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ÖZET
"Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Defteri" Tunus'ta halkbilimi alan›nda yay›nlanan tek dergidir.
1968–1998 y›llar› aras›nda 12 say› yay›nlanm›ﬂt›r. Dergide Frans›zca ve Arapça yaz›lar bulunmaktad›r. Dergi, düzensiz aral›klarla yay›nlanmakta olup daha çok gelenekler, inançlar giyim ve el sanatlar› konusunda
haz›rlanan yaz›lara yer vermektedir. Dergi, Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› Millî Kültürel Miras Enstitüsü taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Yaz›da Tunus Folkloru hakk›nda bilgi edinilebilecek en iyi kaynak durumunda olan
derginin yay›n süreçleri ve içeri¤i de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
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RÉSUMÉ
Les "Cahiers des arts et traditions populaires" publiée en Tunisie à propos du folklore. Elle a été publiée les douzes numéro entre les années 1968 et 1998. Dans la revue, on trouve des articles en français et en
arabe. La revue de périodicitée est irréguliére. Elle s'intéresse aux coutumes, traditions, croyances, costumes
traditionels et produits artisanals, etc. La propriétaire de la revue est l'Institut National du Patrimoine atteché au ministére de la Culture. La revue est la meilleure source pour avoir une idée en matiére du folklore
tunisien. Dans l'article, nous cherchons à examiner les processus de la publication et le contenu de la revue.
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Tunus'taki halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n e¤ilimleri ve sorunlar› üzerinde daha önce yay›nlad›¤›m›z bir yaz›da k›saca
durmuﬂtuk (O¤uz 2000). Bu yaz›da ise, o
yaz›da yer alan görüﬂ ve yorumlar›m›z›
bir dergi çerçevesinde biraz daha açarak,
Tunus'taki folklor çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›z.
Bilindi¤i üzere, Frans›z halkbilim
okulu, ‹ngilizce kökenli "folklore" terimini son derece s›n›rl› ve dar bir alanda tutarak, halkbilim çal›ﬂmalar›n› "antropoloji", "etnoloji", "tarih" ve "lenguistik"
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aras›nda adeta paylaﬂt›rm›ﬂ, folklor terimini ise aﬂa¤› s›n›flar›n ve bölgesel gruplar›n dans ve ﬂark›lar› için kullanm›ﬂt›r.
Fransa'da az say›da halkbilimcinin geçmiﬂte ve günümüzde "folklor" terimini
kullanma gayreti ise bu genel e¤ilimi de¤iﬂtirmemiﬂtir (Van Gennep 1998, Dontenville 1998). Fransa'da halkbiliminin
inceleme alan›na giren konular "halk gelenekleri (tradition populaire)" veya
"sözlü gelenek (tradition orale)" baﬂl›klar› alt›nda toplanm›ﬂ ve daha çok tarih,
lenguistik veya antropoloji okullar›n›n
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kuramsal e¤ilimlerine göre incelenmiﬂtir. Bu nedenlerle Fransa'da ciddî, düzenli ve uzun soluklu hiçbir akademik
halk bilim dergisi veya yay›n› "folklor"
ad›n› taﬂ›mamaktad›r. Bu konuda en
kayda de¤er örnek olarak, Fransa'n›n
halkbilim alan›nda son dönemlerde yetiﬂtirdi¤i son derece önemli bilim adamlar›ndan birisi olan Claude Lévi–Strauss'un Fransa'n›n önde gelen antropoloji
dergisi olan "L'homme"un kurucular›ndan olmas› ve genellikle yaz›lar›n› bu
dergide yay›nlamas› verilebilir.
XIX. yüzy›lda, Bat› dünyas›nda adlar›, kapsam ve s›n›rlar› belirlenen sosyal bilimlerin (Gülbenkyan Komisyonu
1998) Do¤u dünyas›na adaptasyonlar›n›n do¤urdu¤u sorunlar bir yana, Tunus
gibi ülkelerde topyekün e¤itim sistemleri "kolonize" edenlere benzetilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla Tunus'taki halkbilim çal›ﬂmalar›, Frans›z birikimi üzerine
inﬂa edilmiﬂtir. Kolonizasyon döneminde, Tunus halkbilimi üzerine çal›ﬂmalar›n yok denecek kadar az oldu¤u söylenebilir. Sosyal hayat ile ilgili çal›ﬂmalar
genellikle tarih ile ba¤lant›l› yap›lm›ﬂ,
bunlarda ise "Türkler'den önceki Tunus'un tarihi" ve "Frans›z dönemi"ne
a¤›rl›k verilmiﬂtir. Özellikle XX. yüzy›l›n
baﬂlar›nda Atatürk'ün ba¤›ms›zl›k hareketinin Tunus'ta etki b›rakmamas› için,
kolonizasyon idaresi, ciddî tedbirler alm›ﬂ ve "ba¤›ms›zl›k taleplerini körükleyecek" çal›ﬂmalar engellenmiﬂtir. Tunus'un ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂmas›ndan
önce, düzenli ve sistemli halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n bulunmamas›n› birinci yaklaﬂ›m denemesi olarak bu ﬂekilde aç›klayabiliriz.
Tunus'ta halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n
önündeki ikinci engel ise, "klasik Arapça"n›n yaratt›¤› dil muhafazakarl›¤›n›n
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mahallî lehçeleri küçümseyip, bu lehçelerde yarat›lan halkbilim ürünlerini de¤ersiz görmesidir. Klasik ve standart
Arap dil ve hayat›n›n "klasik Arapça"da
bulundu¤u Arap millî kimli¤inin ancak
bu sayede korunabilece¤i görüﬂü di¤er
Arap ülkelerinin ayd›nlar›n› oldu¤u gibi
Tunuslu ayd›nlar› da etkilemektedir. Bu
nedenlerle lehçeler üzerine yap›lan çal›ﬂmalar kendili¤inden s›n›rl› kalmaya
mahkum olmaktad›r. Tunus'ta halk ana
dili olarak iki dili ö¤renmektedir: Ana
dili olarak mahallî Arapça okul ça¤›na
kadar ö¤renilmekte ve hayat boyu sokakta kullan›lmaktad›r. Okul ça¤›nda
ise klasik Arapça ö¤renilmekte, bu da bilim ve uluslar aras› iletiﬂim dili olarak
–Frans›zca ile birlikte– resmî olarak
kullan›lmaktad›r. Mahalli Arapça yaz›
dili olarak geçerli olmad›¤›ndan klasik
Arapça'y› bilmeyenlerin adlar›n› yazmalar› veya yaz›lanlar› anlamalar› imkans›zlaﬂmaktad›r. Bu problemati¤e ﬂöyle
bir örnek verilebilir: Örne¤in Kazakistan'da Kazakça ana dili olarak sokakta
konuﬂuluyor, ancak okulda e¤itim Türkiye Türkçesi (bunun yerini belki Ça¤atayca veya baﬂka bir klasik devir Türkçesi
de ikame edilebilir) ile yap›l›yor. Arap
dünyas›n›n dil birli¤ini bozar düﬂüncesiyle, Lehçeler üzerine çal›ﬂ›lmas›n›n
hoﬂ görülmemesi, Tunus'taki halkbilimi
çal›ﬂmalar›n› yavaﬂlatan ikinci unsur
olarak de¤erlendirilebilir.
Bize göre temel bu iki neden ve bunlara ilave edilebilecek di¤er ikincil nedenlerle, Tunus'ta halkbilimi çal›ﬂmalar›
akademikleﬂememiﬂtir. Tunus üniversitelerinin hiç birisinde halkbilimi ile ilgili bölüm veya anabilim dal› olmad›¤› gibi bu alanda uzmanlaﬂm›ﬂ bir akademisyen de bulunmamaktad›r. Halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n Afrika ba¤lam›ndaki en iyi
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aç›l›m noktalar›ndan biri olan "el sanatlar›" ise (Melville 1993: 3–9) sosyal bilimciler taraf›ndan adeta "interdisipliner" bir çal›ﬂma alan› olarak ele al›nmaktad›r.
Çizdi¤imiz bu genel çerçeve içinde
Tunus'un yegâne halkbilim dergisi olan
(Louis 1977:XIX) "Cahiers des arts et
traditions populaires" (Halk gelenekleri
ve sanatlar› defteri)'e gelince, bu derginin önemi bu çerçeve içinde kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Öncelikle belirtmeliyiz ki dergi ad› ve içeri¤i ile Frans›z
halkbilim yaklaﬂ›mlar›n›n etkisi alt›ndad›r ve "folklore" teriminin kullan›m›ndan sayd›¤›m›z gerekçelere ba¤l› olarak
özellikle kaç›n›lmaktad›r. Dergi, Tunus'un Fransa'dan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan yaklaﬂ›k sekiz y›l sonra 1964
y›l›nda kurulan Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Merkezi taraf›ndan dört y›ll›k bir
haz›rl›ktan sonra 1968 y›l›nda yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye'de ilk resmî
folklor kurumunun 1966 y›l›nda Milli
E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤l› olarak kurulan "Milli Folklor Enstitüsü" (Karagülle
1998) oldu¤u dikkate al›n›rsa, bu kuruluﬂun Tunus'un ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra
at›lan önemli ad›mlar aras›nda yer ald›¤› söylenebilir. Derginin ilk say›s›nda
M(ohamed) M(asmoudi) taraf›ndan kaleme al›nan "Le Centre des arts et traditions populaires" baﬂl›kl› yaz›da, Tunus
Resmî Gazetesi'nin 2 Nisan 1966 tarihli
nüshas›nda "Millî Arkeoloji ve Sanat
Enstitüsü"nün Haberleﬂme ve Kültürel
‹ﬂler Devlet Sekreterli¤i"ne ba¤l› olarak
kuruldu¤u, bu kurumun bünyesinde ise,
"Tarihî ve Arkeolojik Araﬂt›rma Merkezi", "Tarihî An›tlar ve Kentler Yönetimi"
ve "Milli Müzeler Yönetimi"nin yan› s›ra
"Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Merkezi"nin de yer ald›¤› aç›klanarak, dergi-
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nin yay›n tarihine kadar geçen sürede
yap›lanlar özetlenmektedir. Özetlenen
çal›ﬂmalardan k›saca bahsedecek olursak, arﬂiv ve kütüphane çal›ﬂmalar›n›n
sürdürüldü¤ü, alan derleme çal›ﬂmalar›na baﬂland›¤› ve Tunus, Sfax ve Kef ﬂehirlerinde kurulan halkbilim müzelerinin geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›ld›¤› temalar›
üzerinde durulabilir. Yaz›da dönemin
devlet baﬂkan›n›n Sfax müzesinin aç›l›ﬂ›na geldi¤i belirtilmektedir ki, ba¤›ms›zl›k sonras›, Tunus'ta halkbilim çal›ﬂmalar›n›n h›z kazanmas›nda Habib Burgiba'n›n politikalar›n›n önemine iﬂaret
etmek gerekir.
Derginin ilk say›s›nda Mohamed
Masmoudi taraf›ndan kaleme al›nan
"Sunuﬂ" yaz›s›nda, Halk Gelenekleri ve
Sanatlar› Merkezi'nin neden kuruldu¤u
ve derginin neden yay›nland›¤› sorular›na cevap aranarak, modernleﬂme karﬂ›s›nda kültürel de¤erlerin kaybolmamas›,
geleneklerin derlenmesi, geliﬂme ve yenileﬂmenin köklerden kaynaklanmas›,
modern sanat ve kültür çal›ﬂmalar›n›n
gelene¤e s›rt›n› dönmemesi gerekti¤i gibi konular s›ralanarak, merkezin kaybolmakta olan› derleyip de¤erlendirerek,
modernleﬂen ve kültürel bak›mdan çeﬂitlenen Tunus'un geliﬂimine katk› sa¤layaca¤› temalar›na yer verilmektedir.
Dergi ilk say›s›n› yay›nlad›¤› 1968
y›l›ndan 1998 y›l›na kadar 12 say› yay›nlanm›ﬂt›r. Yay›n aral›¤› düzensizdir. Örne¤in 1968 y›l›nda iki say› yay›nlam›ﬂken, son say›n›n yay›nland›¤› 1998 y›l›ndan 2000 y›l›n›n ilk yar›s›n›n sona erdi¤i
haziran sonunda hala ç›kacak say› için
haz›rl›klar›n› sürdürüyordu. Dergi, 1971
y›l›nda yay›nlanan 4. say›s›na kadar
Frans›zca yay›nlanm›ﬂken bu say›da iki
Arapça makale yay›nlam›ﬂ, bu say›dan
sonra Arapça makalelerin say›s› göreceli
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olarak artarak son say› olan 12. say›da
Arapça yaz›lar 127 sayfaya yükselirken
Frans›zca yaz›lar 98 sayfada kalm›ﬂt›r.
Arapça yaz›lardaki bu art›ﬂ, ülkenin ba¤›ms›zl›k sonras›nda kendi diline yönelimi ile aç›klanabilece¤i gibi ikinci devlet
baﬂkan› Zeynel Abidin Ben Ali dönemindeki "Arap Birli¤i", "Ma¤rip Birli¤i" gibi
organizasyonlarda yer alma ve Fransa
ile iliﬂkileri so¤utma süreçleriyle de iliﬂkilendirilebilir.
Dergi birinci hamur ka¤›da bas›lmakta, renkli ﬂekiller ve foto¤raflara yer
verilmektedir. Sayfa say›s› düzensiz olmakla birlikte son y›llara do¤ru art›ﬂ
göstermektedir. Derginin ilk on say›da
ebad› 21x27 iken son iki say›da 21x30 olmuﬂtur. Derginin görünümü ile ilgili ilk
de¤iﬂik sinyalleri 9. say›da yer almaktad›r. Daha önce sar›, turuncu pembe ve
kahverengi renklerde bas›lan dergi 9.
say›da yeﬂil bas›lm›ﬂ ve bu say›dan sonra yeﬂil renkte karar k›l›nm›ﬂt›r. 9. say›n›n devlet baﬂkan›n›n de¤iﬂti¤i 1987 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olmas›, dergi yönetimini de bir de¤iﬂiklik aray›ﬂ›na itmiﬂ olmal›d›r. Derginin kapa¤›nda nazara karﬂ› u¤ur getirdi¤ine inan›lan "Hz. Fatma
Eli" 11. say›ya kadar bir geleneksel motif olarak tutulmuﬂ, 11. say›da kapakta
yap›lan köklü de¤iﬂiklikle birlikte bu da
kald›r›lm›ﬂt›r.
Derginin ba¤l› bulundu¤u kurumlarda meydana gelen de¤iﬂmelere bakacak olursak, 1969 y›l›nda ilk de¤iﬂiklikle
karﬂ›laﬂ›r›z. Bu tarihte "Haberleﬂme ve
Kültürel ‹ﬂler Devlet Sekreterli¤i", "Kültürel ‹ﬂler Bakanl›¤›"na dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu ad de¤iﬂikli¤inden dolay› Merkezin ve Derginin statüsünde herhangi bir
de¤iﬂme olmam›ﬂt›r. 1990 y›l›nda yay›nlanan 10. say›da da bu statünün korundu¤u arada yay›nlanan say›larda da gö-
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rülmektedir. 1996 y›l›na kadar dergi yay›na ara vermiﬂ, bu arada ülkenin içinden geçti¤i bütün "yenileﬂme" süreçlerinin izlerini taﬂ›yarak 1996 y›l›nda 11.
say›s›n› yay›nlam›ﬂt›r. Bu say›dan dergi,
Merkez, Enstitü ve Bakanl›k seviyesinde ülkenin köklü bir de¤iﬂim süreci yaﬂad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Öncelikle bakanl›¤›n ad› "Tunus Cumhuriyeti Kültür Bakanl›¤›"na dönüﬂtürülmüﬂ, Enstitünün
ad› ise, "Millî Kültürel Miras Enstitüsü"
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Enstitünün yay›nlar› tek merkezde toplanm›ﬂ, dergilere "dizi" baﬂl›¤› eklenerek, Merkez'in
özerkli¤inden ziyade Enstitü'nün kontrolü öne ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede, derginin ad›ndan "defter" kelimesi ç›kar›larak "dizi" kelimesi eklenmiﬂtir. Böylece
1998 y›l›nda yay›nlanan 12. say›ya kadar k›sa ad› CATP olarak bilinen "Cahier des arts et traditions populaires", ATP
"Arts et traditions populaires" ﬂeklini alm›ﬂt›r.
Derginin yönetim kadrosuna gelince, ilk say›da Mohamed Masmoudi'nin
ad› öne ç›kmakta, merkezde çal›ﬂan di¤er araﬂt›r›c›lar olaraksa André Louis,
Samira Sethom, Jacques Revault, Clémence Sugier ve Tahar Ayaﬂî yer almaktad›r. Derginin ara dönemlerdeki yönetim kadrosunu vermeye luzum görmeyerek son dönemdeki yönetiminde ise Yay›n Sorumlusu olarak Beubaker Ben
Fraj, Yaz› ‹ﬂleri Müdürü olaraksa Selva
Khaddar Zangar yer almaktad›r. ‹lk say›da yer alan Frans›z araﬂt›r›c›lar›n son
say›da yer almay›ﬂlar›n› ülkeden dergiye
yans›yan de¤iﬂim çizgisinin rastlant›sal
bir sonucu olmal›d›r.
Derginin içeri¤ine gelince, baﬂlang›çta sözünü etti¤imiz gerekçeler, derginin içeri¤ini de belirlemektedir. De¤erlendirdi¤imiz Frans›zca yaz›lar (Dergi
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genelinin yüzde 25 veya yüzde 30'luk bölümünü oluﬂturan Arapça yaz›lar› genel
de¤erlendirmelerimizde kullanmakta
birlikte verece¤imiz istatistikî bilgilerin
içine çeviri güçlüklerinden dolay› alamad›k.) genel olarak dört ana baﬂl›k alt›nda
toplanabilir: Halk Edebiyat›, Gelenekler
ve ‹nançlar, Maddî Kültür, Teorik ve Genel. On ‹ki say›l›k koleksiyonda Frans›zca yaz›lar içinde, Halk Edebiyat› ile ilgili 8 yaz› yer al›rken Maddî Kültür üzerine 51, Gelenekler ve ‹nançlar üzerine
45, Teorik ve Genel konular üzerine 18
yaz› bulunmaktad›r. Halk Edebiyat› üzerine yaz›lan yaz›lar "Douz'da Halk ﬁiiri",
"‹ki Halk Masal›n›n Analiz Denemesi",
"Bir Halk Masal›nda Dev", "Sözlü Gelenek: Teori ve Olgu", "Arobo–Afrikan Sirat Beni Hilal Destan›'n›n Baz› Versiyonlar›n›n Analizi", "Tunus'ta Ça¤daﬂ
Gösterimler ve Sözlü Gelenek: Çöküﬂ ve
De¤iﬂim", "Binbir Gece Masal›" (iki yaz›)
gibi baﬂl›klar taﬂ›maktad›r. Gelenek ve
inançlar üzerine yaz›lanlar›n ço¤unlu¤unu "evlilik", Maddî Kültür konusundaki
yaz›lar›n ço¤unlu¤unu ise "el sanatlar›
ve giyim" oluﬂturmaktad›r. Teorik ve Genel yaz›lar içinde "müzecilik" ve "Folklor araﬂt›rmalar›n›n problemleri" ﬂeklinde s›n›fland›rabilece¤imiz yaz›lar belli
bir yekûn oluﬂturmaktad›r.
Dergide yer alan baz› yaz›larda
Türkler, Türk dönemi ve Türk kültürü
hakk›nda bahisler bulunmaktad›r. Bu
tür yaz›lar aras›nda özellikle "Tunus'taki Hanefiler"den bahseden yaz›lar, –Tunus'ta Hanefi cemaatini Türk kökenliler
oluﬂturdu¤u için– tamamiyle Tunus'taki
Türk folkloru ile ilgilidir. "Tunus'ta Hanefî Din ve Adalet Adamlar›n›n Giyimi"
gibi yaz›lar baﬂta olmak üzere Türk dönemi folklorundan bahseden yaz›larda
Türklerle ilgili bölümler bulunmaktad›r.
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Derlemeye dayal› tespitlerin yer ald›¤› bu tür yaz›lar›n yan›nda folklor
araﬂt›rmalar›n›n önemi ve gere¤i üzerinde duran veya folklor teorileri üzerine
tart›ﬂma açan az say›da yaz› ile de karﬂ›laﬂmaktay›z. Bu tür yaz›lar aras›nda birinci say›da Mohammed Masmoud› taraf›ndan kalema al›nan "ön söz", S. Ferchio taraf›ndan yaz›lan "Tunus'ta Etnolojik Araﬂt›rman›n Durumu ve Problemleri", Samira Gargouri–Sethom'un 9. say›daki "Halk Gelenekleri ve Sanatlar› ‹çin
Niçin Bir Merkez" gibi yaz›lar›n› kaydedebiliriz.
Derginin Frans›zca ve Arapça bölümlerinde 60 yazar›n –baz› yaz›lar iki
yazarl› olmak üzere– 165 civar›nda makalesi yaklaﬂ›k 2700 sayfal›k bir koleksiyon oluﬂturmaktad›r. Dergi yazarlar›
aras›nda Türkçe soyad› taﬂ›yan Tahar
Ayaﬂî, Alya Bayram, Adil Hazneci ve Zouheir Koca isimleri dikkat çekiyor. Dergide beﬂ veya daha yukar› say›da makalesi olan yazarlar ise ﬂunlard›r: Mohamed Masmoudi, André Louis, Samira
Sethom, Clémence Sugier, Alya Bayram,
Aziza Ben Tanfous, Neceur Baklouti,
Lahbib Chebbi, Monsef Mohalla ve Abdurrahman Ayoub.
Yaz›larda kullan›lan dipnotlar ço¤unlukla Tunus ve Kuzey Afrika üzerine
yap›lan Frans›z araﬂt›rmalar›na dayanmaktad›r. Dipnotlar›n vazgeçilmez kaynaklar›n› Fransa'da ilgili alanda yap›lan
çal›ﬂmalar oluﬂturmakta, ikinci s›rada
yerli kaynaklar s›ralanmakta, çok az ise
üçüncü ülkelerdeki çal›ﬂmalar –ço¤u
Frans›zca'ya yap›lan çevirilere dayanan– kaynaklar yer almaktad›r. Kaynakçalardan s›k rastlad›¤›m›z sosyal bilimler alan›nda tan›nm›ﬂ isimler aras›nda Georges Marçais, François Boucher,
Michéle Beaulie, P. Bourdieu, C. Lé-
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vi–Strauss, M. Ediade, M. Mauss, V.
Propp, T. Trodov, A. Dundes, H. Jason, A.
Lord, A. Raymond, J. David ve ‹. H. Ayverdi'yi sayabiliriz.
Dergi üzerine yapt›¤›m›z bu de¤erlendirmeden hareketle ﬂu sonucu ulaﬂabiliriz. Tunus'ta halkbilimi çal›ﬂmalar›
yeterli ekip, donan›m ve dikkatle yürütülmemektedir. Halkbiliminin akademilerde yer almamas›, bu alanda dünyada
meydana gelen geliﬂmelerin akademik
bir sistem ve perspektifle takibini zorlaﬂt›rd›¤›ndan, yap›lagelen araﬂt›rmalar›n ço¤u "el yordam›" ile ortaya konulan
"iyi niyetli" dikkatler noktas›nda kalmaktad›r. Halkbiliminin en üretken ve
dinamik unsurlar›n› oluﬂturan "sözlü gelenek ve verimler" üzerinde yeterince
durulmamakta, dergide bu alanda yer
alan bir kaç yaz›n›n ise devam› bulunmamaktad›r. Yaz›m›z›n baﬂ›nda sayageldi¤imiz nedenler de dahil olmak üzere,
çeﬂitli yetersizlikler yüzünden halkbiliminin dinamik yüzünden çok "k›rsal"da
donuklaﬂm›ﬂ yüzüne e¤ilinmekte ve buralarda "kaybolmakta olan kültür de¤erleri" olarak görülen geleneksel mimari,
geleneksel el sanatlar› ve geleneksel evlilik tören ve uygulamalar› üzerine dikkatler odaklaﬂt›r›lmaktad›r. Folklor'un
ne oldu¤u üzerine dünyada son çeyrek
as›rda meydana gelen yo¤un tart›ﬂmalar›n derginin sayfalar› aras›nda çok az
yans›d›¤›n› da belirtmeliyiz. Bununla
birlikte, yukar›dan beri saya geldi¤imiz
olumsuzluklara ra¤men, halkbilim çal›ﬂmalar›n› dar bir kadro ve s›n›rl› imkanlarla 1968'lerden 2000'lere taﬂ›yan Cahi-
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ers des arts et traditionels populaires
(Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Defteri)
dergisinin Tunus halkbilim çal›ﬂmalar›n›n belle¤i olarak gelecekte bu alanda
çal›ﬂacaklar için önemli bir arﬂiv oluﬂturdu¤u kesindir.
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