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"HALK B‹LG‹S‹ (FOLKLOR) DERLEME
VE ‹NCELEME YÖNTEMLER‹" K‹TABI HAKKINDA
PROF. DR. MET‹N EK‹C‹ ‹LE SOHBET*
P›nar DÖNMEZ FEDAKAR**
P›nar Dönmez Fedakar: Sizi,
“Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve ‹nceleme Yöntemleri” kitab›n› haz›rlamaya yönelten sebep nedir?
Metin Ekici: Bilindi¤i gibi, Türkiye’de halk bilimi derleme ve inceleme çal›ﬂmalar› Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan çok daha öncesinde baﬂlamas›na ra¤men, sistemli bir ﬂekilde halk bilimi
çal›ﬂmalar› cumhuriyetle birlikte baﬂlam›ﬂt›r. Bu ilk derleme ve inceleme çal›ﬂmalar› oldukça ciddi araﬂt›rmalar olmalar›na ra¤men, özellikle derleme çal›ﬂmalar›nda kullan›lan yöntemler ve bu yöntemlerin uygulan›ﬂ biçimi hakk›nda bir kitap
boyutunda, uzun süre herhangi bir eser
ortaya konmam›ﬂt›r. Sadece belli araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan “derleme
k›lavuzlar›” ile bu çal›ﬂmalar yönlendirilmiﬂtir. Yine derleme çal›ﬂmalar›n›n terminolojik yönü yeterince ayd›nlat›lmam›ﬂ,
yani derlemenin ne oldu¤u, alan›n (saha)
ne oldu¤u, derlemecinin kim oldu¤u, kime
kaynak kiﬂi dendi¤i gibi tan›mlar tam olarak yap›lmam›ﬂ, daha do¤rusu bu konular
sorun edilmemiﬂtir. Muhtemelen bu durum pek çok halk bilimcinin dikkatini
çekmiﬂ, ancak bat›da haz›rlanm›ﬂ olan çeﬂitli çal›ﬂmalardan yararlanmak suretiyle, gerek alan araﬂt›rmalar›nda ve gerekse derslerde bu eksiklik giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
1970’li y›llarda bu konuda yeni baz›
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, özellikle Amerika
Birleﬂik Devletleri’ndeki halk bilimi çal›ﬂmalar›n›n Türkiye’de tan›nmas›yla birlik*
**

te, Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal taraf›ndan,
Kenneth S. Goldstein’in 1960 y›l›nda yazd›¤› “A Guide for Field Workers in Folklore” adl› çal›ﬂmas› “Sahada Folklor Derleme Metotlar›” ad›yla Türkçe’ye çevrilmiﬂ
ve Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan 1977 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. 1980’li y›llar›n baﬂ›nda Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde okutulan “Halk Edebiyat›na Giriﬂ” derslerinde
kaynak kitap olarak kulland›¤›m›z bu çeviri kitap, pek çok halk bilimci taraf›ndan
kullan›lm›ﬂ ve halen kullan›lmaktad›r. ‹ﬂte o y›llarda dikkatimi çeken hususlardan
biri, sözü edilen bu çeviri kitaptaki ço¤u
konu ve örne¤in bize yabanc› olmas› ve
bundan dolay› bir eksikli¤in bulundu¤u
sorunu oldu.
1985 y›l›nda Ege Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde hocam Prof.
Dr. Fikret Türkmen ile birlikte çal›ﬂmaya
baﬂlad›¤›mda, hocam taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ve halihaz›rda devam etmekte olan
“Ege Bölgesi Yaz›l› ve Sözlü Kültür Ürünlerini Derleme Projesi”nde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Bu projede görevli olarak, Ege Bölgesi’ndeki pek çok köyde derleme çal›ﬂmas›na kat›ld›m. Sözünü etti¤im derleme çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda Goldstein’in kitab›
ve hocam taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ “Sahada
Folklor Derleme Teknikleri” adl› ders kitab›n› kullan›yorduk. Ad› geçen kitaplar
yan›nda, yaklaﬂ›k dört y›l boyunca, hocamla yapm›ﬂ oldu¤umuz derleme çal›ﬂmalar› ve sonras›nda yapt›¤›m›z arﬂivleme çal›ﬂmalar›, derleme s›ras›nda karﬂ›la-
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ﬂ›labilecek çeﬂitli durumlar› ve derlemenin her aﬂamas›nda yap›lmas› gerekenleri
tecrübe etme ve ö¤renme f›rsat› verdi.
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda doktora e¤itimi için ABD’ye gitti¤imde, derleme çal›ﬂmas› konusunda belli bir birikime sahip
genç bir araﬂt›rmac›yd›m. Orada ald›¤›m
derslere ek olarak zaman zaman Wisconsin folkloru konusunda alan araﬂt›rmas›
yapan hocam Prof. Dr. James P. Leary ile
çeﬂitli derleme çal›ﬂmalar›na kat›lma f›rsat› buldum. Bu araﬂt›rmalar hem kent
ortam›nda, hem de k›rsal kesimde yap›l›yordu. Bir Aral›k ay›nda, Kanada s›n›r›nda yaﬂayan Amerikan yerlileri ile yapt›¤›m›z derleme çal›ﬂmas› ise unutulmayacak
an›lar›m aras›nda yer ald›. Bu derleme çal›ﬂmalar›, A.B.D. veya dünyan›n baﬂka bir
yerinde yap›lan derleme çal›ﬂmalar›n›n,
Türkiye’deki çal›ﬂmalardan daha üstün
olmad›¤›n› ve bizim de derleme konusunda yeterli bir birikime sahip oldu¤umuzu
görmemi sa¤lad›. Yukar›da da belirtti¤im
gibi, Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalarda iﬂin
ad›n›n, tan›m›n›n ve kuramsal yönünün
ifade edilmesinde bir eksiklik vard›. Bu
kitab› yazma nedenlerimden biri de iﬂin
ad›n› koyma, tan›m›n› yapma ve kuramsal yönünü belirleme arzumdur.
1996 y›l›nda Türkiye’ye döndükten
sonra gerek lisans ve gerekse lisansüstü
programlar›nda okuttu¤um derslerdeki
konulardan biri de derleme konusu oldu.
Ö¤renci arkadaﬂlar›mla birlikte her y›l
halk bilgisi ürünlerinin derlenmesi konusunda, gerek terminoloji ve gerekse yöntemle ilgili çeﬂitli konular›, hem söz konusu kitaplardan yararlanarak ve hem de
kendi deneyimlerimizi de katarak tart›ﬂt›k. Bütün bunlar bu kitab›n haz›rlanmas›ndaki temel etkenlerdir. Y›llarla birlikte
baﬂka ülkelerden örnekler yerine Türkiye
ve Türk dünyas› örnekleri artt› ve genç
arkadaﬂlar›m›n ve de hocam›n teﬂvikleriyle bu kitab› yazmaya ve Türkiye’ye yönelik bir derleme kitab› oluﬂturmaya karar
verdik. Böylece kendi sorunlar›m›z› kendi
dünyam›zdan örneklerle aç›klamak ve
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halk bilimiyle ilgilenenlere daha kullan›ﬂl› bir kaynak kitap haz›rlamaya çal›ﬂt›k.
P›nar Dönmez Fedakar: Kitab›n›z›n ad› ve içeri¤i hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
Metin Ekici: Bu kitab›n ad›n› belirleme konusunda halk bilimi alan›nda çal›ﬂan pek çok kiﬂiyle tart›ﬂt›k. Kitab›n ad›
birkaç konuyu kapsamaktad›r. ‹zin verirseniz aç›klayay›m. “Halk bilgisi” ifadesi,
asl›nda cumhuriyetin ilk y›llar›nda “Halk
Bilgisi Haberleri” gibi baz› dergilerin ad›
olarak kullan›lm›ﬂ ve günümüzde art›k
kullan›lmayan bir ifade haline gelmiﬂtir.
Ancak, biz bu ifadeyi kullanmay› tercih
ettik. Çünkü, buradaki temel sorun, ‹ngilizce “folklore” teriminin tam olarak Türkçe’de nas›l karﬂ›lanaca¤›yla ilgilidir. Türkiye’de art›k “halk bilimi” terimi yerleﬂmiﬂ ve özellikle bir bilim dal›n›n ad› haline gelmiﬂtir. Fakat, bilim dal›n›n kendisiyle inceleme konusu etti¤i malzemenin
ayn› olmas› ve özellikle ‹ngilizce bir kelimenin karﬂ›lanmas› noktas›nda ciddi bir
sorun ortaya ç›kmaktad›r. “Folklore” ‹ngilizce’de hem “bilgi” hem de “bilim” anlam›na gelmesine ra¤men, Türkçe’de “halk bilimi” teriminin “halk”›n sahip oldu¤u bilgiyi tam olarak karﬂ›lamas› mümkün görünmemektedir. ‹ﬂte bu nedenle bilim dal› ad› olarak “halk bilimi” terimini kullanmay› tercih ederken, inceleme konusu
ürünlerin “halk bilgisi” terimiyle ifade
edilmesinin daha do¤ru olaca¤› düﬂüncesinden hareketle, kitab›n ad›n›n ilk k›sm›n›n “Halk Bilgisi (Folklor)” olmas›na karar verdim. Bunu söylerken, alan›m›zda
bir polemik baﬂlatmak gibi bir niyetim
yok. Bununla birlikte, bu kullan›m özellikle edebiyat alan›ndan gelen halk bilimciler taraf›ndan tart›ﬂmal› kabul edilebilir. Bu konuda ortaya at›lacak görüﬂlerle,
ileride fikrimiz de¤iﬂebilir. Kitab›n ad›ndaki “derleme ve inceleme” k›s›mlar› ise,
tamamen yap›lan alan araﬂt›rmas› iﬂinin
kitapta konu edilmesiyle ilgilidir. Son olarak, “yöntem” terimi de “metot” teriminin
karﬂ›l›¤› olarak kullan›lm›ﬂ olup, derleme
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ve inceleme iﬂinin nas›l yap›lmas›yla ilgilidir.
Kitapta; sadece derlemenin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini sorun etmekle kalmad›k, genel olarak halk biliminin ve ilgili
pek çok terimin anlam›n› aç›klamaya,
derleme öncesi bilinmesi gerekenlerle,
derleme sonras›ndaki sorunlardan olan
arﬂivleme ve yay›nlama aﬂamas›na kadar
yap›lmas› gerekenlerin hepsini ele almaya çal›ﬂt›k. Çünkü, derleme konusu tek
baﬂ›na ele al›nacak bir konu olmay›p, derleme çal›ﬂmas›ndan önce ve sonra tart›ﬂ›lmas› gereken terminolojik ve planlamayla
ilgili pek çok sorun vard›r. Bu noktada isterseniz, giriﬂ k›sm›ndan baﬂlay›p, bütün
bölümlerde yer verdi¤imiz konular› ana
hatlar› ile aç›klayay›m.
Kitab›n giriﬂ k›sm›nda, halk bilimi
alan›n›n temel terminolojik sorunlar›ndan olan “halk, halk bilgisi ve halk bilimi”
konular›na, “halk bilgisi ürünlerinin temel özellikleri”ne, halk bilimiyle ilgili “gelenek” ve “görenek” gibi baz› terimlere ve
de “halk biliminin kaynaklar›”na yer vermenin okuyucu aç›s›ndan yararl› olaca¤›n› düﬂündük. Bu baﬂl›klar, baz› noktalarda ayr›nt›l› olarak, baz› noktalarda ise yüzeysel ele al›nm›ﬂ olup, okuyucuyu s›kmayan ve as›l sorunlar› irdeleyen bir yaklaﬂ›m sergilemeye çal›ﬂt›k.
Kitab›n “Derleme ve Planlanmas›”
adl› birinci bölümünde, yine terim meselesini ilk olarak ele al›p “derleme”, “alan”,
“derlemeci”, “kaynak kiﬂi” gibi konular›,
terim olarak aç›klamay› tercih ettik. Daha
sonra, “derlemenin planlanmas›”, neyi,
neden, niçin, nerede, ne zaman derleyece¤im gibi sorunlar› ise, “proje haz›rlama”
baﬂl›¤› alt›nda ele ald›k. Özellikle genç
halk bilimcilerin iyi bir yönlendirmeyi ihtiyaçlar› oldu¤u ve de derlemenin bir “toplama” iﬂi de¤il, bilimsel bir temele dayand›r›lmas› gerekti¤i düﬂüncesiyle yukar›daki konular›n baz›lar›nda ayr›nt›l› aç›klamalara gitme ihtiyac› duyduk.
‹kinci bölümde ise, “alana ç›kmadan
önce yap›lacak haz›rl›klar”a yer verdik.
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Bu bölümde, özellikle derleme çal›ﬂmas›
s›ras›nda kullan›lacak malzeme haz›rl›¤›
ve ekibin oluﬂturulmas› önemle üzerinde
durulan konular oldu. Yine, “alan hakk›nda ön bilgi edinilmesi”, “alan çal›ﬂmas› s›ras›nda kal›nacak yer” ve “alanda çal›ﬂmaya yard›mc› olacak kiﬂilerin belirlenmesi” de üzerinde durulan konular aras›ndad›r. Bu bölüm, bir derleme çal›ﬂmas›n›n bir veya birkaç ayl›k olarak planlanmas› veya sadece bir hafta sonu yap›lmas› gibi, farkl› çal›ﬂmalar göz önünde bulundurularak haz›rlanm›ﬂt›r.
Kitab›n “Alanda Kullan›lan Derleme
Yöntemleri” baﬂl›kl› üçüncü bölümünde;
halk bilimciler taraf›ndan genelde bilinen
ve uygulanan “gözlem” ve “karﬂ›l›kl› görüﬂme” yöntemleri yan›nda “anket” yöntemine de yer verdik ve her yöntemin özelliklerini aç›klamaya çal›ﬂt›m. Derleme
yöntemlerinin tan›t›lmas›ndan sonra, bu
“yöntemlerin alanda kullan›m› s›ras›nda
ortaya ç›kan sorunlar”, “derlemecinin alana uyum sa¤lamas›”, “kaynak kiﬂilerle iletiﬂim kurulmas›” ve “kaynak kiﬂilerin derleme için ikna edilmesi” gibi sorunlar yan›nda, ça¤daﬂ halk bilimi kuram ve yöntemlerinden “icra (performans)” kuram›n›n ortaya koydu¤u bulgulardan da yararlanarak, bir derleme ortam›n› etkileyen
temel etkenlerden “derlemecinin kimli¤i”,
“icra ortam›”, “icrac›n›n kimli¤i ve durumu”, “dinleyici veya seyirci durumu”, “icra
zaman› ve yeri” gibi sorunlara da yer verdik. Bütün bunlara ek olarak, “kaynak kiﬂi ve derleme ortam› bilgilerinin kaydedilmesi” ve de “kay›tl› malzemelerin etiketlenip numaraland›r›lmas›” konular› da bu
bölüm içinde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitab›n “Alan Çal›ﬂmas›ndan Sonra
Yap›lmas› Gerekenler” baﬂl›kl› dördüncü
bölümünde, genel olarak alandan dönüﬂte
yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar konu edilmiﬂtir. Bölümün ilk k›sm›nda, derlenen
“halk bilgisi ürünlerinin tasnifi ve arﬂive
haz›rlanmas›”, yap›lan çal›ﬂmayla ilgili
bir “rapor haz›rlanmas›”, “sözlü kay›tlar›n
yaz›ya geçirilmesi” ve “yaz›ya geçirme s›-
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ras›nda dikkat edilmesi gereken hususlar”, “ses ve görüntü kay›tlar›n›n çözümlenmesi”, alandan “derlenen maddi ürün
örnekleriyle sözlü ve yaz›l› kay›tlar›n iliﬂkilendirilmesi”, bütün “ürünlerin türlere
göre listelenmesi”, “ses ve görüntü kay›tlar›n›n dijital bilgi saklama ortamlar›na
aktar›larak uzun süreli arﬂivlenmesi” konular›na yer verdik. Bölümün ikinci k›sm›nda ise, derlenen “halk bilgisi ürünlerinin halk bilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmesi”yle ilgili eski ve yeni bütün
kuram ve yöntemler genel olarak tan›t›lm›ﬂt›r. Bölümün son k›sm›nda ise, güncelli¤ini halen koruyan sorunlardan ve derlenen “halk bilgisi ürünlerinin yay›na haz›rlanmas›”, bu “ürünlerin sahipli¤i”, “ticareti”, “tan›t›m›”, “ö¤retimi” ve “korunmas›”
gibi konular tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitab›n “Sonuç” k›sm›nda genel olarak her bölümde tart›ﬂ›lan konular ve
bunlardan elde edilen sonuçlar vurgulanm›ﬂt›r. Sonucu takip eden k›s›mda ise,
baﬂta Prof. Dr. Fikret Türkmen taraf›ndan haz›rlanan “Sahada Folklor Derleme
Teknikleri” ve Nail Tan taraf›ndan haz›rlanan “Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler” adl› çal›ﬂmalar›n yan›nda, Kültür Bakanl›¤› halk bilimi araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ve halk bilgisi derleme
çal›ﬂmalar›nda kullan›lan sorular›, kitab›m›z›n “Ekler” bölümünde “Türlere Göre
Örnek Bilgi Sorular›” baﬂl›¤› alt›nda, kendi deneyimlerimizden de yararlanarak ve
baz› sorular› güncellemek suretiyle alanda halk bilgisi derleme çal›ﬂmas› yapacak
araﬂt›rmac›lara bir kolayl›k olmas› için
verdik. Bu sorularla ilgili, özellikle ilk defa derleme yapacak genç halk bilimcilere
yönelik olarak ﬂu hususu belirtmekte yarar görüyorum. Kitapta yer verdi¤imiz sorular›n, derleme yapacak araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan aynen kullan›lmas› gibi bir zorunluluk söz konusu olmad›¤› gibi, bir
derleme s›ras›nda kaynak kiﬂilere yöneltilebilecek sorular bunlarla s›n›rl› de¤ildir.
Bu k›s›mda verilen sorular, örnek sorular
olup, her araﬂt›rmac›n›n kendi derleme
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ortam›na göre bunlara eklemeler yapmas›
veya baz› sorular› kullanma gere¤i duymamas› mümkündür. Ancak, kitapta verdi¤imiz sorular her derlemeci için büyük
bir kolayl›k sa¤layacak ve özellikle halk
bilimi ö¤rencilerinin ilk derleme çal›ﬂmalar›nda onlar› büyük ölçüde rahatlatacakt›r.
Kitab›, çal›ﬂmam›z boyunca yararland›¤›m›z kitap ve makaleleri, alfabetik
bir liste içinde verdi¤imiz “Kaynaklar”
k›sm›yla tamamlad›k.
P›nar Dönmez Fedakar: Bu kitab›
haz›rlarken hedeflemiﬂ oldu¤unuz okuyucu kitlesi ve çal›ﬂman›z›n okuyucuya sa¤layaca¤› yararlar hakk›nda ne söylemek
istersiniz?
Metin Ekici: Bu kitab› haz›rlarken,
genel olarak kendi bölgesinin kültürüne
ve do¤al olarak Türk kültürüne gönül veren herkese, özel olarak da halk bilimi
alan›nda yeni veya uzman olarak çal›ﬂan
halk bilimcilere ve de halk bilimi e¤itimi
almakta olan lisans ve lisansüstü ö¤rencilerine ulaﬂmay› hedefledim. Yukar›da kitab›n içeri¤i hakk›nda bilgi verirken aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m gibi, halk biliminin bir
bilim dal› olarak kabul edilmesinden bugüne kadar geçen süre içinde tart›ﬂ›lan ve
günümüzde de tart›ﬂ›lmakta olan pek çok
temel sorun bu kitap içerisinde bazen ayr›nt›l› olarak bazen yüzeysel olarak ele
al›nd›.
Halk bilimi ö¤rencileri, gerek halk
bilimi alan›n›n genel baz› sorunlar› ve gerekse derlemeyle ilgili pek çok sorunun
yan›t›n› bu kitapta bulabileceklerdir. Yine, kendi yöresinin kültürüne ilgi duyan
ve halk bilimi alan›yla dolayl› olarak ilgilenen çeﬂitli alanlardan kiﬂiler de halk bilgisi ürünlerinin neden ve nas›l derlenmesi gerekti¤i ve nas›l yorumlanmas› gerekti¤i gibi sorulara bu kitapta yan›t bulabileceklerdir. Halk bilimiyle akademik olarak u¤raﬂan arkadaﬂlar›m›z›n da, baz› sorunlara yönelik çözüm önerilerini bulacaklar›n›, özellikle de “Halk Bilimine Giriﬂ” derslerinde bu kitaptan yararlanabi-
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leceklerini ümit ediyorum. ﬁunu da belirtmeliyim ki, bu çal›ﬂma, sadece Türk Dili
ve Edebiyat› bölümleri ve Halk Bilimi bölümlerinde okutulan dersler düﬂünülerek
de¤il, bunlar›n yan›nda Türk Halk Müzi¤i, Türk Halk Oyunlar›, Türk Mutfa¤› ve
Geleneksel El Sanatlar› gibi, halk biliminin farkl› alanlar›yla u¤raﬂan uzman ve
amatör kiﬂilerin de faydalanabilece¤i bir
ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂma; “halk” ve “halk bilimi
(folklor)” terimlerinin, dar kapsaml› kullan›mlar›n› k›rmaya yönelik yeni bir giriﬂimdir. Bu kitapla, hem “halk” kavram›n›n ça¤daﬂ bir tan›m›n› yapmaya ve hem
de halk biliminin ça¤daﬂ bir bilim dal› olarak neyi ifade etmesi gerekti¤ini ›srarla
vurgulamaya çal›ﬂt›k. Halk biliminin,
içinde yaﬂad›¤›m›z toplumun kültürel yap›s›n› bilimsel yöntemlerle tan›may› sa¤layan, tan›d›¤›m›z bir kültürel yap›y› da
bölgesel ve ulusal düzeyde tan›tmaya çal›ﬂan bir bilim dal› oldu¤unu göstermeye
çal›ﬂt›k. Halk biliminin, içinde yaﬂad›¤›
toplumu tan›yan bireyin, kendi ulusal de¤erlerini, evrensel bir de¤er haline getirme yollar›n› ö¤reten bir bilim dal› oldu¤unu bir kez daha vurgulamaya çal›ﬂt›k.
Uzun bir süredir “bat›l›” olan›n “modern”
ve “modern” olan›n daha iyi oldu¤unu ruh
ve düﬂünce dünyas›n› derinliklerinde hissetmeye sevk edilen ve bu nedenle bat›l›
kültürleri tan›ma yolunda büyük bir çaba
sarf etmeye yöneltilen Türk insan›, özellikle Türk ayd›n›, maalesef, bu s›rada
kendinden uzaklaﬂm›ﬂ, kendi de¤erlerini
tan›maktan ve tan›tmaktan yoksun b›rak›lm›ﬂ ve sonuçta günümüz Türk gençli¤i
kendi ulusal de¤erlerinden, adeta utan›r
hale getirilmiﬂtir. Bu kitab›n sa¤layaca¤›
en önemli yarar, kendini tan›mayan›n
baﬂkalar›n› hiç tan›yamayaca¤› olgusundan hareketle, ça¤daﬂ Türk gençli¤inin
her ﬂeyden önce kendi de¤erlerini tan›mas›n›n gereklili¤i ve bu tan›man›n bilimsel
bir yöntemle nas›l yap›laca¤›d›r.
Bir bilim dal› olarak halk bilimi ülkemizde oldukça ilerlemiﬂ olmas›na ra¤men,
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di eksikliklere sahip olmas›, pek çok akademisyen taraf›ndan geçmiﬂte ifade edildi¤i gibi, günümüzde de vurgulanmaktad›r. Bu kitap, bu eksikliklerden bir k›sm›n› olsun gidermeyi ve halk bilimi alan›nda
yap›lacak çal›ﬂmalar›n daha sa¤lam temeller üzerinde yürütülmesini amaçlam›ﬂt›r. San›r›m kitab›n sa¤lad›¤› önemli
yararlardan biri de terminoloji konusundaki katk›s›d›r.
Kitab›n yararlar›yla ilgili vurgulamak istedi¤im son nokta ise, yap›lan derleme çal›ﬂmalar›n›n amaç, yöntem ve malzeme kullan›m› ba¤lamlar›nda daha ciddi
bir hale getirilmesiyle ilgilidir. Çünkü, bir
derleme çal›ﬂmas› zaman ve kaynak kullan›m› bak›m›ndan oldukça zor ve masrafl› bir iﬂtir. Üstelik, çeﬂitli ekonomik ve siyasal gruplar›n destekledikleri “popüler
kültür” ad› verilen, tam bir kültür y›¤›n›ndan ibaret yap›lar, geleneksel kültürel de¤erlerimizin yerini süratle almakta, bu
noktada biz halk bilimciler çok fazla bir
ﬂey yapamaman›n üzüntüsünü yaﬂamaktay›z. Halbuki, ilerlemiﬂ ülkelerde halk
bilimciler kendi toplumlar›n›n kültürel
yap›lar›n› sadece tespit etmekle kalmamakta, yapm›ﬂ olduklar› tespitlerden hareketle geleneksel yap›larla ça¤daﬂ kültürel yap›lar› birleﬂtirme noktas›nda önemli
ad›mlar atmaktad›rlar. Tabii ki, bu yap›lar› oluﬂturmada, derleme çal›ﬂmalar› ilk
ad›md›r. Ülkemizde yap›lan bu kadar zahmetli derleme çal›ﬂmalar›n›n sadece bir
kitap veya bir tan›tma makalesi boyutunda b›rak›lmamas›, ça¤daﬂ Türk kültürünün oluﬂumu ve geliﬂiminin belirlenmesinde de, halk bilimcilerin yapt›klar› derleme ve inceleme çal›ﬂmalar›ndan önemli
ölçüde yararlan›lmas›n›n gereklili¤i ve bu
gereklili¤in yöntemleri hakk›nda bu kitab›n önemli bir katk› yapaca¤›n› umuyorum. Sözlerimi tamamlarken, bu kitab›n
haz›rlanmas› ve yay›mlanmas› s›ras›nda
yard›mc› olan herkese teﬂekkür ederim.
P›nar Dönmez Fedakar: Bu de¤erli çal›ﬂman›zdan dolay› sizi kutluyor ve
çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› diliyorum.
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