ÖZKUL ÇOBANO⁄LU ‹LE "HALKB‹L‹M KURAMLARI
VE ARAﬁTIRMA YÖNTEMLER‹ TAR‹H‹NE G‹R‹ﬁ"
ÜZER‹NE B‹R SÖYLEﬁ‹
Murat FIRAT
Murat FIRAT: Öncelikle, her çal›ﬂman›n bir hikâyesi vard›r “Halkbilimi
Kuramlar› ve Araﬂt›rma Yöntemleri Tarihine Giriﬂ”in oluﬂum süreci ve bunun
hikâyesi nedir?
Özkul Çobano¤lu: Hikâyesi uzun
ve benim gibi sulu gözlü bir insan› kolayl›kla a¤latacak kadar da hazin ve duygusal, zaman zaman ﬂöyle içimi çeke çeke
veya sessizce a¤lamamdan rahats›z olmazsan›z k›sa bir versiyonunu anlatabilirim. Malum, 1998 y›l›n›n ilk günlerinde, burada tezimi bitirme aﬂamas›na geldi¤im yüksek lisans ö¤renimimi b›rak›p,
Umay Han›m hocam›n ve Dursun Bey
hocam›n teﬂvik ve yard›mlar›yla Y.Ö.K.
bursuyla A.B.D.’ye gidip bir y›l dil ö¤rendikten sonra Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nde master ö¤renimine
baﬂlad›m ve üniversitenin devasa kütüphanesindeki muhteﬂem Folklor ‹htisas Kitapl›¤› baﬂ›m›n tatl› belâs› oldu...
Bu kitab›n anas› bu kütüphanedir veya
bu kitap bu kütüphanenin bendeki maceras›d›r diyebilirim.
Kütüphane aç›k raf sistemi. Es kaza bir künye bulup kayna¤›n yan›na var›rsan›z, o konuyla ilgili her türlü kaynak cümbür cemaat orada binlercesi
hatta yüzbinlercesi bir arada ve emrinize amade...üstelik tamam› halkbilimine
dair...bu inan›lmaz güzellikte zevk veren
bir duygu...evrensel olarak halkbilimsel
düﬂüncenin katedrali gibi bir ﬂey ve yine
bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse,
Amazon’un Ya¤mur Ormanlar› gibi uçsuz bucaks›z bir bilgi, fikir ve düﬂünce
okyanusu, kald›rd›¤›n›z ilk kitap kapa-
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¤›yla birlikte müthiﬂ bir sessizlik içinde
kulak zarlar›n›z› y›rtan u¤ultusu veya
perde perde halkbilimsel düﬂüncenin iki
yüzy›ll›k serüveninin senfonisi yükseliyor...Evet en güzeli bu galiba halkbilimsel düﬂüncenin katedrali...iyi bir halkbilimci olmakta haf›z olmadan buraya kardinal olmaktan geçiyor gibi.
‹tiraf etmeliyim, Türkiye’de dersini
fena çal›ﬂmam›ﬂ bir halkbilimi ö¤rencisi
olmama ve kendi kendime s›n›rl› sorumlu sohbet ortamlar›nda bildi¤im, daha
do¤rusu künye veya isim kolleksiyonumla allamelik taslamama ra¤men bu birdenbire yolumu kesen ve Deli Dumrullay›n bac isteyip meydan okuyan literatür
zenginli¤i karﬂ›s›nda dehﬂete düﬂtüm ve
kütüphanenin istif ediliﬂ ve iﬂleyiﬂ mükemmelli¤i karﬂ›s›nda aﬂa¤›l›k kompleksine kap›ld›m, hatta ezilmekten korktum da diyebilirim. (Amerika’n›n baﬂka
hiçbir ﬂeyi umurumda de¤il param›z olsa
veya oldu¤unda her ﬂeyinin hatta daha
iyisini yapabiliriz veya sahip olabiliriz
ancak kütüphanelerine...zihniyetimizi
de¤iﬂtirmedikçe asla diye düﬂünüyorum,
isteyen k›nas›n!)
Neyse, daha da âlâs› veya belâs›,
her dersin bir ya da iki dönem ödevi haz›rlamak ve bir sunuﬂ yahut s›navla s›nanan birkaç ciltlik “Okuma Paketi” ve biraz da dersin hocas›na kalm›ﬂ gibi gözüken mübala¤a olmas›n ama 20, 30, 40
hatta 50’yi bulabilen “Okunacak Kitaplar
Listesi” var ve ö¤renci milleti davran›ﬂ
bozuklu¤u gösterecek kadar derin bir
ﬂevkle har›l har›l okuyup araﬂt›rmayla
meﬂgul... Burada bitmiﬂ, kabul edilmiﬂ
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pek çok doktora tezi (isim vermeyeyim)
orada tezin birinci safhas› durumunda
yani malzeme toplanm›ﬂ ve tasnif edilmiﬂ, belli bir tezi, hipotezi yok! Belli bir
modele göre tahlil edilmemiﬂ ve yine belli bir kuramsal çerçeveye oturtularak
toplan›p tasnif edilen, tahlil edilen malzeme yorumlanmam›ﬂsa frenkçe tabiriyle “So what” yani bunlar› toplam›ﬂs›n bir
araya getirip tasnif etmiﬂsin, iyi hoﬂ ama
bu malzeme y›¤›n› veya kolleksiyonu ne
ifade ediyor, denilerek sizin ne üretti¤iniz, akademik bir halkbilimci yani profosyonel ve entelektüel bir disiplinin
mensubu olarak yapt›¤›n›z hamall›¤›n,
kibarcas› harcad›¤›n›z eme¤in, zaman›n,
paran›n ve enerjinin, halkbilimsel düﬂünce tarihinde ne anlam ifade etti¤ini
ve sizin söz konusu sistematik içinde
bunlar› yani toplay›p tasnif ettiklerinizi,
nereye oturtup
nas›l yorumlad›¤›n›z,
her ﬂeyden çok daha önemli, siz isterseniz dünyan›n en nadir bir belgesini bulup
okuyabilirsiniz veya bir epik destan› en
son bilen bir tek kiﬂiden ilk derlemeci
olarak derleyebilirsiniz; fakat bütün bunlar›n sadece bir malzeme olarak de¤eri
var iyi bir derlemecisiniz o kadar!
Bu malzemeyi kuramsal olarak de¤erlendiremedi¤iniz ve yorumlayamad›¤›n›z bir tak›m genellemelere gidemedi¤iniz, beyninizi kullanamad›¤›n›z, kendinizi ve düﬂüncenizi katamad›¤›n›z, yeni
bir bilgi üretemedi¤iniz müddetçe yeriniz
derlemeciliktir ve akademik bir halkbilimci olarak bu ba¤lamda toplad›¤›n›z
malzemeyi de¤erlendiremiyorsan›z bu da
önemli bir çal›ﬂma de¤ildir. Derledi¤inizi
kavramsallaﬂt›r›p kuramsal bir çerçeve
içinde de¤erlendirmeniz önemli, üstelik
bu sadece doktora tezinde de¤il bir bildiride veya makalede hatta herhangi bir
dersin dönem ödevinde de böyle...
Bütün bunlar bizim ucundan buca¤›ndan bildi¤imiz duydu¤umuz ve ço¤umuzun baﬂ›na geldi¤i gibi hocalar›m›z›n
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merhametine s›¤›narak “gibi yapmak”
usulüyle uygulad›¤›m›z ﬂeyler gibi görünüyor ve ifade etti¤im nüanslar dikkate
al›nmazsa çok banal veya bireysel bir
sosyo-kültürel travma olarak da alg›lanabilir. Ancak, gerçekten vahim olan söz
konusu merhametlerden maraz›n do¤du¤u ve ömrü bat›da geçenler dahil bir
tek, evet bir tek Türk halkbilimcinin bile henüz bir kuramsal çerçeve geliﬂtiremedi¤i gerçe¤i göz önüne al›n›rsa farkl›
bir ﬂeyden bahsetme¤e çal›ﬂt›¤›m belki
daha iyi anlaﬂ›labilir.
‹ﬂte bu atmosfer içinde bu dünyay›
alg›lay›ﬂ›, bu içten d›ﬂa nesnelere bak›ﬂ›
ve onu kendi içinde tutarl› yorumlay›ﬂ›
yani gördü¤üm ve anlayabildi¤im kadar›yla oradaki bilimsel zihniyeti, ülkeme
taﬂ›mak istedim, zaten (Allah zevâl vermesin) devlette beni bunun için göndermiﬂti ve kendimi biraz romantik ve entel
ifadelerle söylemek gerekirse, ateﬂi çalan Prometus, Akif’in Garb’a yollad›¤›
As›m gibi görüyordum ve hatta daha da
uçuk ve kaç›¤›n› söyleyeyim bir Kral
iken k›l›c› hakk› Tunus ve Cezayir’i, gönülden ba¤l› bulundu¤u milletine hediye
edip devleti de kendisine memuriyet verince sevincinden ç›lg›na dönen, Barbaros Hayrettin Ata olsa böyle yapard› diyerek ‹ndiana Üniversitesi’nin o k›skand›¤›m öyle görünüyor ki k›skanma¤a da
devam edece¤im Folklor ‹htisas Kitapl›¤›’n›n fotokopisini çekme sevdas›na düﬂtüm heyhat ne param yetti ne de zaman›m... (hatta bir k›s›m kitap ve fotokopilerim orada kald› bu da baﬂka bir hikâye
ya neyse) Hülyalar›ma göre 7 veya 12
ciltlik bir “Dünya Halkbilimi Çal›ﬂmalar› Tarihi” yazacakt›m ve bunun için malzeme topluyordum...
Do¤rusu bugün için pek de sa¤l›kl›
bulmad›¤›m o hâleti ruhiye içinde, Henri Glassie hocaya kütüphanede rast geldikçe gizli bir iﬂgal plan›n› gösterirmiﬂcesine gösterdi¤im plana bakt›kça, hoca
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bunun ne menem bir ç›lg›nl›k oldu¤unu
hastas›na hissettirmeyen doktor ﬂefkatiyle anlat›r ve yaz boz tahtas›na dönen
defterimdeki planlar›m› “daha s›n›rl›” ve
“gerçekleﬂtirilebilir” planlara dönüﬂtürürdü. Tabii ben yeni malzemeler bulup
“millîleﬂtirdikçe” defterime çiziktirdi¤im
plan›n bir baﬂka Glassie budamas›na kadar yine ﬂakülü kaçard›... Kusura bakma çok uzun oldu ama bu kitab›n baﬂlang›ç hikâyesi bu.
M.F.: Peki sonuçlan›ﬂ k›sm› nas›l oldu?
Ö.Ç.: Valla, hayal edip hülyas›n›
kurdu¤um kitab› yazamad›¤›m bir gerçek ancak bir gerçek daha var o da yeryüzünde benim bildi¤im kadar›yla halkbilimi kuramlar›n›n bu kadar büyük bir
ço¤unlu¤unu bir araya getiren ve bir
yandan kronolojik bir ak›ﬂ içinde di¤er
yandan da paradigmatik bir yap›lan›ﬂla
tasnif eden en geniﬂ hacimli bir çal›ﬂma
ortaya ç›kt› bu da bir baﬂka gerçek... Hayalimdeki yine bir baﬂka bahara kald›.
Lakin Amerika’da ekmek elden su gölden bibliyografyadan bibliyografyaya atlayarak fotokopi çekmek ve eski kitapç›lardan kitap temin edip planlar yap›p
hayal kurmak kolaym›ﬂ ve Henri hoca
da yerden gö¤e kadar hakl›ym›ﬂ.
Türkiye’ye dönüp doktora derslerine baﬂlay›nca ve de en az› 20 ila 25 saat
aras›nda seyreden ders verme yükünü
omuzlay›nca iﬂ sarpa sard›. Umay Han›m Hocam›z›n ö¤ütleme ve örgütlemesiyle Milli Folklor'un sayfalar› aras›nda
birbiri ard›nca boy göstermeye baﬂlayan
tercümeler, dünya folklor çal›ﬂmalar›n›
anlamak için yeterli de¤ildi. Ancak daha
önce de söyledi¤im gibi benim bildi¤im
kadar›yla sadece ‹ngilizce de bile söyledi¤im gibi müthiﬂ zenginlikte ve hacimde bir halkbilimi literatürü var yine ‹ngilizce vas›tas›yla veya el yordam› kabilinden haberdar oldu¤um Almanca baﬂta
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olmak üzere ‹skandinav ülkeleri ve Latin Amerika da ondan hiç de aﬂa¤› kal›r
gibi de¤il...Uzak Do¤u, Rusya baﬂta olmak üzere Slavik dünya ve Afrika da cabas›..
Bu nedenle günümüzde Türkiye’deki akademik halkbilimci cemaatimiz veya bir avuç Türk halkbilimci olarak bu
iﬂi birebir tercüme yoluyla yapabilece¤imizden ümidi kestim...çünkü daha do¤ru düzgün neyi tercüme etmemiz gerekti¤inin bile tam anlam›yla fark›nda de¤iliz... Öte yandan rastgele yap›lan tercümelerden iki tanesini okuyup “boyac› küpü” veya “keçe-külahç›” hikâyesi gibi ahkâm kesme¤e baﬂlan›l›yor oluﬂu da ayr›
bir dert, bir bak›yorsunuz halkbilimi çal›ﬂmalar›nda yeri yerinden oynatan bir
kavram inan›lmaz bir anlam daralmas›na u¤ram›ﬂ do¤ru düzgün anlaﬂ›lmadan,
burun k›v›r›larak “ya¤l› hoﬂafa” devam
deniliyor veya bilmem ne niyetine tiye
al›n›yor, meﬂhur Nasrettin Hoca’n›n kuﬂuna çeviriliyor ve netice malum, bir ﬂeyi yanl›ﬂ ö¤renmiﬂ olana anlatmak hiç
bilmeyene anlatmaktan daha zor...
Neyse bütün bunlar bir yana,
“Halkbilimine Giriﬂ” dersi için öncelikle
bir tekste veya ders kitab›na ihtiyaç vard›. Fotokopi çektirip “Okuma Paketi” haz›rlamak için Türkçeye tercüme edilmiﬂ
materyali bile ki, biliyorsunuz, bir ihtisas kitapl›¤›m›z vard› o da politik aç gözlülü¤e kurban oldu gitti orada dahi bulabilmek zordu. Dahas› tercüme ve telif
edilmiﬂ metinlerin neredeyse tamam›n›n
do¤al olarak birbirleriyle tenakuzlar›
kuramsal yaklaﬂ›m farkl›l›klar› var e¤er
bunlar üzerinde tek tek durulup ö¤renciye aç›klanmazsa maksat has›l olmuyor...
Bir de bunlar› bir disiplin sistemati¤inden bir ders ve hoca rehberli¤inden uzak
kendi baﬂ›na okuyarak kendini yetiﬂtirme¤e çal›ﬂanlar› düﬂünün.. Bu ba¤lamda aﬂina oldu¤umuz Türkçeleﬂtirilmiﬂ
metinler bile bir anlamda yetiﬂmemize
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ihanet eder duruma düﬂmektedir. Bu
tür metinlerin terim hususiyetlerine
azami dikkat sarfederek, mümkün mertebe tamam›n› kullanmaya gayret ettim,
böylece bu tür kargaﬂa problemleri yaﬂayanlara söz konusu metinlerin halkbilimsel düﬂünce tarihinde nerede yer ald›klar›n› belirtmeyi hesaplad›m, hem zaman hem de aﬂina olmaktan gelen fayday› göz önünde tutarak bunlar› kullanmamak israf olurdu diye düﬂünüyorum.
Öte yandan geldi¤im günden beri Dursun Bey hocam bu tür bir çal›ﬂmaya olan
ihtiyac› hat›rlatmay› do¤rusu hiç ihmâl
etmedi. Mükemmel iyinin düﬂman›d›r
deyip bir “Giriﬂ Kitab›” yazmaya çal›ﬂt›m. Gerçi bizde “Giriﬂ” deyince pek çok
insanda “onu geçelim, arkas› gelsin” dermiﬂcesine önemsemeyen bir tav›r sezinliyorum lakin, en önemli k›s›m giriﬂtir ve
nas›l girerseniz öyle ç›kars›n›z. ‹yiyse iyi
kötüyse kötü...
Haa, az kals›n unutuyordum, belki
de en önemlisi elde bir k›lavuz vazifesi
veya harita iﬂlevi görecek kifayette bir
metin olmay›nca Türkçe’ye yap›lan tercümelerden yabanc› dil bilmeyen Türk
halkbilimcilerin ister hoca olsun ister
ö¤renci istifade etmesi de zor ve yap›lan
çal›ﬂmalar köﬂelerinde boynu bükük
bekliyor. Meselâ, Aziz Bilâl Yan›ko¤lu
(rahmetli) Saint Painteves’ten nefis bir
çal›ﬂma tercüme etmiﬂ...Merhum Boratav Hoca’n›n Van Gennep’ten tercümesi
de öyle tabii en mükemmel örnek muhterem Fikret Türkmen hocam›z›n ‹ngilizce’den tercüme ettirip Nevzat Gözayd›n
hocaya da Almancas›ndan kontrol ettirerek yay›na haz›rlad›¤› Kaarle Khrohn’un
“Halkbilimi Yöntemi” adl› çal›ﬂma ki, bir
mücevher haz›rlama titizli¤i ile ortaya
ç›kan bu çal›ﬂman›n ad›na bak›p alan bir
ö¤renci hatta kuramsal olarak yeterli
haz›rl›¤a sahip olmayan bir hoca, halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n bir zamanlar tabiri
caizse dünyay› yerinden oynatan bu ça-
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l›ﬂmas›n›, halkbilimi çal›ﬂmalar› tarihinde nereye oturtaca¤›n› bilemezse onun
önünde ve arkas›nda ne veya neler oldu¤unu bilemezse ondan yeterince istifade
edemez. Hatta hatta daha da kötüsü
belki en kötüsü “Amerikay› yeniden keﬂfetmeye” kalkarak isim vermek istemiyorum ama bugün için art›k sadece tarihi bir de¤ere sahip bu çal›ﬂmaya reddiyeler bile yazmaya kalk›ﬂabilir.
Ben zaman zaman kendimi buna
benzer durumlarda yakalad›kça “tercüme yar›m fikrin dayan›lmaz cazibesi” diyerek kendimle dalga geçiyorum buna
benzer durumlar.. Vehayut al›r okur ezberler ve siz Performans Teori do¤rultusunda bir çözümleme yapm›ﬂsan›z veya
bununla ilgili bir konuda konuﬂuyorsan›z size bilgiç bilgiç Kaarle Khrohn satmaya kalk›ﬂabilir veya bunun tersi...
söylemek istedi¤im, elimizde do¤ru düzgün bir halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n entelektüel tarihi olmad›¤› müddetçe bu tür
anokranizmler veya artsüremli ve ortak
bir düzleme sahip olmayan meﬂhur “körlerin fili tarif” hikâyesini ça¤r›ﬂt›r›r...halkbilimsel cidal devam eder. Con
Ahmet’in “devr-i daim” makinesi gibi
yüzy›l geçmiﬂ ülkemizde ciddi anlamda
halkbilimi alan›nda elde var hüzün...
Hâla halkbiliminin “yeni” veya “genç bir
bilimdal›” olmakl›¤› heyülas› ve daha da
âlâs› zihnimize “deli gömle¤i” gibi geçirdi¤imiz ideolojik ba¤nazl›klar›m›z›n arkas›na s›¤›narak “beni” veya “bizi mahvettiler” yoksa biz neler yapacakt›k yollu
hikâyeler, binbir türlü mazeretler, “Be
birader! dünyan›n en iyi imkanlar›na sahip olmuﬂsun, çal›ﬂt›¤›n üniversitedeki
bat›l› arkadaﬂlar›n yapt›klar› kuramsal
çal›ﬂmalarla dünyay› yerinden oynatm›ﬂ, mecburiyetten yapt›¤›n birkaç çal›ﬂmayla göz boyay›p karagöz oynatma!” diyecek bir deli babayi¤it ç›kmam›ﬂ, ç›kmayaca¤a da benzer... ‹ﬂte Türkiye’de
bence, k›zsan›z da, ukalal›kla suçlasan›z

114

Y›l: 12 Say›: 46
da, benim gördü¤üm halkbiliminin evrensel standartlarda yap›labilmesi için
gerekli olan bu epistemik, teleolojik k›saca teorik olarak sa¤lam bir zemin yok
veya neredeyse yok denecek kadar zay›f.
Bir bak›ma bunu yani bu zemini biraz
sa¤lamlaﬂt›rma¤a u¤raﬂt›m denilebilir.
Oysa biz bu ülkede bir avuç insan›z
ve Türkiye’nin, Türk milletinin hele hele
de sosyo-kültürel bir rehabilitasyon dönemine ﬂiddetle ihtiyac› olan Türk Dünyas›’n›n pek çok neﬂter ve derman bekleyen sosyo-kültürel sorunu düﬂünüldü¤ünde acilen iﬂe koﬂulmas› gereken
halkbilimciler olarak böyle bir zaman›
ve eme¤i israf etti¤imiz için veya daha
iyi de¤erlendiremedi¤imiz için yar›n›n
Türk halkbilimi çal›ﬂmalar› tarihçisi bizden, çal›ﬂmalar›m›zdan hesap soracak
diye düﬂünüyorum... Hoﬂ devletimizin
bu iﬂlerle ilgilenen sa¤›r sultanlar› veya
önemli bürokratlar›n›n halkbiliminden
bu özellikleri cihetiyle haberi oldu¤unu
da sanm›yorum ya bizim vazifemiz birinci s›n›f bir bilim adamlar› toplulu¤u olmaya çal›ﬂarak haz›rlanmak, bakars›n›z
“hayatta en hakiki mürﬂidin ilim” oldu¤unun fark›na var›rlar.
‹ﬂte bu düﬂünceler ve dürtülerle hayallerimdeki kitab› bir baﬂka bahara b›rak›p elinizdeki çal›ﬂmay› tamamlamaya
çal›ﬂt›m. Hedefim “faydal›” olabilecek
olan bir çal›ﬂma ortaya koymakt›. Bunu
zaman gösterecek. ‹nﬂallah faydal› olur.
M.F.: Peki çal›ﬂman›z›n sizce giderece¤i eksiklikler nelerdir ?
Ö.Ç.: Bunu bir bak›ma aç›klad›m
zannediyorum. Ama ﬂunu söyleyeyim art›k elimizde iyi-kötü, be¤enirsiniz be¤enmezsiniz o baﬂka mesele ama bir k›lavuz, bir harita var. En az›ndan ‹ngilizce
halkbilimi literatüründen neyi tercüme
etmemizin öncelikli olarak gerekli oldu¤u veya tercüme edilmiﬂ daha önce de
söyledi¤im gibi çal›ﬂmalar›n halkbilim-
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sel düﬂünce tarihindeki yeri ve önemi,
eleﬂtirilen yönleri hatta kendisinden
sonraki çal›ﬂmalara tesiri konusunda ölçüp tartabilece¤imiz bir terazimiz var.
Oldukça sa¤lam oldu¤unu düﬂündü¤üm
ve üzerinde eleﬂtirel olarak düﬂünmek
suretiyle ve malzememizi manipule etmeden tahlil edersek yeni kavramlar ve
kuramlar ileri sürebilece¤imiz bir zemin
var. Do¤rusu, ümidim, hayalim ve bir
bak›ma yaﬂama sevincim diyebilece¤im
düﬂüncem, hadi daha güzelini söyleyeyim saplant›m, yak›n bir gelecekte
TÜRK HALKB‹L‹M‹ ÇALIﬁMALARININ MUHTEﬁEM EK‹B‹’nin veya TAKIMI’n›n bu zeminde oluﬂup ortaya ç›kabilece¤idir. Bizim ö¤rencilerimiz aras›ndan niçin bir Linda Dégh ve Richard
Bauman, Dan Ben Amos, Lauri Honko,
Alan Dundes veya Hermann Bausinger
yahut Henri Glassie ç›kmas›n?
Bu son derece önemli bir husus ama
bunu bir yana b›rak›p benim yapabildi¤ime dönersek, dipnotlarda mebzul miktarda verdi¤im kaynaklar ve kaynakçayla merak edilip derinleﬂilmek istenilen
konularda hangi referans veya kaynaklar›n oldu¤u bilgisine ulaﬂ›labilir. Hepsinden de önemlisi Önsöz’e ald›¤›m meﬂhur kiliﬂenin ifade etti¤i gibi “sistem veya bütün parçalar›n›n toplam›ndan daha
fazla bir ﬂeydir.” yani en az›ndan % 50 sinin yayg›n olarak bilindi¤i parça parça
Türkçe çal›ﬂmalarda bulunabildi¤i bu
bilgilerin kendi içinde tutarl› oldu¤una
inand›¤›m sistematik bir bütünlükte görülüp alg›lanabilmesini sa¤l›yor diye düﬂünüyorum ve bunu hiçbir tevazu göstermeden önemsiyorum.
M.F.: Sizi tebrik ediyor ve "bir baﬂka
bahara kalan"› yani "Dünya Çap›nda
Halkbilimi Çal›ﬂmalar› Tarihi"ni bekliyoruz.
Ö.Ç.: Teﬂekkür ederim. ‹nﬂallah.
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