ELEKTRON‹K ORTAMLA HALK B‹LG‹S‹NE
YEN‹ B‹R AÇILIM: B‹R SÖZEL
ANLATI KALIBI OLARAK “MAGMA”
Electronic Environment Breaking New Ground in Folklore:
“Magma” As An Oral Formula
Environnement eléctronique isolant un nouveau domaine
dans le folklore: “Magma” comme formule orale
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ÖZET
Alan Dundes’in iﬂaret etti¤i üzere, halk ve köylünün eﬂanlamda kullan›lmas›, ilkel toplumlar› ve kentte yaﬂayanlar› “halk” kavram›n›n d›ﬂ›nda b›rak›r. Ayn› ﬂekilde, halk kültürünün endüstrileﬂmeyle yok olaca¤› yönündeki görüﬂlerin temelinde kentlilerin halktan say›lmamas› yatar. Bu çal›ﬂmada, www.itiraf.com sitesinin okur ve yazarlar›n›n Dundes’in deyiﬂiyle bir “halk grubu” olup olmad›¤› irdelenir. Walter J. Ong’un
“ikincil sözlü kültür” olarak nitelendirdi¤i, yaz› ve metne dayal› bir konuﬂma dilinin kullan›ld›¤› bu elektronik ortamda “magma” bir sözel anlat› kal›b› olarak de¤erlendirilebilir mi? Bunu belirlemek amac›yla,
www.itiraf.com’un yard›m sayfas›nda sitenin iﬂlevi ve “magma”n›n hangi anlamda nas›l kullan›lageldi¤i konusunda bilgiler aktar›ld›ktan sonra, Dundes’in çal›ﬂmalar› ›ﬂ›¤›nda bu sözel anlat› kal›b›n›n doku, metin ve
ba¤lam aç›s›ndan bir çözümlemesi yap›l›r. ‹nsanlar›n s›rlar›n› ve / veya yaﬂam tecrübelerini baﬂkalar›yla
paylaﬂt›klar› bu sitede “yerin dibine geçmek” deyiminin daha abart›l› bir ifadesi için kullan›lan “magma”,
Ekﬂi Sözlük ve Urban Dictionary (Kent Sözlü¤ü) adl› sanal platformlarda yer alarak Türkçe veya ‹ngilizce
bilen di¤er site kullan›c›lar› için de bir sözel anlat› kal›b›na dönüﬂür. Bu çal›ﬂma, “magma”n›n gerek elektronik ortamda kimi sözlüklerde, gerekse www.itiraf.com’da hem geleneksel hem de kentsel unsurlarla birlikte
kullan›m›n› ortaya koyarak, teknoloji ve kentin halkbilimi aç›s›ndan önemini vurgulamaktad›r. Benzeri çal›ﬂmalarla, Türkiye’de sadece “köy” ve “k›r” üzerinde odaklanabilen halk bilgisine yeni bir aç›l›m sa¤lanabilir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The pioneering work of Alan Dundes has called attention to the fact that using the terms “folk” and
“peasant” synonymously excludes primitive societies and city dwellers from the concept of folk. This study
delves into the question of whether or not the users of www.itiraf.com can be regarded as a “folk group” in
Dundes’ terms. Can “magma” be considered an oral formula in this electronic environment functioning via a
new orality, regarded as “secondary orality” by Walter J. Ong, which is dependent on writing and texts? In
search of an answer to this question, following data from www.itiraf.com’s help page on the function of the
website and how “magma” has come to be used, an analysis of the oral formula in line with Dundes’ studies
shall be given with reference to the notions of texture, text and context. At www.itiraf.com where users share
their life experiences, “magma” is used as an exaggerated expression for “sinking through the floor” and is
present in other platforms on the internet such as Ekﬂi Sözlük (Sourtimes) and Urban Dictionary, thus becoming an oral formula for other Turkish- / English-speaking users, as well. By illustrating how “magma” is
put to use with traditional and urban elements at www.itiraf.com and how this oral formula is listed in some
dictionaries on the internet, this paper pinpoints the significance of technology and the city for folklore.
Key Words
concept of folk, secondary orality, oral formula, “magma”, www.itiraf.com
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Ça¤›m›zda halkbiliminin önde giden kuramc›lar› aras›nda say›lan Alan
Dundes “Halk Kimdir” baﬂl›kl› makalesinde “halk” teriminin çeﬂitli kullan›mlar›yla ilgili sorunlar› irdeler. 19. yüzy›lda “halk”, bir toplumun ﬂehirli okuryazarlar› olan “medeni veya seçkin” kesime “ba¤›ml›” bir biçimde, bu “yüksek tabaka”n›n tam karﬂ›t› olarak de¤erlendirilmiﬂtir (2). Bu çerçevede, bir seçkin s›n›f›na sahip olmayan “vahﬂi ve ilkel”
toplumlarda halk›n bulunmad›¤› düﬂünülmüﬂtür (6). Dundes, toplumun cahil
gözüyle bak›lan ve taﬂrada yaﬂayan “alt
tabakas›” olarak “köylü”nün “halk” terimiyle bir tutuldu¤una iﬂaret eder (6).
Köylülerin ilkellere göre daha medeni
ancak, seçkinler kadar geliﬂmedikleri
kabul edilmiﬂtir (3). Bütün toplumlar›n
ayn› “geliﬂme basamaklar›”ndan (2) geçti¤i düﬂüncesine dayanarak, köylülerin
toplumun ilkel döneminden kalan gelenekleri koruduklar› varsay›lm›ﬂt›r (3).
Alan Dundes’in de belirtti¤i gibi, kendilerini seçkinler olarak gören kesim, köylülerin geleneklerini ilkel toplumlardaki
halleriyle karﬂ›laﬂt›rarak kendi “medeni” kültürlerinin “köklerini bulma”y› ve
böylelikle “tarihi yeniden kurma”y›
amaç edinmiﬂlerdir (4). “Halk” terimi
için bu tür bir kullan›m zihinde bir dizi
soru uyand›r›r; nitekim, yazar›n deyiﬂiyle bu “dar tarif” hem ilkel toplumlar›,
hem de ﬂehir toplumunu “d›ﬂar›da b›rak›r” (8).
1980’de yaz›lm›ﬂ olan söz konusu
makalede Dundes, “halk”›n bu anlamdaki kullan›m›n hâlâ etkisini korudu¤unu
belirtirken (6), Öcal O¤uz da “Kentlerin
Oluﬂumu ve Geliﬂimi Süreçlerinde Türk
Halkbilimi” adl› yaz›s›nda “devletlerin
ulusallaﬂma ve s›n›flaﬂma süreçlerinde”
görüldü¤ü gibi, ulusal kültürleri yozlaﬂt›rd›¤› düﬂünülen “kent”e karﬂ› “k›r” ve
“köy”e yap›lan vurgunun, günümüzde
Türkiye’deki üniversitelerinin halkbilimi ve halk edebiyat› kürsülerinde yap›lan çal›ﬂmalar›nda görüldü¤üne dikkat
çeker (17). “Halk”› s›n›rlayan kullan›m-
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lar göz önünde bulunduruldu¤unda, terimin bütün medeniyetleri ve toplumlar›n her kesimini kapsayan bir tan›m›
nas›l yap›labilir? Dundes’in “halk” için
yapt›¤› bir tarif bu noktada ayd›nlat›c›d›r: Dil, din ya da meslek gibi “en az›ndan ortak bir faktörü paylaﬂan”, “kendine ait oldu¤unu kabul etti¤i baz› geleneklere sahip olan” ve “en az iki kiﬂiden
oluﬂan” bir insan grubudur halk (10).
Alan Dundes, bu tan›ma dayanarak, yeni halk gruplar›n›n her zaman yeni halk
bilgisi sunabileceklerini belirterek, insanbilimci George M. Foster’›n endüstrileﬂmeyle halk kültürünün yok olaca¤›na
dair görüﬂüne karﬂ› ç›kar (11). Öyle ki,
Dundes’a göre teknoloji “halk bilgisinin
yay›lmas›nda ve aktar›lmas›nda hayatî
önem[i] haiz bir faktör haline gelmekte[dir]” (26).
Sözlü ve Yaz›l› Kültür, Sözün Teknolojileﬂmesi baﬂl›kl› kitab›nda söz ve yaz›
iliﬂkisini ele alan Walter J. Ong, yaln›z
konuﬂma diliyle iletiﬂim kuran “birincil
sözlü kültür” ve ileri teknolojinin ürünleri olan elektronik araçlarla yaz› ve
metne dayal› bir konuﬂma dilini temel
alan “ikincil sözlü kültür” aras›nda bir
ayr›m belirler (23-24). Günümüzde ileri
teknolojiden yararlanan kültürlerde birincil sözlü kültüre ait izlerin bulundu¤unu vurgulayan Ong (24), “kal›p, kal›plaﬂm›ﬂ ve kal›plaﬂan” terimleriyle “ﬂiir
ve düzyaz›da hemen hemen aynen tekrarlanan cümlecikleri veya deyiﬂleri (örne¤in atasözleri)” ifade eder (40). Ong’a
göre bu kal›plar›n “sözlü kültürlerdeki
iﬂlevi yaz›, matbaa ve hatta elektronik
kültüründe üstlenebilece¤i iﬂlevden çok
daha geniﬂ kapsaml› ve ca[n a]l›c›” olmakla birlikte (40), Dundes’in “halk
gruplar›n›n tan›m›[,] halk bilgisinin
kendi içindedir” (18) yönündeki görüﬂü
bu çal›ﬂmada kal›plar›n neden irdelenmeye de¤er oldu¤unu aç›klar.
“Doku, Metin ve Konteks” adl› makalesinde Alan Dundes, bir halk bilgisi
türünün çözümlemesi için ürünün “dokusu” ve “metni”nden baﬂka, “çevre ve
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ﬂartlar›” olmak üzere üç seviyesinin de
tarif edilmesi gerekti¤ini öne sürer (70).
Sözlü türlerde “doku”, türün kafiye, aliterasyon, tonlama ve yans›ma gibi dilsel
özellikleridir (70). Halk bilgisinin “metni” de bu çal›ﬂmada ele al›nacak konu
çerçevesinde sözel anlat› kal›b›n›n “yeniden söylenmesi”dir (72). 1970’ler sonras›nda geliﬂtirilen erek-odakl› çeviri kuramlar›na göre doku ve metin aras›ndaki fark›n Dundes’in ifade etti¤i gibi önsel bir çeviri tan›m›na göre “çevrilebilirlik” ölçütüyle ay›rdedilmesi kuﬂku do¤urmakla birlikte, Dundes’in bu makalesi halkbiliminin inceleme alan›n› belirlemek aç›s›ndan önem taﬂ›r. Yaz›da vurgulanmak istenilen noktalardan biri, türlerin dokusunu incelemek ço¤unlukla dilbilime b›rak›l›rken, ürünün çevre ve
ﬂartlar› olarak “konteksini” (ba¤lam›n›)
kültürel insanbilim alan›ndaki uzmanlar›n ele alm›ﬂ olmas›d›r (86). Bu makalede “ba¤lam”› yazar ﬂöyle tan›mlar: “Bir
ürünün içinde aktüel olarak yer ald›¤›
hususi bir sosyal durumdur” (72). Dundes gibi ba¤lamla iﬂlev aras›ndaki ayr›m› ortaya koymak için bu tan›mdaki
“aktüel” ve “hususi” sözcüklerinin alt›n›
çizmek gerekir.
Alan Dundes’in “halk” tan›m›ndan
yola ç›karak, elektronik ortamda ayn›
dili paylaﬂan ve baz› geleneklere sahip
olan ‹tiraf.com’cular bir halk grubu olarak de¤erlendirilebilir mi? ‹tiraf.com
ürünlerinde Walter J. Ong’un de¤indi¤i
üzere birincil sözlü kültürün izleri görülür mü? ‹tiraf.com’un iﬂleviyle ilgili verilen bilgiler bize bu ürünlerin ba¤lam›yla
ilgili birﬂeyler söyler mi? Bu sitede yer
alan ititraflar›n neden yarat›ld›¤›n› /
okundu¤unu irdelemek bize ürünlerin
dokusu ve metniyle ilgili ne tür bir bilgi
sa¤lar? Buradan hareketle, bu çal›ﬂmada itiraf.com ürünlerinde yayg›n olarak
kullan›lan “magma”n›n dokusu, metni
ve ba¤lam› incelenerek, elektronik ortamda sözel anlat› kal›plar›yla ilgili
halkbilimine baz› ipuçlar›n›n aktar›l›p
aktar›lamayaca¤› araﬂt›r›lacakt›r.
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‹tiraf.com sitesinin yard›m sayfas›nda bu ürünlerin neden üretilip tüketildi¤ine dair sitenin aç›klamas›na ulaﬂmak mümkün. “[‹]tiraf.com ne iﬂe yar›yor?” sorusuna verilen yan›t ﬂöyledir:
“Bu site, kimseye anlatamad›¤›m›z ya
da çok az insan›n bildi¤i s›rlar› baﬂkalar›yla paylaﬂma imk[â]n› veren bir sanal
platform. Anlatanlar için iç rahatl›¤›,
dinleyenler için yaﬂam tecrübesi. ‘Vay
b[e]! Neler oluyor ﬂu hayatta’ ruh hali.
[…] Kimi itiraflar size ayk›r› gelebilir,
normaldir ama hemen tepki göstermeyin. [‘]Demek ki böyle düﬂünenler de
var[’] deyip ö¤renin, gard al›n”. Siteyi
yaratma fikrinin nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusuna verilen yan›tta ise ﬂu ifadeye
rastlan›r: “Vay be […] bir rahatlama:
Yaln›z de¤ilmiﬂim. Benim yaﬂad›klar›m›n ayn›s›n› yaﬂayanlar da varm›ﬂ”. Bu
sayfadaki aç›klamalara dayanarak, itiraf›n bir günlü¤e de¤il de herkesin ulaﬂabilece¤i bir ortamda söze dökülmesi
dikkati çeker. Ürünlerin aras›nda
[H]ot_crab’in enseste maruz kald›¤›yla
ilgili s›rr›n› aç›klad›¤› 28.06.2002 tarihli
itiraf›nda ya da [K]iddykiddy’nin baﬂkas›n›n itiraf›n› okudu¤unda AIDS’e karﬂ›
korunmay› daha önce akl›ndan geçirmedi¤i için endiﬂesini dile getirdi¤i
19.09.2001 tarihli yaz›s›nda görüldü¤ü
üzere, baﬂkalar›na s›¤›nma ve / veya yaﬂam tecrübesi paylaﬂma iste¤i olarak de¤erlendirilebilecek
örnekler
vard›r.
[Ö]zitiraf 26.01.2005 tarihinde yazd›¤›
itiraf›nda “organ ba¤›ﬂ›na karﬂ› ç›kanlar[a]” ve “bayram tatilini [alt›] kiﬂinin
hayat›na tercih edenler[e]” yönelik yergisini seslendirmeye a¤›rl›k verir. Sitede
pek çok örnekte, gecenin geç saatinde telefon sap›¤›n›n dediklerini anlamay›p,
onunla ertesi sabah konuﬂmak üzere
sözleﬂen Moldovyal› hizmetçiyle ilgili
[A]vaadore’un 28.04.2005 tarihinde yazd›¤› hikâyesi gibi gülünç olaylar aktar›l›r.
‹tiraf.com’da en s›k kullan›lan deyim olarak “magma”, bu çal›ﬂman›n yap›ld›¤› tarihte daha çok ‹stanbul, Anka-
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ra ve ‹zmir büyükﬂehirlerinden ya da
yurtd›ﬂ›ndan olmak üzere 256 tane itirafta yer al›r. “Magma” ifadesini ilk kez
site sahibi 22.12.2000 tarihinde Baileys’in itiraf›na yazd›¤› yorumda kullanm›ﬂt›r: “Arz›n merkezine bi[r] gidip
geleyim. Magma havas› alay›m”. Sitenin
yard›m sayfas›nda “magma”n›n kayna¤›yla ilgili “‘Magma, büyülü bahçe’ gibi
laflar› sitedekilere kim ö¤retti? Bunlar›
Sit[e S]ahibi mi uydurdu?” sorular› ﬂöyle
yan›tlan›r: “Evet, bunlar Sit[e S]ahibi’nin baz› parantez içi yorumlarda kulland›¤› laflar. Zamanla site halk› taraf›ndan benimsenince ‘itiraf.com dili’ haline geldi”. Yine sitenin yard›m sayfas›nda “magma”n›n anlam› üzerine de bilgi
verilir:
[‹]tiraf.com[’]cular taraf›ndan yarat›lan bir deyim. Magma, yani dünyan›n
çekirdi¤i, yani hâlâ so¤umam›ﬂ olan yer
nerede? Yerin yedi kat dibinde. Hani çok
utand›¤›m›z zaman “yerin dibine girdim” deriz ya, hah, bu da öyle bir ﬂey iﬂte. Asl›na bakarsan›z uzun zamand›r
kullan›ld›¤› için baz› [‹]tiraf.com[’]cular
magma hik[â]yesinden s›k›ld›¤›n› söylüyor ama sitede o kadar çok da kullanan
var ki, eskisi kadar s›k olmasa bile içinde magma geçen itiraflar hâlâ yay›nlan›yor.
Ekﬂi Sözlük adl› sanal platformda
“magma”n›n tan›mlar› ﬂöyle aktar›lm›ﬂt›r: “13. [‹]tiraf.com jargonunda ‘utan›l›nca gidilen yer’ olarak kullan›ld›¤›na
ﬂahit olduk. [N]eymiﬂ efendim[,] magman›n derinliklerine do¤ru yola ç›km›ﬂ..[.] [‹]nsan›n ‘[A]feri[n,] iyi bok yedin’ diyesi gelmiyor de¤il. (cyrus,
16.09.2002)”, “21. [B]oku ç›kar›lm›ﬂ itiraf.com repli¤i[.] (sems, 25.05.2004)”,
“25. [‹]tiraf.com[’]da karﬂ›laﬂt›¤›m ve anlam›n› çözmeye çal›ﬂ›p ‘[N]as[›l] yani’ diye beni uzun sure düﬂündüren bi[r] laf[,]
bi[r] kelime[.] (denise, 07.09.2004)”, “29.
[‘U]tançtan yerin dibine girmek[’] deyiminden türetilerek kullan›lan[,] [‹]tiraf.com[’]cular taraf›ndan hak[i]katen
boku ç›kar›lm›ﬂ, ziyan zebil edilmiﬂ im-

92

ge. (seho, 13.02.2005)” ve “32. [‹]tiraf.com sakinlerinin buluﬂma noktas›.
(nympha, 28.02.2005)”. Ayn› sitede
“magmal›k olmak” deyiminin de ﬂu tan›mlar›na rastlan›r: “1. [‹]tiraf.com müdavimlerinin, [‘]yerin dibine geçmek[’],
[‘]yerin dibine girmek[’] deyimlerini yeterince abart›l› bulamad›klar›ndan herhalde, çok utanmak, utanc›ndan ne yapaca¤›n› bilememek anlam› ile kulland›klar› deyiﬂ. (sirius, 10.05.2004), 2.
[U]tanç verici bir duruma düﬂmek anlam›nda kullan›lan esprili bir itiraf.com
deyimi. (objektif, 21.03.2005)”.
‹tiraf.com’da ve Ekﬂi Sözlük’te yer
verilen bu tan›mlar, “magma”n›n itiraf.com sitesinde bir sözel kal›p oluﬂturmada kullan›ld›¤› ve sadece sitede itiraf
yazanlar için de¤il, bu ürünleri okuyanlar için bir anlam ifade etti¤ini gösterir.
Bu tan›mlardan yola ç›karak “magma”
sözel anlat› kal›b›n›n “yerin dibine geçmek” (Aksoy 1116) anlam›nda daha
abart›l› ifade olarak kullan›ld›¤› söylenebilir.
‹tiraf.com’cular›n
“magma
hik[â]yesi”nden s›k›lmalar› ya da Ekﬂi
Sözlük’tekilerin deyimin fazla kullan›ld›¤›yla ilgili eleﬂtirileri sanal ortamda
bu tür ürünlerin baz› tüketicilerinde yenilik ve özgünlük aray›ﬂ›na iﬂaret eder.
Ancak, bu kal›b›n kullan›m›ndan s›k›lan
tüketiciler oldu¤u gibi, onu “esprili” ve
dolay›s›yla e¤lenceli bulanlar da vard›r.
Bir baﬂka sanal platform olan Urban Dictionary’de (Kent Sözlü¤ü) “magma” sözcü¤ü için ﬂöyle bir tan›ma yer
verilmiﬂ (çevirisi Nilüfer Yeﬂil’e aittir):
“[‹]nsanlar›n yanl›ﬂ ya da utanç veren
bir hareket yapt›klar›nda gittikleri yer.
Örnek: Eski kocam için magmaya bilet
nereden alabilirim? (sevil, 04.02.2005)”.
Bu platformda “magma”n›n tan›mlanmas› sayesinde bir halk grubu olarak itiraf.com’a mal edilen bir sözel anlat› kal›b› elektronik ortamda ‹ngilizce bilen di¤er tüketicilerin kullan›m›na sunulur.
Böylelikle, bir halk grubunun elektronik
ortam arac›l›¤›yla geniﬂlemesi söz konusudur.
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‹tiraf.com’da “magma”n›n yer ald›¤›
metin de bu kal›b›n farkl› bir biçimde
anlamland›r›lmas›n› sa¤layabilir. [Ö]zitiraf’›n yukarda bahsi geçen, toplumsal
yergi içeren itiraf›ndaki “Size magma az
gelir. Hepinizin can› cehenneme!” ifadesinde “magma”, “yerin dibine geçmek”ten çok “cehenneme kadar yolu
var” (Aksoy 679) deyimiyle anlamland›r›larak yazar›n öfkesini aktar›r. “Magma”n›n “yol” kavram›yla örtüﬂtü¤ü ve
yol / yolculukla ilgili baﬂka söz ve yerleﬂik kal›plarla da kullan›labilece¤i görülür: Pussycat31’in 19.12.2004 tarihli itiraf›nda yer alan “magma bileti”, [C]ancergirl’›n 19.10.2004 tarihinde yazd›¤›
itiraf›ndaki “Magma T›p Fakültesi”,
[N]eacayipbisey’in 20.02.2004 tarihli yaz›s›nda geçen “Magma dura¤›nda inecek
var.” ve benzeri örneklerde oldu¤u gibi,
imledi¤i yerler ve birlikte kullan›ld›¤›
kal›plar “magma”y› gündelik yaﬂamda
kolay eriﬂilir bir hale getirir. Baz› ürünlerde Walter J. Ong’un ifadesiyle “cans›z
nesneler çevresinde de¤il, insan›n ve insan biçimli varl›klar›n eylemleri çevresinde örgütlenmiﬂ bir bilgi[nin]” (92) sunuldu¤u görülür. Bu durum, [Y]eni1sayfa’n›n 21.12.2004 tarihli itiraf›nda geçen
“Ama sen yine de aç›l magma aç›l!” ve
[K]›t›k›t›’n›n 19.01.2005’te aktard›¤› itirafta “‹ﬂte o an benim bitti¤im and›r
Magma Abi” gibi ifadelerde bulunur. Bu
ba¤lamda, “magma”n›n yer ald›¤› kal›plar›n Ong’un vurgulad›¤› üzere birincil
sözlü kültürden izler taﬂ›d›¤› aç›kt›r.
Gerek
Surgeon
Diablo’nun
02.01.2003 tarihinde yazd›¤› itirafta görüldü¤ü üzere “magma yollar› taﬂl›” gibi
bir türkünün, gerekse 07.01.2004 tarihinde [K]elebeklerözgür’ün itiraf›ndaki
“Gülmemi tutup magma h›z›yla odadan
kaçm›ﬂt›m” ifadesinde “y›ld›r›m h›z›” deyiminin yerine “magma h›z›”n›n kullan›m›, “magma”n›n geçti¤i sözel anlat› kal›plar›nda yerleﬂik halk bilgisi unsurlar›ndan nas›l yararlan›ld›¤›n› gösterir. [Y]olcu-’nun 13.04.2005 tarihli yaz›s›ndaki gibi “Magma’n›n Oscar adaylar› git-
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tikçe ço¤al›yor” ifadesi de bu sözel anlat›
kal›b›n›n ça¤daﬂ kent yaﬂam›ndaki unsurlarla bir araya getirildi¤ini örneklendirir. Bu çal›ﬂman›n çerçevesinde ‹tiraf.com sitesindeki itiraflar›n kimler taraf›ndan neden ve nas›l yaz›ld›¤› / okundu¤u ve “magma”n›n bu metinlerde hangi anlamda, nas›l bir sözel anlat› kal›b›na dönüﬂtü¤ü de¤erlendirildi¤inde, Alan
Dundes’in de belirtti¤i üzere halk bilgisi
ürünlerinin endüstrileﬂmeyle yok olmayaca¤› ortadad›r. Bu ürünlerin gelenek
ve ça¤daﬂ kent yaﬂam›yla kurulan ba¤lar sayesinde yenilenmesi ve hatta dil
engelini aﬂ›p baﬂka halk gruplar›yla da
buluﬂabilmesi halkbiliminin inceleme
alan›na gereken devingenli¤i sunmaktad›r.
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