da yaflayan Tatar  Türklerinin sözlü edebiyat ürünlerini say›lar›n simgesel  anlam-
lar›ndan hareketle ele al›yor. Araflt›rmac› ZZeeyynneepp  KKaallyyoonnccuuoo¤¤lluu ise bir dönem Türk e¤itim
sistemi içerisinde örneklik oluflturmufl Köy Enstitüleri prati¤ini, bu projenin mimarlar›ndan
Hasan Ali Yücel ekseninde irdeliyor.

EE..JJ..  ZZüürrcchheerr’in yay›mland›¤› tarihten bu yana tart›flmalar›n oda¤›nda olan “Milli Mücadele’de
‹ttihatç›l›k” adl› kitab› üzerine, kapsaml› elefltirel çözümlemeyi MMuussttaann  fifiaahhiinn yapt›. *

Bu say›m›zla birlikte 16 y›l› da geride b›rakm›fl oluyoruz. On alt› y›ll›k baflar›l› bir süre-
ci geride b›rakma cesareti veren tüm yazarlar›m›za ve okurlar›m›za teflekkür ediyor, yeni
yay›nlarda buluflmak dile¤imi yineliyorum.

MMeettiinn  TTuurraann
Sorumlu Yay›n Yönetmeni


