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Abstract
This paper discusses the interrelations between folklormetrics and the media. Television, cinema, music, advertisement, radio and newspaper are accepted as the main factors of this issue. As a result of this
study, it is brought out that the inventions and devolepments on these fields affect on Turkish folklore, and it
is also made use of folklore by them.
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Özet
Bu makalede, halkbilimi ile medya aras›ndaki iliﬂki tart›ﬂ›lmaktad›r. Televizyon, sinema, müzik, reklam ve radyo araç/ortamlar› bu araﬂt›rma konusunun temel de¤iﬂkenleri olarak kabul edilmektedir.Bu çal›ﬂman›n sonucunda, belirtilen alanlardaki icat ve geliﬂmelerin Türk halkbilimi üzerinde etkili oldu¤u ve medya kapsam›nda incelenen bu araç/ortam/sektörlerin halkbilimi unsurlar›ndan yararland›klar› ortaya konulmaktad›r.
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Halkbiliminin antropoloji, sosyoloji,
etnoloji, tarih ve edebiyat gibi disiplinlerle iliﬂkisi eskiden beri çok tart›ﬂ›lan
bir konudur. Bu araﬂt›rma konusuyla ilgili olarak ülkemizde çeﬂitli tespitler de
yap›lm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k, iletiﬂim bilimi ile halkbilimi aras›ndaki iliﬂki halkbilimciler taraf›ndan henüz soruﬂturulmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, bu iki disiplin
aras›nda ba¤lant›y› belirleme ve tart›ﬂma amac›n› taﬂ›maktad›r.
Türkiye’deki akademiyada genç disiplinler olarak kabul edilen(Halkbilimi
sahas›nda DTCF Denemesi ile ‹letiﬂim
alan›ndaki Bas›n Yay›n Y.O. d›ﬂarda tutulursa ve 1981 sonras› geliﬂmeler dikkate al›n›rsa) halkbilimi ve ilitiﬂim bilimi aras›nda, vazgeçilmez bir iliﬂki bulunmaktad›r. Bu ba¤lant›n›n ortaya konulabilmesi için, medyan›n (yaz›l›, görsel-iﬂitsel, iﬂitsel ortam/araç/alanlar›n›n)
halkbilimi unsurlar› aç›s›ndan taranma-

s› ve tahlil edilmesi gerekmektedir.
Halkbilimi>Kültürbilimi sahas›nda
bu amaçla Hacettepe Üniversitesi, Türk
Halkbilimi Anabilim Dal› ö¤rencilerine
1996 y›l›ndan itibaren seminer ve lisans
tezi ad›yla çeﬂitli tarama çal›ﬂmalar›
yapt›r›lmaktad›r. Bu makalede, esas itibariyle bu tarama çal›ﬂmalar›ndan (bilhassa yaz›l› iletiﬂim araçlar› alan›nda)
elde edilen malzemeler kullan›lacakt›r.Ancak halkbilimi-medya iliﬂkisini daha ayr›nt›l› ﬂekilde de¤erlendirilebilmesi
için, öncelikle bu tarz tarama çal›ﬂmalar›n›n medyan›n bütün alanlar›n›/türlerini(kamu-özel; yaz›l›/görsel-iﬂitsel/ iﬂitsel
ayr›m› yapmaks›z›n) ve bu alan/türler
içindeki her çeﬂit ürünleri/yap›mlar› (haber, magazin, dizi yaz› vb.; televizyon dizisi, film, yar›ﬂma veya müzik program›,
belgesel vb.; sohbet, söyleﬂi, dinleyici kat›l›ml› program vb.) kapsamas› gerekmektedir. Bu aç›dan, Türk medyas›n›n
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özellikle son yirmi y›ll›k dönemine ait
verilerle s›n›rlanan bu çal›ﬂman›n “halkbilimi ile medya” iliﬂkisinin belirlenmesine ve tart›ﬂ›lmas›na yönelik bir deneme/giriﬂ olarak kabul edilmesi daha gerçekçi bir yaklaﬂ›m olacakt›r.
Günümüzde medya, toplumsal yaﬂamla öylesine bütünleﬂmiﬂtir ki, “neleri,
nas›l, hangi aç›lardan tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini belirlemekte”, ‹rvan’›n belirtti¤i gibi (1997:7) “diledi¤ini aﬂa¤›latmakta veya diledi¤ini yüceltmektedir”. Art›k, büyük sermayelere sahip yat›r›mc›lar›n ilgi
oda¤› haline gelen medya sektörü küreselleﬂme olgusu da dikkate al›narak ülke
yönetimleri üzerinde bir biçimlendiriciyönlendirici araç/güç olarak kabul edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Özellikle Türkiye gibi
geliﬂmekte olan ülkelerde medya, yasama, yürütme ve yarg›dan sonra dördüncü
bir güç haline gelmiﬂtir. Bu kabulden hareketle medyan›n genel anlamda kültür,
özel anlamda ise geleneksel kültür de¤iﬂmelerinde etkin bir durumda oldu¤unu
peﬂinen söylemek mümkündür.
Medyan›n kültür ile ba¤lant›s›, geliﬂmiﬂ ülkelerde son dönemde çok tart›ﬂ›lan bir konu durumunda oldu¤u görülmektedir(Bkz.Lundby ve Helge Ronning
1991; Fiske 1992; Golding ve Murdock
1991; Türkiye’deki durum hakk›nda bkz.
Alemdar ve Erdo¤an 1994, Güneﬂ 1996).
Medya ve kültür aras›ndaki iliﬂkiyi konu
alan araﬂt›rmalar daha çok “medyan›n
geleneksel kültürü bozdu¤u, dahas› yok
etti¤i” sav›n› tart›ﬂmaktad›rlar. Hatta,Türkiye’deki RTÜK Yasas› örne¤inde
oldu¤u gibi (Örne¤in, müzik yay›nlar›nda %20 oran›nda halk müzi¤ine yer verilmelidir vb.), pek çok ülkede bilhassa
radyo ve televizyon kanallar›n›n yay›nlar›nda geleneksel kültürün korunmas›
amac›yla belirli programlara yer vermenin zorunlulu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
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bu sav›n etkisi daha aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Bu etki sadece araﬂt›rmac›lar›n de¤il, ayn› zamanda izlerkitle
durumundaki halk›n da s›k s›k tart›ﬂt›¤›
bir konu haline gelmiﬂtir. Özetle medyakültür iliﬂkisi, farkl› düzlemlerde de olsa, toplumun hemen hemen her kesiminin gündemindedir.
Gerçekte ise kültür ve medya aras›ndaki iliﬂki, Lundby ve Ronning’in
(1991: 13) belirtti¤i gibi, ikili boyutta de¤erlendirilmelidir. Lundby ve Ronning,
öncelikle medyan›n içinde bulundu¤u
kültürden etkilendi¤ini ve ona tepki gösterdi¤ini, yerleﬂik bir kültürel çerçeve
içinde yeni bir kültürel çerçeve oluﬂturdu¤unu vurgulad›lar. Bunun kayna¤›
olarak da iletiﬂim kavram›n›n belirsiz
içeri¤ini gösterdiler. Çünkü, iletiﬂim sözcü¤ü, “hem yeni bir ﬂeyler aktarmak,
hem de ortak olan ﬂeyleri paylaﬂmak”
anlam›nda kullan›lmaktad›r (1991:13).
Burada, ortakl›klar›n büyük bir bölümünü geleneksel kültür unsurlar› oluﬂturmaktad›r. Bu ba¤lamda, medya bir taraftan ortak kültür unsurlar›n›n daha
geniﬂ kitlelerce ve daha etkin bir ﬂekilde
paylaﬂ›lmas›n› sa¤larken, di¤er yandan
izleyicilerine/okurlar›na sürekli yeni/yabanc› unsurlar sunarak kültürel yap›da
çözülmelere neden olmaktad›r. Bu ikililik, aﬂa¤›daki ﬂekilde örneklenebilir:
Ulusal/uluslararas› boyutta yay›n
yapan özel bir televizyon kanal› olan
Atv’de yay›mlanan ve bir dönem oldukça
yüksek izlenme oranlar›na ulaﬂan Bam
Teli adl› programda, çeﬂitli halkbilimi
unsurlar›n›n (geleneksel ulaﬂ›m araçlar›, halk mutfa¤›, sözlü edebiyat, geleneksel tar›m ve hayvanc›l›k, halk inançlar›,
halk bilgisi vb.) kullan›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Ancak bu geleneksel kültür unsurlar›n›n program›n temel konusu olarak iﬂlenmedi¤i gözlenmiﬂtir. Halk›n sorunla-
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r›n›n dile getirilmesinde bir araç olarak
de¤erlendirilen bu tür unsurlar/ürünler,
ço¤u kez de yörenin farkl› alanlar›na ait
sorunlar›n kayna¤› olarak gösterilmiﬂtir.
Burada medya, kendi gerçe¤ini ortaya
koymak için, yörede var olan sosyo-kültürel yap›y› ve ba¤lam› kullanm›ﬂt›r. Nitekim Lundby ve Ronning’in(1991:1718), Hans Mathias Kepplinger’e (1975)
atfen vurgulad›klar› gibi, “medya gerçek
kültürün çeﬂitli yönlerini yeniden yaratarak, de¤iﬂtirerek ve ﬂekillendirerek
kullanmaktad›r”. Medya, bu iﬂlem s›ras›nda kendi mant›¤› do¤rultusunda seçti¤i kültürün çeﬂitli unsurlar›n›, kendi
bütününü yaratma sürecinde birleﬂtirerek yine kendi format›yla sunmaktad›r.
Bu durumda aktar›lan gerçek kültür de¤il, medyan›n kendi yaratt›¤›/kurgulad›¤› kültürdür. K›saca belirtilmesi gerekirse yarat›lan bu yeni ürün, medyan›n ak›ﬂ›nda/band›nda/sayfalar›nda tüketilmek
amac›yla üretilen ticarî bir metad›r.
W.Ong(1994)’un deyimiyle 2.Sözlü
Kültür Ortam› veya elektronik kültür
ortam›n›n yarat›ld›¤›/sunuldu¤u/izlendi¤i televizyonda, özellikle stüdyo dekorlar›n›n haz›rlanmas›nda geleneksel yaﬂama ait maddî kültür unsurlar›ndan s›k
s›k yararlan›ld›¤› gözlenmiﬂtir. 1997 y›l›nda TRT’nin 2.Kanal’›nda yay›mlanan
Türkü Türkü Türkiyem program›nda,
bir köﬂeye serilen kilim ve minderlerle,
duvara as›lan hal› ve tahta kaﬂ›klarla,
bir kenarda duvara yaslanm›ﬂ halde duran sinilerle bir köy evi canland›r›lm›ﬂt›r. Ancak burada yarat›lan görüntü, özgün ba¤lamla pek az ilintilidir. Keza
program› haz›rlayanlar›n da amac›, gerçek yaﬂamla t›pa t›p ayn› bir görüntü yaratmak de¤ildir. Onlar, kendi elektronik
ortamlar›nda, diledikleri halkbilimsel
unsurlar›, diledikleri ﬂekilde birleﬂtirerek programlar›na uygun bir görüntü
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yaratman›n peﬂindedirler. Ayn› durum,
Türkiye’deki televizyon kanallar›n›n›n
özellikle halk müzi¤i programlar›nda
köy evi, kara saban, yay›k, köylü k›zlar
(genellikle halk dansç›lar›ndan oluﬂur)
ve köy çeﬂmesi gibi geleneksel/yerel motiflerin kullan›lmas› ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r.
1990 y›llar›n son çeyre¤inden itibaren, elektronik kültür ortam›ndaki geliﬂmeler ve medya/müzik sektörlerindeki
rekabet, uzmanlaﬂma gibi nedenlerle sadece müzik klipleri yay›mlayan yeni televizyon kanallar› ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Bu tür kanallar ile tek türde yay›n
yapmayan di¤er kanallar›n müzik programlar›nda genellikle “pop, arabesk,
fantezi müzik, sanat müzi¤i” baﬂl›klar›
alt›nda çeﬂitli müzik kliplerin yay›mland›¤› gözlenmiﬂtir. Çok yak›n zamana
(1997'ye göre) kadar Türk halk müzi¤i,
sadece kamusal televizyon kanal› durumundaki TRT’ye özgü bir tür olarak kabul edilmekteydi. 1997/1998 yay›n döneminden itibaren, toplumdaki ilgi ve yeni
yorumlar›n da katk›s›yla özel televizyon
kanallar›n›n da Türk halk müzi¤iyle ilgili yap›mlara yay›nlar›nda yer vermeye
baﬂlad›klar› görülür. Özel televizyon kanallar›nda Türkülerimiz (Flash TV11.12.1997), ‹zzet-i ‹kram (TGRT- 29 Kas›m 1997), Zenger Paﬂa’n›n Konuklar›
(Flash TV) gibi programlar›n›n esas›n›
türküler meydana getirmiﬂtir. Yine bu
dönemdeki televizyon kanallar›nda de¤iﬂik adlarla yay›mlanan ve müzik listelerinin verildi¤i/kliplerin yay›mland›¤› yap›mlarda (genellikle bütün türleri içerdi¤inden), türkülere sürekli ilk s›ralarda
yer verildi¤i belirlenmiﬂtir. Bu türkülerin seslendirildi¤i kliplerde geleneksel
unsurlar›n yukar›da vurgulanan yaklaﬂ›ma uygun olarak de¤erlendirildi¤i gözlenmiﬂtir. Örne¤in Cansever adl› sanat-
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ç›n›n Karaçad›r adl› türküsünün klibinde k›z kaç›rma ve askere u¤urlama gibi
görüntülere yer verilmiﬂtir. Yine Yüksek
Yüksek Tepeler adl› türkünün farkl› yorumlar›n›n klipleriyle birlikte çeﬂitli müzik kanallar›nda yay›mland›¤› tespit
edilmiﬂtir. ﬁükrüye Tutkun’un Arda
Boylar› adl› türküyü yorumlad›¤› klipte
sevmedi¤i biriyle ana-baba iste¤iyle zorla/görücü usulüyle evlendirilme olgusu
canland›r›lm›ﬂt›r. 1997’nin son aylar›nda
piyasaya ç›kan “Töre” adl› klibinde Mustafa U¤ur, “kardeﬂin ölümü üzerine yengeyle evlilik” töresini iﬂlemiﬂtir. Baz›
müzik kliplerinde ise geleneksel unsur/ortamlarla pek uygunluk göstermeyen görüntülere de yer verilmiﬂtir. Bu
tür örneklerin halkbilimi sahas›ndaki
araﬂt›rmac›larca incelenmeye baﬂlanmas›, belki de halkbiliminin kültürbilimine
dönüﬂmeye baﬂlad›¤›n›n bir göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Medyay› sadece kendisinin yaratt›¤› elektronik kültürün aktar›c›s› olarak
de¤erlendirmek, eksik bir yaklaﬂ›m›n
göstergesidir. Medya asl›nda, medya d›ﬂ›nda yer alan ancak onunla vazgeçilmez
bir ba¤a sahip sektörlerde (reklam, spor,
ticaret, ulaﬂ›m, sa¤l›k vb.) yarat›lan
ürünlerin de sergilendi¤i/sunuldu¤u/tan›t›ld›¤› önemli bir elektronik ortamd›r.
Bu ürünlerden bilhassa reklâmlar ile sinema filmlerinde halkbilimi unsurlar›ndan yararlan›ld›¤› da göz önünde tutulmal›d›r:
Türkiye’nin ilk özel televizyon kanal› durumundaki Star’da 27.11.1997 tarihinde yay›mlanan P›nar Süt reklam›nda halk edebiyat›n›n anonim türlerinden
biri olan masal›n anl›t›m tekni¤i/icras›
ve “bir varm›ﬂ, bir yokmuﬂ” ﬂeklindeki
masal baﬂ› tekerlemesinden yararlan›lm›ﬂt›r. Yine, Aral›k 1997 yay›n döneminde s›k s›k televizyonlarda izlenen, Evin
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ya¤lar›n› reklam›nda Evin Ana’n›n haz›rlad›¤› tarhana çorbas›n› içen çocuklar
ve gençler yer almaktad›r. Bilindi¤i gibi
tarhana çorbas›, Türk halk mutfa¤›n›n
önemli bir yeme¤idir (folklor-tarhanareklam iliﬂkisi için bkz. Günay 1996). Bu
tür reklam örnekleri, reklam ve halkbilimci/kültürbilimci iﬂbirli¤inin yeni özgün yap›mlar›n yarat›lmas› ba¤lam›nda
ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Gelece¤in halkbilimci>kültürbilimcilerinin sürprizlerle dolu bu araﬂt›rma sahas›na kay›ts›z kalmayacaklar›
beklenmektedir.
Elektronik kültür ortam›n›n ‹nternet d›ﬂ›ndaki en etkili arac› durumundaki televizyon, kendisinden çok daha eski
bir geçmiﬂe sahip bulunan sinemayla da
çok farkl› aç›lardan de¤erlendirilen bir
iliﬂki içindedir. Bu iliﬂkinin analizinden
çok, Türkiye’deki televizyon kanallar›nda yay›mlanan sinema filmlerindeki geleneksel kültür unsurlar›n›n/olgular›n›n
incelenmesi, bu araﬂt›rman›n kapsam›
gere¤idir. Televizyon kanallar›nda s›k
s›k gösterilen ve oldukça da tutulan Yeﬂilçam merkezli film sektörünün yap›m›
olan “yerli” filmlerin büyük bir bölümünün, geleneksel yaﬂam›n çeﬂitli unsur ve
motiflerini iﬂledi¤i bilinmektedir. Bu
filmlerin ço¤u, özel televizyon kanallar›n›n say›lar›ndaki art›ﬂa paralel olarak
tozlu raflar›ndan indirilerek yeniden
gösterime sunulmuﬂtur. Gösterim mekânlar›n›n büyük bir bölümü kapanan
bu filmler, yeni ve farkl› bir ileti ortam›nda(televizyonda), son dönemde VCD
teknolojisinin de katk›s›yla (bu durum
video/vcd gösterimlerinin bir arac› olarak televizyonun kullan›lmas› ﬂeklinde)
yeniden hayat bulmuﬂlard›r. Televizyon,
sinemac›l›k sektörüne bir canl›l›k kazand›rd›¤› gibi (bu konuda karﬂ›t görüﬂlerin
de bulundu¤unu belirtmek gerekir),
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filmlerin daha büyük kitlelerce izlenmesini sa¤lanm›ﬂt›r. Örne¤in, Alyazmal›m
adl› filmde baﬂl›k paras›, k›z kaç›rma ve
imam nikah› gibi yerel motifleri; Boﬂ Beﬂik’te ise (TGRT- 30.11.1997) törenin gücünü, kumal›k olgusunu, adak adayarak
çocuk sahibi olma uygulamas›n›, a¤›t
söyleme gelene¤ini, geleneksel yaﬂam
ﬂartlar›n› tespit etmek mümkündür. Geleneksel yaﬂam› ve daha çok da töreyi
esas alan bu film örneklemelerini ço¤altmak mümkündür. Bu yerli yap›mlar aras›nda “ﬁaban Filmleri”ni önemle vurgulamak gerekmektedir. Baﬂrolünü Kemal
Sunal’›n üstlendi¤i ve televizyon kanallar› ile sinema salonlar›nda pek çok kereler gösterilmesine ra¤men yüksek izlenme oranlar›na ulaﬂan filmler (Salako,
Zübük, Bekçi, Davaro vb.), kültürbilimcilerin en önemli araﬂt›rma ve ders malzemeleri olacak türden yap›tlard›r.
Yukar›da görsel-iﬂitsel nitelikteki
kitle iletiﬂim arac› olan televizyon kanallar›n›n taranmas›yla elde edilen baz› verilerle kültür-medya iliﬂkisi belirlenmeye çal›ﬂ›ld›. Bu iliﬂkinin televizyona göre
çok daha eski bir geçmiﬂe sahip iﬂitsel
iletiﬂim arac› olan radyo ba¤lam›nda
araﬂt›r›lmas›, Türk sosyo-kültürel yaﬂam›n›n aç›klanmas›nda yeni bilgilerin elde edilmesini sa¤layabilir. Burada konunun aç›klanmas› aç›s›ndan birkaç örnekle yetinilecektir. K›sa bir süre önceye kadar Türkiye’deki radyo yay›nlar› TRT
(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) taraf›ndan ulusal/uluslararas› boyutta yap›lm›ﬂt›r. Türk kültür tarihi aç›s›ndan
müstakil bir araﬂt›rma konusu durumundaki TRT’nin radyo yay›nlar›nda
geleneksel kültür ürünlerinden s›k s›k
yararland›¤› belirlenmiﬂtir. TRT radyolar›, Aﬂ›k Veysel gibi Türk Aﬂ›k Tarz›
Edebiyat Gelene¤i’nin zirve ﬂahsiyetinin
bütün ulusça tan›nmas›n› sa¤lad›¤› gibi,
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1970-1980’li y›llarda Devlet Tiyatrosu
sanatç›lar› taraf›ndan seslendirilen/ canland›r›lan halk hikayelerinin(Kerem ile
Asl›, Tahir ile Zühre, Emrah ile Selvihan
vb.) de yeni nesillere aktar›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Anadolu’dan derlenen pek çok
ezgi ve türkünün (TRT arﬂivleri bu ba¤lamda önemli bir araﬂt›rma alan› durumundad›r) arﬂivlenmesi ve radyolarda
seslendirilmesi (Yurttan Sesler Korusu,
Türk Halk Müzi¤i Korosu vb.) TRT mensuplar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Özel radyo kuruluﬂlar›n›n çeﬂitli ölçeklerde (yerel, bölgesel, ulusal) yay›n yapmaya baﬂlamas›yla birlikte (bilhassa yerel radyo kuruluﬂlar›n›n) yay›nlar›nda
geleneksel kültür unsurlar›ndan yararland›klar› belirlenmiﬂtir (Türkiye’de
Radyo ve Televizyon yay›nlar›n›n ilk dönemi hakk›nda bkz. Aziz 1976).
Türkiye’deki Yaz›l› bas›n(gazete,
dergi) araﬂt›rmalar›, geleneksel kültür
unsurlar›n› genellikle kapsamlar› d›ﬂ›nda tutmuﬂlard›r. Gazete yay›nlar›n›n
okura, bu da toplumdaki okur-yazarl›k
oran›na, toplumdaki okur-yazarl›k bilgisinin geliﬂtirilmesinin de gazeteye/dergiye ve son olarak bas›lan yay›nlar›n okunabilmesi/ sat›labilmesi için de sayfalar›nda hedef okur kitlesinin geleneksel
yaﬂam›yla ilgili unsurlara yer vermesine
ba¤l› oldu¤unun kabulü, medya ile kültürel yap› iliﬂkisinin aç›klanmas› ba¤lam›nda önemli ipuçlar› içermektedir. Burada Osmanl› ‹mparatorlu¤u dönemini
de kapsayan Türk yaz›l› bas›n tarihinin
bu aç›dan de¤erlendirilmesinin yap›lmas› imkans›zd›r. Hacettepe Üniversitesi,
Türk Halkbilimi Anabilim Dal›’nda, bu
amaçla yak›n dönemden baﬂlayarak geriye dönük olarak gazete tarama faaliyetleri devam etmektedir. Aç›klanmaya
çal›ﬂ›lan iliﬂkinin yaz›l› bas›ndaki örneklenmesi amac›yla aﬂa¤›da Hürriyet gaze-
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Y›l: 13 Say›: 49
tesi ile ilgili baz› tespitlere yer verilecektir:
1 May›s 1948 y›l›nda ‹stanbul’da
yay›n hayat›na baﬂlayan Hürriyet Gazetesi’nin 1980-1995 y›llar› aras›ndaki
nüshalar› tarand›¤›nda, daha çok gelenek, görenek ve inançlar, halk mutfa¤›,
halk hekimli¤i, giyim-kuﬂam, festival,
ﬂenlik ve di¤er törenlerle ilgili haber, röportaj ve dizi yaz›lara yer verildi¤i görülmüﬂtür (bu konuda geniﬂ bilgi için bkz.
Kalkan 1996: III). Kalkan tezinde, halk
danslar› için yine folklor teriminin kullan›lmaya devam etti¤ini; mimari, giyimkuﬂam ve halk mutfa¤› d›ﬂ›ndaki yaz›lar›n genellikle foto¤rafs›z olarak ve tek
sütunda verildi¤ini; haberlerin ise muhabirlerden çok ajans kaynakl› oldu¤unu; son y›llarda gazetelerin yerel bask›lara geçmeleri üzerine halkbilimi ile ilgili yaz›lar›n büyük merkezlerdeki (‹stanbul, Ankara, ‹zmir) bask›larda daha az
yer verilmeye baﬂland›¤›n›; dahas› halkbilimi unsur ve konular›yla ilgili yaz›larda bilgi eksikliklerinin yan›nda baz› bilinçli de¤iﬂikliklere (magazinel hale getirme gibi) gidildi¤ini belirtmektedir.
Sonuç olarak, iletiﬂim bilimi-halkbilimi iliﬂkisinin medya-kültür/gelenekselyerel kültür düzleminde aç›klanmas›, televizyon, televizyon ortam›ndaki reklam
ve sinema, radyo ve gazete yap›m/yay›n/sayfalar›n›n taranmas›yla elde edilen verilerle gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Farkl› iletiﬂim araçlar›n› kapsayan bu araﬂt›rma, kültürel unsurlar›n
özellikle geleneksel/yerel nitelik taﬂ›yanlar›n›n medyan›n büyülü dünyas›nda ve
gerçe¤i içinde, çok kere de¤iﬂik amaç ve
biçimlerde de¤erlendirildi¤ini ortaya
koymuﬂtur. Halkbilimi>Kültürbilimi,
geçmiﬂi özümseyip bugünü anlamak/ yorumlamak ve gelece¤i kurgulamak amac›n› gerçekleﬂtirme yolunda, yaﬂam› eﬂ-
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zamanl› izleme ve de¤erlendirmeyi kendine ilke edinen medyan›n/iletiﬂim biliminin verilerinden yararlanmal›d›r. Ayn› ﬂekilde medya/iletiﬂim bilimi alan›nda
çal›ﬂan uzman ve bilim adamlar›, halkbilimcilerle>kültürbilimcilerle birlikte yürütülecekleri ortak-çal›ﬂmalarla yeni
yaklaﬂ›m, bak›ﬂ aç›s› ve yorumlar ortaya
koyabileceklerdir.
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