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Birazcrk giinegin gcikytiziinde
gcirtirmesiyeter yemyeg' bir
ewende insanla'n sere serpe yerlere ,r"u.r*"ul".,na...
rrr--ri. nift yan yana. Bagka
bir r
gift dudak dudasa. iki yagh
karr koca
baqrnrsevdi$ininyumugacrk
-g."rorrgrurLur".r-rE. Biri dayamrg
dizine, dalmrEdtiqlere...
Her insan bir ada. Her gift bir
ewe-n as"g artra', gol kryrra'
dolu
onlarla. Yabancr bir gciz crnce
yadrrgar belki."ni"i- parklar biiyle
desil.
sevdi$inin elini bile tirtam^rrn'korklada.r.
s.uiigin de nice istesefazla
brrakmaz parmakrarlnl avucunda
geker hemen. Biri gcirtir, biri
duyar,
biri"' Hep baqkalan'iEin yaqar
Do$ulu. Biz Do$u tilkelerinin insanla'
kendimiz
isin varamav.hie.-o
z tam
olmaz bu ytizden. Gergek dzgrirhi$ri
ll-&., bu ney#iil;ffigJ';
,"a"*ryJ*Ik
bundan. oysa sevide
app' Eirkinlik hig yok. Bunu gri-*ip
a-niamarruya. p..k sevgililerini gririip...
Parklar ancak huzur verir Do$uda.
rstanb,,i,du parklarda hep acrrr
insanlar oturur' Srkrntrh,
arahkh
Einr..
bir urakhk iginde dolagrrlar.
-rirkek
Htiztin iner aiaElardan, dallardan.
Esintiler hi.izi.in getirir. Htiztin duyurur konuqmalar.Batrnrnhig bir
parkr Hyde pu.t r.uaur hriziinden
uzak de$il.
Evet' htiztin diye bir
r.y ytt nryJ:
parkta. Kag klz aradrm bu duyguyu;
'Bulamadrm.
adrm adtm, Eevremde,igimd".
H;;.
kargr bir yer burasr.
Iki adrm attrn mr
kciEesinden
{alrrler
o!.u" do$ru, yeryi.iztinde
acr diye, hi.iztin diye.
-rorrrubir q.y yol.-.rq gibi gerir. isterse
gtineqde ormasrn,
kurgun rengi bir gcikyiirri durrur,
tepenizie, htiziin yoktur gene.
Mutluluk vardrr, sevingvardrr, iy-i,
tath, umutlu
onlar vardrr' Yaqamaya ba$lanmr$srn...ya'ndan ne varsa, ne orabilirse
qok qey beklersin...
Bunca sevigenEiftin arasrnda
i.t tugrrru da olsan, iginde diinyanrn
derdi,

;,Hi":#j,ui:J:::t^$ml$,

donmuq
kalmrsda orsabir gizriei mutruduy-

Evet, gidin Londra'ya. ilk
iginiz Hyde parka kogmak orsun.
Bir saat,
iki saat geEirin orada_.Brrakrn
gezmererini, ahqverigi, hatta
i..g, purur

tir..1trgru'Yagamavrtadrn. Mutrululk
nedir, duyun.Hyde park
ili-"T1ltl
tgtn bu civgtilerin
ne denri yetersiz ordu$unu urrluyu."ksrmz
orada...

SABAHATTIN EYUBOdLU'NU
YiriNNIr
Dergirnizi baskrya verdikten
sonra de$erli diiqtince ve edebiyat
adamr Sabahattin Eyubo$lu,nun
ohim haberini aldrk. Dost ve yaktnlartnrn aclstnr pa;rlarstr, ailesine
bas sa$hgi dileriz.
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TURK HALKBir,iUiTViiV SORUNLARI {
SEDAT VEYIS ORNEK
Bilindigi gibifolklor terimi ilkin 1846 yrhnda W. J. Thomas tarafindan
Ingiltere'de ortaya atrlmrqtrr. Sozcii$iin kokenifolk (:halk) ve lore(:bilim)'den gelmektedir; anlamr da halkbilimi demektirl. Anglo-Sakson tilkeleriyle
Fransa'da "Folklore", Alman dili konuqan rilkelerde de "Volkskunde"
adrnr alan bu bilim dah uzun siireden beri Batr i.iniversitelerinde ders olarak okutulmaktadrr. Dilimize defolklor olarak gegen bu terim, bir zamanlar,
o'Halkbilgisi" ve "Halkbilimi" biEiminde kuilanrlmrg,
TUrkge karqrh$r olan
fakat sonralarr "Folklor" olarak yaygrnhk kazanmrqtrr.
snr.Ksir,iMixir.l rrse crglriqi vn suciiNrii

riinr

ounuuu

Daha onceki da$rnrk Eahg:nalar bir yana brrakrlrrsa, Ttirk halkbilimiyle ilgili araqtrrmalan arnaglayan ilk orgiit rg27 yrhnda "Ttirk Halkbilgisi Derne$i" adryle Ankaraidu ku.ulmugtur. Bu orgtittin yayln organlan
ile on yrh aqkrn bir siireyolarak da ancak bir sayr grkan Halkbilgki fuIecmuast
2. Bu der$inin, halk
le yayrmlanan Hatkbitgisi Haberleri dergisini gortiyoruz
ya{amrnrn geqitli yanlarrnr kapsayan derleme ve incelemeleriyle Ttirk halkbilimine onemli katkrda bulundu$unu belirtmek gerekir.
Halkevlerinin ytirt yi.izeyine yayrlmasr ve Eeqitli alanlardaki u$raqrlan
yanl srra, bu evlerce yayrmlanan dergilerin sayfalannrn go$unu bolgesel ve
yciresel halk yaqamlna iliqkin konulara ayrrmasr, bugtin artrk Eo$unun kaybolmaya yi.iz tuttu$u zengin folklor verilerinin saptanmasr bakrmrndan cinemli rol oynamrqtrr. Halkevlerinin kapatrlmasl sonucu bu dergilerin yayrmlanmalan da sona ermiq, boylece yoresel derlemeler de - go$u zaman sistemsiz ve geligigtizel de olsa - btiytik olEtide duraklamrqtrr.
rg4g yrlindan bu yane-sayrn ihsan Hrnger'in tistiin bir gabayla grkardt$r Tark Folklor Arastvmalarz dergisi bu alandaki borslu$u elden geldi$ince
doldurmaya Eahqmakta, yirmi yrh aqkrn bir stireden beri Trirk halkbilimine yararh olmaktadrr. r956 yrhndayayrmlanmaya baqlayan Tiirk Etnografla
Dergisi cle yayrmrnr si.irdiirmektedir. Son birkaq yrldan beri Robert Kolej
(qimdiki Bo$azigi Universitesi) o$rencilerinin ayhk Folklora Dolru, Ttirk
Folklor Kurumunun iiE ayda bir yayrmladr$r Folklor dergilerini de saymak
gerekir. Bunlalrn chgrnda, iilkemizde, do$rudan clo$'ruya halkbilimini konu
edineii dergiler yoktur; ancak Eeqitli dergiler, sayfalarrnda zaman zaman
halkbiiimivle ilgili derlerne ve incelemelele ver vermektedirler. r966 yrlin'
'

ORI{EK,

S.Y.:

BOF.ATAV,

Einoloji Sdzliigii, s. 88, Ankara 1971.
100Soruda Tiirk Hatk Edebilah, s. 6, Istanbul 1969.
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da kurulan "Milll Folklor Enstittisii" ise hentiz bir dergi yayrmrna gegmemiqtir.
Maddi kiiltiir iirtinlerini, yani etnografik malzemeyi toplayrp, sistem- \
li bir bigimde sergileyen, konunun merakhlarlna ve araqtrrrcrlara agrk tutan
Ankara'daki "Etnografya Mtizesi"nin drqrnda, bu onemli gorevi ig edinen
bagka bir ciddi kuruluq yoktur. Ancak saylsr iigti beqi gegmeyen kimi btiytk
kentlerimizdeki mtizelerimiz bir iki kciqesini etnografik gereqlere ayrrmr$lardrr. Anadolu kentlerindeki mtizelerdeyse, birgok de$erli gereE, sistemli
bir srnrflamadan uzak, geliqigi.izel serpiqtirilmigtir. Yalnrz gegti$imiz yrl,
"Eski Eserler ve Miizeler Genel Miidtirlti$ti", bi.inyesinde etnologlara da
yer vererek, yciresel etnografik gereElerin toplanmasr, srnrflandrrrlmasr ve
korunmasr konusunda bu elemanlardan da yararlanmaya baqlamrqtr.
Ankara Universitesinde, r938-48 yrllan arasrnda halk edebiyatrylc".
baglayan o$retim, tam bir folklor kiirstisiine d6niigmeden ders programrndan kaldrrrlmrqhr. Bugtin aynr Universitenin Dil-Tarih
ve Co$rafya Faktiltesi Etnoloji Kiirsiistinde r96o yrhndan bu yana "Ti,irkiye Folkloru" ile;
ilgili dersler verilmekte, etnolojik ve folklorik incelemeler, aragtrrmalar yaprlarak yayimlanmaktadrr. Fakiiltenin Ttirkoloji Enstittistinde de son bir
pldan beri halk edebiyatr dersi okutulmaktadrr. fstanbul, Erzurum Atati.irk
ve Bo$aziqi Universitelerinde de daha qok halk edebiyatrna yonelik derslere
ve araqtlrmalara yer verilmektedir. Fakat Tiirkiye'nin hiE bir iiniversitesinde ba$rmsrz bir halkbilimi ktirstisti heniiz kurulamamr$tlr. Bu durum,
iiniversitelerimiz adrna btiyi.ik bir eksikliktir ve bu eksikli$in en krsa zamanda giderilmesinde oz ktilttirtimi.iz adrna btiytik yararlar vardrr.
sAr,reiliui

weoin, rrr nndir,nin?

Tiirkiye'de halkbilimi, konuyu ciddiyetle ve bilimsel yontemlerle ele
alan, iqleyen beq on kiqinin drqrnda genellikle amatcirlerin u$raqr ve heves
alanr olmuqtur. GerEi rgzo'lerden sonra bir avug iilkiicti ve yeteneklifolklorcu yurdun dcjrt bir yanrndan halk yaqamiyle ilgili verileri derleyip bunlarr
yayrmlamtq, igin cinenrini sorumlulara anlatmaya gahqmrq,smirh olanaklanyle da$ bayrr, koy kasaba dolagarak bugiin bize kaynakhk eden gerEekten
o'malzeme"
de$erli
brrakmrglarsa da; bu ttir Eahgmalar ciddi bir merkezden ytiriitiilmedi$i ve o zamanki folklorculartn maddi olanaklardan, modern
araq gereElerdenyoksun olmalan nedenil'le hiE bir zaman yeterli bir dtizeye ulaqamamtqtrr. Ote yandan, iilkemizde halkbilimiyle uSraqanlar nedense
co$u zaman kiiErimsenmiq, bunlann yaptrklarr iqe ikinci, tiEi.incti derecede
dnem verilmigtir. Bizde folklor, belirli bir azrnhirn chqinda, hAlAhalk oyunlanndan ve halk tiirkr.ilerinden oiuqan bir gosteri clah olarak anla;rhnaktadtr'.
Oysa folklor, yani halkbilimi bir tilkenin ya da belirli bir bolge haikr'
nrn ozgiin ktiltiir ririinlerinin ti.imiinti kapsayan; bunlarr kendine ozgii yon-

derleyen,

qoztimleyen,

yorumlayan

ve bir

bileqime

VA-^r

amaglayan bilim dahdrr. Halk hekimlifini, halk botani$ini, halk-]rrtnayr
lojisini, halk edebiyatrnr, halk mtizi$ini, halk oyunlartnr, gelenek.ot"t"t"o.o-t
yu, halk sanatlarrnr, halk inanmalarrnr, giyim-kuqamt, gelene.Ei. .trlatrotcireleri; clo$um, evlenme ve oliim gibi yagamrn onemli SeEiSjo.ltt
.r.gi,
ilgili gelenekleri, pratikleri, tcireleri; Eocuk oyunlartnt, yerel 0.",.,'inl".lyt.
dayanrgma cirgtitlerini, buralara girme torenlerini ve kurallarrnr, *lotuai u.
alma, bolluk ve yaimur duasr gibi tanmla ilgili tcirenlerle b. .u,r.i.,"1Q, tiri.in
ekleyece$imiz daha nice konuyu iEine alan ve irtceleyip u.ult,.ui'T,u",*r"u
dahdrr. Bu bilim, hem kendi iEinde uzmanhk alanlarrna (orne.Ein j-.rr bilim
bilimi, mtizik halkbilimi, hukuk halkbilimi vb.) ayrrlmak, h..n A.l\
halklim dallanyle iqbirligi yapmak zorundadrr. Halkbilimi, ozellikll ll.t l nisosyoloji, psikoloji, sosyal ve kiilttirel antropoloji, edebiyat, dinh.,lt\oloji,
nat tarihi, tarih, co$rafya, trp vb. bilimlerle, gerekti$incle do r_'\i, sayontem ve bulgularrndan yararlanrr; srrasr diiqttikge baqka tilk"t.";lu_\lapn
rik verileriyle kendininkiler arastnclakoqutluklar kurar, kurqrlaqtr.*':t,tott topar, bunlann kokenlerine inme$e qahqrr, yerellikten ve ulusalirkt"*ttar yuselli$e geEerek insanh$rn ortak ktilttiriine katkrda bulunrnav,-l' .t...tTtirk insanrnrn ya$ama bigimini, belirli olaylar ve clurum,u' 1.-rhaglar.
ki tavnnr, d.iiiryavr algrlayrqrnr saptamada; deyim uygun cli.ig.ri*t$I-srndubir "Ttirk insanr tipi" qizmede halkbiliminin rolii ve 6nemi Ui.i."i eksiksiz
dedir. Halkr bulundu$u geleneksel gizgiden daha ileri bir qizEi.r."^tT...."Eabasrnda; halki oluqturan insan hamurunun mayasrnt ,r. g.Eriirii-t,Sair*"
lemede; bir ucuyle geEmiqi, bir ucuyle de zamanlmrzr ciren S.f*:i,,adztimcirini saptamada; bu zincirin kostekleyici ya da destekleyici r.l'i,ter ,i.rbelirlemede; ktilttirtimiiziin atardamarlarrnr yakalayarak bunlarnllnulurtrrt
dzgiirt
ve Ea$dag yaratmalar ortaya koymada halkbilimin ne denli e..-";,n
-""
oldugu
apagrk ortadadrr
igin gerge$i bu iken, daha cjnce de soziinii etti$imiz gibifotkl.^,...
yerel halk oyunlan ve ttirki.ileri olarak kabul etmck ror ytllu.i",' sadece
yanlrg anlamalara yol agmrq ve folklor terimi bilimsel anlarnrnd]* o denli
uzaklaqtrnlarak kullanrlmaya baqlanmtgttr ki, gazinocular bile pi""l^ o denli
ttirkticrilerini "folklor yrldrzr !" - triq de$ilsefolklor deseler- olarak ,"#;:
lamrglardrr. Bu yrldrzlar(!) ve garip giysileri, vadrrgatrcr, itici .i","yu Uolrryle nice yerden bitme mtzik topluluklan adlanntn baqrna 1ri."]lranrqlao'Tiirk
folkloru"'r., .,..-tolklor"
ya cla otfolk" qapkasr oturtarak, soztim ona,
atnator
oyuncular.,, .,il;',T,t cabasrna giriqmektedirler. Halk oyunlaltutn
pryoruz" gibi'ne yaptrklarr iqe, ne de Ttirkgeye uygun dtiqen d.u';llTto. y.ianmaktadrrlar. Ulkemizdeki hemen heuren her alanda goriilen r.",.'."t. t
"tgalasl goz ontincie bulundurulursa, bu duruma pek .1. qoq.nn*li.tu,n
tur--**
Rer^l';'9;l!:!r,r
' tr:'ir:.ri;iin
' " " ^ 1 ; - ; : ; ; asrl
; ; - - . ar:larntnl
::*^-^.
;'itirerek hilrt"n6l1srel.,.l^-- ' "
""'
sosto
. t i , ^ t ^ - ^ - de
, - lgortilmekte.l;.olterilere
" L,r
^ - . , . '- * , "
ka,vmasr sadece bizde de$il. yabancr .iilkelerde
i urrrreKtedia.
Oa_n"n;r,
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TURK HALKBTLIMITvIN sonuNLARI

rn olumlu bir giriqimle toplamrq oldu$u "Ti.irk Folkloru Danrqma Kurulq"
ile varh$rnr duyuracak gibi olmuq, ancak toplantrya katrlanlartn gogunun,
sorunu sadece bir iki konuya - her zarnart oldu$u gibi halk mtizi$i ve halk
oyunlarrna - srkrgtrrmalarr ve kigisel tartrqmalara doni.igtiirmeleri sonucu
toplantrdan beklenen yarar yeterince sa$lanamamrqtrr; bununla beraber bu
toplantrda halkbilimini ve "Milli Folklor Enstiti.isii"nii ilgilendiren goztirn
u. ikinci kez toplanrnak
yollarr onerilmiq, Eeqitli dilekler one siirtiimtiqttir
karanyle gahqmalarlnr sona erdiren kurul, Kiiltiir Bakanh$rnrn kaldrrrlmasl sonucu bir daha bir araya gelememigtir.

Fransa'da bu clurum goz tini.inde bulundurularak fotklor yerine "Fra.rsrz
Etnolojisi 3"; Almanca konugulan .iilkelerde bu endigenin yanr srra ga$daq toplumsal geliqmeleri de hesaba katarak "Volkskunde" yerine "Bolgesel Etnoloji", "Avrupa Etnolojisi a" gibi adlar kullanma e$ilimleri belirmektedir. Bizde de, yukanda krsaca agrklamaya Eahgtr$rmrzbilim drqrkullanqlan ve anlam sapmalarrnr onlemek igin folklor yerine, bir zamanlar oldu$u gibi "Halkbilimi t" yu da "Ttirkiye Etnolojisi" adrnrn kullanrlmasrnrn do$ru olaca$t kanrsrndayrz.
oorrrir,r,i'FoLKLoR
nnsrirtisii" xn yApAn?

riinr

Halkbilimine sadece tiniversitelerde bir bilim ve o$renim dah olarak
yer vermekle soruna koklti bir goziim yolu getirmiq olmayrz. Universitelerin halkbilimi ktirsiilerini bitirecek olanlara Eahqma alanlan ve olanaklan
bulmak gerekir. Bu konuda devlete btiytik iq diiqmektedir. Milli Eiitim,
Turizm ve Tanrtma, Kdy lgleri ve Drqigleri Bakanhklarrnrn da bi.inyelerinde
halkbilimcilere ve etnologlara yer vermeleri, bunlardan aragtrrrcr olarak
yararlanmalan yerinde olur. Yoksa turistik amaElarla yurt drqrna gonderilen halk oyunlan ekiplerinin gosterileriyle yetinmek, iqin sadece gosteri
yanlni ilgilendirmekten citeye gegemez. Sorunun Eok daha geniq planda ele
altnmasr, cirgi.itlenmesi,bir merkeze ba$lanmasr, yeterli uzman ve ara$tlrrct kadrosuyle maddi olanaklar bakrmrndan da desteklenmesi zorunludur.
Bu amaEla r966 yrhnda Milli E$itim Bakanh{r Ktilttir Nli.isteqarh$rna
ba$h ve Bakanhk onayryle bir "Milli Folklor Enstitiisii" kurulmuqtur. Ancak Enstiti.ini.in Devlet Planlama'dan gegen kurulug kanunu tasarrsr hAlA
Maliye Bakanh$rnda beklemektedir.
"Milli Folklor Enstiti.isi.i" kuruidu$undan bu yana i.iEbin cilde yakrn
kitabr iEeren bir kitaphk kurmuq, sayrsrbeqi geEmeyen yayln yapmry, bir iki
anket diizenlemiq, gegti$imiz temmuz ay iEerisinde de derleyici yetiqtirmek
amacryle bir kurs dtizenlemigtir.
Bi.inyesinde etnologlarzt da yer veren Enstitti bir- arahk canhhk gcistermigse de, ne yazrk ki bunu si.irdiirememiqtir. Bugiin bir mi.idiir yardrmcrsr,
bir aragtrrmact ve iki rnemurdan oluqan kadrosuyle kaderine terkedilmig
durumdadtr. Esasen hilA kurulug kanunu Erkmayan, eli kolu ba$h, yeterli
sayrda uzman, araqtrrrcr, arac gereE ve maddi olanaktan yoksun olan boyle
bir golge kuruluqtan da bagka qeyler beklemek fazla iyimserlik olur.
r z Mart'tan sonra kurulan htiktimetin btinyesinde yer alan I(tiltiir
Bakanli$rna ba$izLnanbu Enstitii, Kriltiir Bakanr sayrn TalXt S. Halman'
3 BORATAV, P.
N.: A.g.e.. s. 11.
' DGV Inlormationen,
Nr. 79. 80, Nliinster, Nlaiuz 1970-7 I.
'
BORATAV
da hakh olarak bu noktaya de$inmekte ve a),nr adr onermektedir (bkz.
a.g.€.,.s. 1i). Ote yandan f'tirk Dil Kurumunun hazrrlatrna.kta olciu{u terim sozii.ikleri listesinde
folklor yerine halkbilimi adr geErnektedir (bkz. Tiirk Dil Kurumu Kol Qalqmalan, s.61, Ankara 1792).
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Ttirk halkbilimini baqka tilkelerdeki diizeye grkarmak; Eimdiye kadar
yaprlmrq olan Eahgma ve derlemeleri de$erlendirmek; bundan boyle sisternti bir araqtrrma planr hazrrlamak ve til.kemizin koqullarlna uygun, tamarqsn
bize ozgii bir halkbilimi politikasr izlemek iEin ilk a$zda ve ivedilikle gunlar
yaprlabilir:
r. Universitelerimiziir konuyla ilgili faki.iltelerinde Tiirk halkbilimini
araqtrracak, o$retecek ve yayrmlar yapacak birer halkbilimi kiirsiisii ya da
boltimti kurmak; bu kiirsiileri bitirenleri z. maddedeki okullara o$retrngn
olarak atamak.
z. Universitelerimizin idareci yetiqtiren fakiiltelerine, ortao$retirn
kurumlarrna, ozellikle o$retmen okullanyle askeri okullann ders prograhlanna halkbilimi ve etnoloji dersleri koymak; buralarr bitiren idarecileri.
ci$retmenleri ve subaylan yurdumuzun folklorik, etnolojik, sosyolojik ys
ktilttirel ozelliklerine iligkin bilgilerle donatarak, bunlan gorevleri srrasrnda
kargrlagacaklan ve temelinde bizim insanrmrza ozgii geleneksel ve toresel
kok nedenlerin yattr$r sorunlan olumlu bir biEimde Eoztilebilecek dtizeye
kavuqtulmak; boylebe idareciyle iq sahibi, o$retmenle o$renci ve ci$renci
velisi (ozellikle taya ve koy okullannda) arasrndaki ters dtiqmeleri elclen geldi$ince onlemek.
3. Universitelerimizin halkbilimi ve halkbilimini btitiinleyen yardrrncr disiplinlerinde o$rerrim yapmr! olanlarrnr radyo, televizyon gibi yayrn
organlarryle, tiyatro ve sinema gibi gosteri alanlannda; Milli E$itim, Jurizm ve Tanrtma, Koy igleri Bakanhklarryle Halkevleri, Halk E$itim Merkezleri gibi sosyal ve kiilti.irel kuruluglarda uzman, danrqman ve aragtrrrcr
olarak gorevlendirmek.
4. Soz konusu ki.irsi.ilerii.isttin bagarryle bitirenleri "Milli Folklor Enstittisii"nde araqtrncr olarak kullanmak.
o'Milli Folklor Enstittisii"nii Batrdaki orneklerine uygun olarak
yeni
5.
baqtan di.izeniemek; her geqit modern araE gereglerle donatmak; biri idarl
6 HINQER,
i.: "Tiirk Folkloru
dr:gisi- s:;r 27C. i::irbr-rl 1!71.

Danrgma Kurulu

Toplantur",

Tiirk Folklor Ara{tzrmalarz
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rUnr3ner,KBtLtMtNIN soRUNLART

igleri dtizenleyen, oteki salt derleme, inceleme, aragrrrma
yapan, yani bilimsel gahgmalan yonetecek olan iki bciltime uyrr-ul; gerek
Enstiitintin yeni
baqtan kuruluqunda, gerekse kurulugundan ,o.r.u sulffi
olarak gcirev alacak ve bilimsel Eahqmalan planlayacak, dtizenleyecek bir
"Danrqiru Ku..rlu" kurmak; bu kurulu olugturan i.iyeleri tiniversitelerimizin
konuyle ilgili
d$retim iiyeleri ve yardrmcrlanyle tiniversite diqrndan olup
da bilimsel yayrnlanyle tanrnmrq halkbitimcilerinden segmek. (Iiurul tiyeleri
belli bir stireden
sonra yeniden segilebilmelidir. Bagka iiyelerin de gorev
alabilece$i ya d,a
atanabilece$i bir ycinetmelik hazrrlayarak, 'oDanrqla Kurulu
uylligi" r.gimlerini ve atamalarrnr bir esasa ba$lamak yu.uri, olur.)
6. "Milli Folklor Enstitlisti"nce tilkemizin koqullarrnr gciz
cintinde bulundurarak ve tamamen halkbilimi disiplininin gerektirdigi
bilimselli$i esas
alan genig kapsamh bir "Tiirk Halkbilimi Verilerini Derleme
Krlavuzu,,
hazrlayarak yurt Eaprnda yo$un bir derleme iqine giriqmek;
bu ig igin Enstittintin araqtrrlcrlarrndan, derlemecilerinden, bu amagla kurslardan
gegirilrniq o$retmenlerden, Halk E$itimi Merkezlerindeki uzmanlardan,
Eegitli
illerdeki kiilttir derneklerinin tiyelerinden ve goniilhi derleyicilerd.,,
yu.arlanmak.
7. Derlenen verileri sistemli bir bigimde konularrna ve cjnemlerine g6re
figleyerek arqivlemek; bunlann cle$erlendirilmesini, iqlenmesini,
Eoztimlemesini ve bir bileqime kavugturulmasrnr her konunun Lrzmanrna
brrakma.k.
B. Halkbilimi verilerinin co$rafi da$rhqlarrnr saptayacak
"Halkbilimi
Atlasla'" hazrrlamak; bu iqi gerEeklegtirmek iEin gerekli arag
gereci saS_
iamak ve teknik elemanlarr yetigtirmek.
9' Ytlda iki ya da rig sayr olalak yayrmlanacak, bilimsel niteligi a$1'
basan bir dergi Erkarmak; tez elden biiytik bir "Tiirk Halkbilimi
sozttigti',
haztrlatmak; I. cildi yayrmlanmrg olan Tiirk Folklor ue Etnografla
Bibli2ograflast'm siirdr-irmek; Ttirk ktiltLirtiniin klasik kaynaklannr-Tiirkgeye
gevirtmek ya da sade bir dille yeni baskrlannr yapmak ve halkbiliminin
ana
konulannr kapsayan yeni yayrnlarda bulunmak.
ro. Dcirt yrlda bir kez "LJluslararasr Trirk Halkbilimi Kongresi,,
d{izenleyerek bu alandaki ara$tlrmalann sonuclarrnr yabancr bilim
i1i.ryurrrro
sunmak; ktilttirel etkileqimin alanlannr saptamak ve evrensel ki.ilttire
katkrda bulunmak.
r t. Yurdumuzun geqitli yerlerinde, bolgesel kiiltiir o$elerini
topiayan,
koru,u*anve sergileyecekolan yeni mtizeler agmak; krrsal
ve kentsel huyutrl
tipik cizelliklerini maddi belgeleriyle yansrtacak olan birkaE ,l{grk
Hava
lVfiizesi" kurmak.

Tiirk halkbilimi yukarrda t#;e
Eairqtrgrmrznedenlerleqimdiye
kadar belirli bir sistemdenuzak. cla$rnrk,
Eogu-ru*an meslekiclayanrgma-
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dan yoksun, srnrrh ve yetersiz bir dtizeyde kalmrqtrr. Devletin halkbilimine
yeteri kadar ilgi gdstermemesi; halkbilimiyle u$raqanlarrn bu iqi gogu kez
iilkticti bir tutumla ve her tiirlii maddi olanak ve destekten yoksun kigisel
gabalarla yi.irtitmeye gahgmrq olmalan; i.iniversitelerimizde bugtine kadar
bairmsrz halkbilimi kiirstilerinin kurulmamasi, iginde bulundu$umuz grkmazr ve krsrrh$r do$urmugtur

diyebiliriz.

$unun iyice bilinmesi gerekir ki, J'olklor btiytik bir gofiunlufiun sandr$1
gibi sadece halk oyunlannr, halk tiirktilerini ya da cirne$in masallan ele ala-n
bir bilim dah olmayrp; halk ya$amrnrn btittintinti kapsayan ve temelinds 6
halkr oluqturan insanlann ortak davranrq kahplarrnl, belirli olaylar ve clurumlar karqrsrndaki tavrrlannr, diinyayave evrene bakrq agrlarrnr; geleneksel
ve grinltik yaqarnl dtizenleyen, zenginlegtiren, renklendiren nice Eaba, yaratr, tcire ve kurumlaqmayr incelemeye aragtrrmaya gal4an bir bilim cla1drr.
Halkbitiminin ya da onun uzmanhk alanlartnrn tilkemizdeki dururnunu.
yerini ve dnemini zaman zaman konu edinen; bu alanda yeni giriqirnlerin
gerekli oldu$unu belirten; ortah$r bog bulan ve sayrian gittikge artan "folk_
lor ya$macrlan"nln Eapulunu onlemenin zorunlu oldu$una de$inen hakbilimcilerimizin ve yazarlarlmlzrn uyarmalarr da, ne yazrk ki sorumlu yerlerdeki kigileri harekete gegirmeye yetmemektedirT'
Sanayileqrnenin ongiintnde bulunan iilkemizdeki toplumsal galkanll
ve de$iqme stireEleri zarnanla kaybolan halkbilimi i.irtinlerinin yok oluqlarrnr
daha da hrzlandrracaktir. Bir benzetme gerekirse, tarlm alanrndaki ero
halkbilimi iEin de soz konusudur. Hig de$ilse var olanr, ozgiinltifti"t"ilil
koruyanr, zamanln ve igine girdi$irniz sanayilegme doneminin keskin diqli
garkrndan kurtarmahyrz. Halkrn yaratr, beieni hasadrnr devqirmek iEin bu
son firsattrr. IJnutmamak gerekir ki, folklorik iirtinlerin ve kurumlann da
bir dayanma gtigleri vardrr; trpkr canh varhklar gibi onlar da dofarlar, y&qarlar ve oliirler.
Qa$dag ve dzgiin ktiltiirel yaratmalan ancak eski kiiltiirel verilerle temellendirmek; onlardan segmeler ve antmalar yapmak, yeni bilegimleri'
potasrnda eritmek suretiyle elde etmek mi.imktindtir. Onun igindir ki, halkrmrzin ozgtin kiiltiirtine dort elle sanlmamrz gerekir. Yoksa meydanr iyi_
den iyiye "folklor yaptr$rnr sanan"lara brrakrnz ki, bu da ucun ,r.un yorlagmaya yilz tutmuq olan ki.ilttirtimiizi.i giderek daha da yozlagtrrrr.
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