TÜRK‹YE’DE HALK, FOLKLOR ve
HALK EDEB‹YATI TER‹MLER‹
Yrd. Doç. Dr. ‹smet ÇET‹N

Halk, avâm, nâs, eflhâs, kavim, amme, millet olarak Türkçe'ye (ing.),
folk(Lat.) kelimeleri ile ifâde edilmifltir.
Tükçe'de bâzan budun, bâzan karabudun olarak da kullan›lmas› ortaya at›lm›fl, son y›llarda da milletin bütününe
flâmil olan kamu kelimesi ile ifâde edilir
olmufltur. Özellikle siyâsi terminolojide
'kamu oyu' ve 'halk oyu' ayn› mânâlarda
kullan›lm›flt›r.
Halk, gerçekte var olan insan toplulu¤unun ya hepsine, ya da bir kesimine
verilen sihirli bir isim. Avrupal› hayat›n›
kanalize eden co¤rafi kefliflerle birlikte,
yeni bilgilerin toplum hayat›na uygulanmas›, sosyal bilimlerin müstakil bir ilim
sahas› olarak ortaya ç›kmas›na da sebep
olur. "Rönesans ve reform hareketleri
Avrupa toplumlar›nda köklü yap› ve zihniyet de¤iflikliklerine yol açar... J.G. von
Herder'in 'milliyet', 'milli rûh', 'halk edebiyat›', 'millî edebiyat' ve 'millî kimlik'
konular›nda yegane baflvurulacak kaynak olarak 'halk›' göstermesi, ça¤›n sosyal ve befleri ilimlerinde heyecan yarat›r,
Frans›z ihtilali ile birlikte 'halk hayat›'n›n araflt›r›lmas› ve 'milliyet'in tesbiti
ehemmiyet kazan›r.(1)
Edebiyat sahas›nda Avrupa'da bafllayan mahallileflme cereyan›, Avrupa ile
olan münasebetlerimiz neticesinde bize
de ithal olundu. Osmanl›-Türk sosyal
hayat› de¤iflmeye, flâirler konaklardan
soka¤a inmeye bafllad›. Sokakta konuflulan Türkçe, divân flâirlerince kullan›l-

Millî Folklor

maya bafllan›r. Bunun yan›nda sözlü gelene¤e ba¤l› flâir ve di¤er zevat üslûblar›na yaz›l› edebî gelenekten ald›klar› unsurlar› katt›lar. Bu arada Avrupa'da yeni geliflmeler olmakta, sosyal patlamalar
dikkati çekmektedir. Prof. Dr. S. Kemal
Tural; "XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›na do¤ru
bafllayan büyük sosyal patlamalar
(1845-51) ve sosyal yap› de¤iflmeleri, düflünen insanlar›, içtimaî vak›a (sosyal
gerçek)n›n derinlemesine incelenmesine,
bir tak›m tezler üretilmesine götürdü."(2) ‹fâdesiyle bunu aç›klamaktad›r.
Avrupa'da görülen bu hareketlili¤in
Türkiye'ye gelmesi kaç›n›lmazd›.
Edebiyat sahas›nda Avrupaî fikirlerin memleketemize gelmesine vesile
olan ‹brahim fiinasî, halk kelimesini
kullanmamakla beraber cemiyet hayat›nda ald›klar› vazifeler icab›, idare edilen kesim için 'millet' kelimesini kullanmaktad›r. Tasvîr-i Efkâr'›n ilk say›s›nda
"heyet-i mecmûa-i milliye"(3) terkibi ile,
idâre edilen kesimi ifâde etmektedir. Siyâsî bir maksad› bulunsa da ‹brahim fiinasî, Nam›k Kemal, Ziyâ Pafla üçlüsünün, gazete dilinin halk›n dili olmas› lâz›m geldi¤i yolundaki çabalar› oldukça
önemlidir. fiinasî'nin halk aras›ndan
toplad›¤› atasözlerini "Duruüb-› Emsâl-i
Osmaniye" ismi ile yay›mlamas› dikkate
flâyand›r. Ziya Pafla'n›n 'fiiir ve ‹nfla'
isimli makalesinde halk edebiyat› ile ilgili olan "... bizim tabiî olan fliir ve inflam›z taflra halk› ile ‹stanbul ahâlisinin
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beyninde halâ durmaktad›r."(4) sat›rlar›
ütopik de olsa edebî sahadaki ‘halk’ yönüyle dikkat çeker.
Tanzimat'tan sonra kendi mecras›
içinde ak›p giden muhtelif fikirler, aralar›na Türkçülü¤ü de alarak 19. yüzy›l›n
ikinci yar›s›na gelirler. Ahmet Vefik Pafla, Süleyman Pafla ve Ali Suavi'nin lideri bulunduklar› Türkçülük cereyan›, fluurlu bir milliyetçilik anlay›fl›na da beraberinde getirir. Ahmet Vefik Pafla'n›n
avâm aras›ndan da ald›¤› kelimeleri
'Lehçe-i Osmanî'sinde göstermesi, yine
avamdan derledi¤i atasözlerini, 'Mühtehebât-› Emsâl-i Türkiye' ismiyle yay›mlamas›, 'Secere-i Terâkime' yi okuyucu
istifadesine sunmas› edebî mânada hem
halk›n, hem halk edebiyat›n›n, hem de
folklorun alâka gördü¤üne delil teflkil
eder.
‹. Kunos ile Ahmet Vefik Pafla aras›nda geçen konuflmalardan da Ahmet
Vefik Pafla'n›n halk›n ayr› bir zevkinin
oldu¤unu, folklor ve halk edebiyat› çal›flmalar›n›n Türk kültürü bak›m›ndan
önemli oldu¤u kanatini ö¤reniyoruz. (5)
Burada Vambery'nin ve Kunos'un Türk
halk› ve halk edebiyat› hakk›ndaki görüfllerine de yer vermekte fayda var.
‹ki Macar Türkolog da avâm-havâs
ay›r›m›n›n oldu¤unu kabullenip halk›n
edebiyatlar›n›n olmad›¤› konusunda birleflirlerken (6) Kunos, araflt›rmalar› neticesinde Türk edebiyat›n›n kayna¤›n›n
halk edebiyat› oldu¤u kanaatindedir.(7)
Henüz filizlenmeye bafllayan Türçülük hareketi, 1897 Yunan harbi ile
'millî uyan›fl'› gerçeklefltirir. Bu savafltan sonra destanlarda, letâiflerde, hikâyelerde matbuat imkânlar›n›n da geliflmesiyle bâriz bir art›fl görülür. Türkçülük hareketi, 'mutlak' rejimden 'meflrutiyete' do¤ru giden yolda asl›nda var olan
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halk›n ve milletin avrupaî bir gözle
aranmas›na da vesile olur.(9)
1908 meflrutiyetinden sonra halka
dönüfl hareketi, Türkçülük ve “milliyetçilik” davalar›na muvazi olarak, nazari
bir folklor cereyan› fleklinde kendini gösterdi. Halk kültürü ile bilgi veya kültürleri aras›ndaki hududu tayin etmek,
Türk halk›n›n maddi ve manevi hayat›n›
aramak, bulmak düflüncesi ve divan edebiyat› yan›nda bir halk edebiyat› tasavvuru bu devrin romantizmini teflkil
eder.(10) Bu dönem, folklor araflt›rmalar›nda “örtülü devre”yi teflkil eder.(11)
1908 y›l›nda 'Türk Derne¤i'nin kurulup 'Türk Derne¤i Mecmûas›'n›n yay›mlanmas› ile halk ve onun edebiyat›
ile folklor mahsullerinin derlenmesine
de bafllanm›flt›r. Bu derne¤i takîben
1911 y›l›nda 'Türk Yurdu' ve 'Türk Oca¤›' dernekleri kurulur. Daha sonra bu iki
dernek birleflerek 'Türk Oca¤›' ismiyle
faaliyetlerine devam eder ve 'Türk Yurdu'nu yay›mlar. Ayn› dönem içinde 'Genç
Kalemler'i de zikretmekte fayda vard›r.
Ziya Gökalp ve arkadafllar›n›n ç›kard›klar› 'Halka Do¤ru' isimli mecmua,
Türkçülü¤e hizmet vermesi, Türk kültür, folkloru ve halk edebiyat› bak›m›ndan önemlidir. Ziya Gökalp, bu dergide
yay›mlanan 'Halk Medeniyeti I' isimli
makalesinde folklor konusundaki görüfl
ve düflüncelerini flu sat›rlarla dile getirir: "Her kavmin iki medeniyeti var; resmî medeniyet, halk medeniyeti. O halde
kavimlerin medeniyetlerinden bahseden
bir ilim olan içtimaîyetin halk medeniyetini tetkîk eden bir flubesi olmak gerekir.
‹flte kaideleri yaz›l› olmayan ve ancak
a¤›zdan a¤›za geçmek sureti ile bir soyda
uzay›p giden bu an'anevî medeniyeti
mütâla eden ilme halk›yyat ad› verilir."(12)
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Ziya Gökalp'in millet anlam›nda
kulland›¤› 'kavm'in iki medeniyeti vard›:
birisi sistematik biçimde elde edilen kültür, di¤eri 'halk medeniyeti'dir. Burada
kastedilen halk medeniyeti sözlü kültürdür.
Ziya Gökalp'e göre millet, içinde iki
ayr› kültür yap›s›n› bar›nd›ran topluluktur. Bunlardan birisi, tedrisî e¤itim yapmak suretiyle halktan, dolay›s›yla millî
kültürden uzaklaflm›fl, ona yabanc› kalm›fl güzideler; di¤eri ise millî kültür unsurlar›n› muhafaza eden halkt›r. Ziya
Gökalp düflüncelerini flöyle aç›klar: "Bir
milletin münevverlerine, mütefekkirlerine o milletin (güzideleri) ad› verilir. Güzideler yüksek tahsil ve terbiye görmüfl
olmakla halktan ayr›lm›fl olanlard›r."(14) Türk kültürünün yegane tafl›y›c›s› olarak halk› gören Ziya Gökalp; "...
medeniyetimizde hars denilen fley yaln›z
halkta mevcuttur."(15) demekle bu fikrimizi desteklemektedir.
Edebî mânada halk, folklor ve halk
edebiyat› konular› üzerinde Fuat Köprülü de büyük hizmetlerde bulunmufltur.
Ziya Gökalp taraf›ndan kullan›lan 'halk›yyat' kelimesinin yerine 'folklor'u kullanan Köprülü, onu sözlü edebiyat mânas›nda kullanm›flt›r.(16) 'Halk', "fikir
ve zevk seviyeleri bak›m›ndan birbirinden çok farkl› bir tak›m s›n›flar›n ve
meslekî-mezhebî zümrelerdir.."(17) fleklinde aç›klayan Köprülü, edebi eseri
"muayyen bir zevk seviyesine mensup
okuyuculara her hangi bir te'siri telkin
ve tebli¤ eden" (18) eser olarak telakki
ederken, halk edebiyat›n› da cemiyetin
köylü kesimine mensup olan insanlar›n
bediî ihtiyaçlar›n› tatmin eden basit köylü ve klasik edebiyat›n te'siri alt›nda
kalm›fl dervifl âfl›klar›n destanlar›d›r."(19) fleklinde aç›klar. Bu edebî mah-
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suller sadece halk aras›nda yafl›yor olmaktan baflka eski an'aneleri devam ettirmeleri ve günlük hayat› da terennüm
etmeleri bak›m›ndan önemlidir. Muhtelif dinlerin tesiri ile flekillenip geliflen bu
edebiyat, o dinlere ait dinî edebiyat mahsullerini havi olmakla beraber, din üstü
kalmay› da baflararak günümüze kadar
k›ymet ve önemini kaybetmeden geldi."(20) Köprülü, sosyolojinin bir alt dal›
olarak gördü¤ü folkloru, halka ait fleylerden bahseden bir disiplin olarak kabul ederek, onun bütün maneviyat›n›
yans›tan halk edebiyat› mahsullerini de
(atasözleri, hikâyeler, destanlar, türküler) folklorun bir k›sm› olarak kabul
eder.
Folklor konusunda bir baflka yaz›,
1911 y›l›nda intiflar eden R›za Tevfik'in
"Folk-lor 'Folk-lore'" isimli yaz›s›d›r.(22)
Folkloru avamî edebiyattan kabul
eden R›za Tevfik, folklorun, âfl›kâne,
destanî, romantik ve felsefî terimler alt›nda tasnif edilmesi gerekti¤i fikrini ileri sürerek, onun durûb-› emsal dahil olmak üzere avam flark›lar›, destanlar›,
bilmeceleri ve hikâyeleri içine alan bir
saha oldu¤u fikrindedir.(23)
Türk folkloru araflt›rmalar›nda
Türkçü devreyi teflkil eden bu devrede,
folklorun imkânlar›ndan genifl ölçüde istifâde edilerek millî devletin kurulmas›,
istikâlimizin sa¤lanmas› yolunda millî
rûhu atefllemede bir silah olarak kullan›lm›flt›r.(24)
Cumhuriyet’in kurulmas›yla beraber folklor ve halk edebiyat› mahsullerinden genifl ölçüde istifâde eden devlet,
folklor araflt›rmalar›na da önem verir.
Yeni devlete, yeni kültüre intibak›n›
sa¤lamak, okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak için özellikle halk hikâyeleri süratle latin harflerine aktar›l›r, bol miktarda
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bas›l›r ve Anadolu'ya gönderilir.(25)
Hatta bas›lan bu kitaplar›n muhtevas›,
zihniyeti ve dili devlet taraf›ndan be¤enilmeyerek 1937 y›l›nda bir tamim yay›mlan›r. Tamimdeki maksat, halk hikâye kitaplar›n›n adapte edilmesidir.(26)
Bu dönemde, folklor ve halk edebiyat›
çal›flmalar› neticesinde, millî kültürümüzü folklor kaynaklar›ndan yararlan›larak bir sentez içinde yo¤urup flekillendirmeye çal›fl›l›r.(27)
Folklor ve halk edebiyat› sahas›nda
yap›lan çal›flmalar, ilmî incelemeler ve
metin tesbitleri fleklinde devam ederek
1966 y›l›na kadar gelinir. Bu devre dergici devredir.(28) Bol miktarda dergi
neflrinin yan›nda, bat›dan folklorla ilgili
kitaplar ve makaleler tercüme edilmeye
bafllan›r. Bu dönemde, Halk Evleri taraf›ndan ç›kar›lan dergiler ile Folklor Postas›, Türk Folklor Araflt›rmalar› dergileri en önemlileridir. Tercüme kitaplar›n
en önemlileri, P. Nail Boratav taraf›ndan 'Folklor' isimiyle tercüme edilip yay›mlanan› ile B. Aziz Yan›ko¤lu'nun
Folklor El Kitab›'d›r.(30)
Halk›, iptidaî bir s›n›f olarak düflünen P. Naili Boratav, 'Cemiyetin iptidaî
merhalelerinde halk edebiyat› vas›flar›n› haiz eserlerin d›fl›nda eser mevcut de¤ildir." (31) der ve halk edebiyat› ile de
anonim olan, san'at endiflesi tafl›mayan
mâni, bilmece, atasözleri, v.b. mahsulleri kasdeder. Sözlü edebiyat kavram› ile
ifade edilen halk edebiyat›, 'Söz yaratmalar› (ninniler, türküler, a¤›tlar, bilmeceler, masallar, tekerlemeler ...) toplumun günlük yaflam›na s›k› s›k›ya ba¤l› kültür ürünleridir. E¤itim ve e¤lendirme amaçlar›ndan baflka ekonomik, politik, dinlik ve büyülük ifllevleri de yüklenmifllerdir; bireyin ve toplumun yaflam›na etkilerler ve toplum düzeninin eko-
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nomik, estetik, politik kurallar›n› belgelerler."(33) Boratav, halk edebiyat›n›n
cemiyetin içtimaî yap›s›n› belirleyip belgeledi¤inden hareketle, halk edebiyat›
çal›flmalar›nda güzelli¤in ikinci planda
kald›¤›n› söyler.(34) Halk edebiyat›n›n
da dahil oldu¤u folklor, birçok bilimlerin
kavflak noktas›d›r. Bazan da konular›n›n ortak olmas›ndan dolay› "ruhbilim,
dilbilim, toplumbilim, arkeoloji ve prehistuar" ile do¤rudan alâkal›, "genel olarak târih, özel olarak da din, edebiyat ve
sanattarihleri, ... hekimlik, botanik, hayvanî bilimler ile halk bilimi" alâkal›d›r.
Etnoloji ve antropolojinin dahil oldu¤u
folkloru sadece sözlü gelenek olarak düflünmeyen Boratav, antropoloji ve etnolojiye dahil olunan folklor görüflü ile Ziya Gökalp'e yaklafl›r.
Tahir Alangu ve muakkibi Haluk
Özalgan folkloru, “ Halk edebiyat›n› da
içine alan, cemiyetteki tabakalaflma ve
s›n›flaflman›n getirdi¤i bölünmeler neticesinde oluflan ayr› kültürlerin, kültürleri yaflayan halk›n bilimidir. Halkta
maksat kapal› bir yap›ya sahip olan topluluk olmaktan ziyade, di¤er zümrelerin
de kültürleri ile etkilenen, onlar› etkileyen bir kültür yap›s›na sahip köylü, flehirli fakir kesim ile orta tabakadan kimselerdir. Dimamik yap› arzeden folklor,
eskiden yeniye, yerliden yabanc›ya do¤ru hareket halindedir. Bu kaideden hareketle Türk folkloru, Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle, on bin y›ll›k Anadolu
kültürü ile hemen bütünleflmifltir. Anadolu kültürüne Hitit diyemedi¤imiz gibi
Türk de demiyoruz...”(36) mealindeki
cümlelerle ifade ederler.
Hamit Zübeyr Koflay folkloru
“halk bilgisi olarak isimlendirir ve ‘halk›n kendisinin saklad›¤› bilgilerin topu”
olarak târif eder. Halk edebiyat›n›
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âdetleri, inanç ve inanmalar›na ait manevi aleme mahsus unsurlar› içine ald›¤›n› ifade eder. (37)
Memleketimizde folklor araflt›rmalar›n›n bilimci devresi 1966 y›l›nda Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› Milli Folklor
Enstitüsü’nün (fiimdi Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› Halk Kültürlerini Araflt›rma
ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü) kurulmas› ile bafllar.
Orhan Ac›payaml› halk›, her toplumda farkl› etnik, dil, din, vb. özellikler
gösteren insanlar›n tamam›d›r fleklinde
tarif eder. Bir arada yaflayan insanlar›n
farkl›l›klar› ne olursa olsun, bunlar›n
baz› ortak davran›fl fleklleri, düflünce,
sosyal, ekonomik, geleneksel ve sanatta
müflterekleri vard›r. Bu müflterek halk›n
kültürüdür. Bundan dolay› müflterekleri
olan insan topluluklar›nda halklardan
bahsetmek abestir.(38) Orhan Ac›payaml›’n›n kültürün cemiyetin hepsine
flâmil olmas›n›, ortak hayat tarz›n›n varl›¤›nda folklorun sözkonusu olaca¤›n›
söylemesi milli kültürle folklorun ayn›
manada ifade edildi¤inin belirtisidir.
Prof. Dr. fiükrü Elçin halk›; “Türkçe’de bâzan kavim bâzan devletin
teb’ase’, bâzan’de millet ve ümmet mânalar›nda kullan›lm›fl olan halk kelimesi
ve mevhumu, dini siyasi ve içtimai hadiselerle ifl bölümünün meydana getirdi¤i
bir tak›m zümrelerin do¤mas› ile ortaya
ç›km›flt›r.” (39) cümleleriyle ifade eder.
Bizim cemiyetimizde keskin çizgilerle
belirlenmemifl zümreler kendilerine
mahsus, kendi zevklerine hitabeden edebi mahsuller vücuda getirmifllerdir. Bu
mahsullerin yap›s›nda süreklilik vard›r.
Bundan dolay› ayd›nlar›n vücuda
getirdi¤i edebiyat›n d›fl›nda kalan ve
anonim özellik arzeden mahsullerin daha önceki dönemlerde oldu¤u gibi edebiMillî Folklor

yat›n d›fl›nda düflünülmesi mümkün de¤ildir. Anonim olan mahsuller, ferdin
mal› olmaktan çok cemiyet mahsulüdürler. Prof. Dr. fiükrü Elçin’in bu konudaki
görüflleri flöyledir: “Edebiyat dar mânas›
ile söz ve yaz› ile yap›lan edebi de¤eri
haiz dil mahsulleridir. Bu tariften hareket edilince ‘Litterature populaire’ ad›
alt›ndaki mahsullerin edebiyat d›fl›nda
kalmas› icap eder. Halbuki milletlerin
en eski hayatlar›nda yarat›lan eserler
ferdin mal› olmaktan çok cemiyetin
mahsulüdür ve bu mahsuller onlar›n
zevk ve düflüncelerine tercüman olmufllard›r. Bugün as›l edebiyat sayd›¤›m›z
mahsuller zaman içinde bu eserlerin tekâmülü ile meydana gelmifllerdir...Üstelik bu eserler umumiyetle tahsil görmemifl afliret, köy, kasaba, flehir insanlar›
ile bu insanlar›n yeniçeri ve tekke muhitleri gibi yine halktan ayr›lmam› zümreleri aras›nda tarih seyri içinde islam
dini, tasavvuf ve buna ba¤l› tarikatlar,
divân edebiyat› ve her türlü hayat hadiseleri aras›nda dil, Üslup, zevk ve ülkü
de¤iflikli¤ine u¤ram›fl mahsullerdir. Bu
mahsulleri yaratanlar da yukar›da zikretti¤imiz halk›n içinden gelen, onun
zevkini terennüm eden ve k›smen ayn›
dünya ve ahiret görüflüne ba¤l› insanlard›r. Hitap ettikleri zümreleri de zaman zaman keskin çizgilerle tayin etmek imkans›zd›r. Bu sebeple do¤ufl hususiyetleri ne olursa olsun, anonim ve
kollektif karakter tafl›yan mahsullerle:
Efsane, menkabe, masal, hikaye, atalarsözü, f›kra, türkü, bilmece, mani, ninni,
a¤›t, köy orta oyunu’, dedi¤imiz temsilleri; meddah, karagöz ve ortaoyununu hatta kuklay›’, halk edebiyat›’ ad› alt›nda
topluyoruz (40).
Folkloru, “insano¤lu nun kimli¤ini
ve geçmiflini ö¤renme arzu ve ihtiras›n-
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dankaynaklanarak geliflen bir araflt›rma
alan›, sosyal ve befleri ilimler aras›nda
yer alan müstakil bir disiplin olarak ifade eden Prof. Dr. Dursun Y›ld›r›m,” Bir
milletin hayat›nda yer alan sözlü geleneklerin bütünüdür”(42) fleklinde de¤erlendirir.
Sözlü kültürün kapsam›n›; sözlü geleneklerde yer al›p tamamen sözlü k›smen sözlü yarat›lan fakat sözlü geçifl veya iletiflimle fertler ar›snda dolaflan nesilden nesile intikal eden k›saca bir gelene¤i olan ürünlerin tamam› yap› mupteva biçim ve fonksiyonlar› ne olursa olsun
sözlü kültürün kapsam›na girer.”(43)
cümleleriyle ifada eden Prof. Dr. D.Y›ld›r›m, foklorun mahiyeti ile ilgili özellikleri flöyle s›ralar: Sözlü olma gelene¤e ba¤l›l›k, çeflitleme (varyantlaflma), anonimlik, kal›plaflma. (44) Folklorun kadrolar›n› ise yine malzemesi tamamen söze
dayal› olanlar (atasözleri, bilmeceler, hikaye ve destanlar, masal ve türküler...),
malzemesi k›smen söze dayall› olanlar
(inanç ve adêtler ile merasimler...) malzemesi tamamen sözsüz olanlar (mimarl›k, el sanatlar›, yiyecek, giyim-kuflam).
(45) Bunun yan›nda, folklorun konusu
olarak görünen baz› kültür mahsullerinin ise tarihle alâkal› oldu¤unu söyleyen
Prof. Dr. Y›ld›r›m, mimari’nin mimari
tarihi içinde, halk tababetinin t›p tarihi
içinde, ... incelenmesi gerekti¤ini, bunlar›n an›lan sahalarda incelenmedi¤i için
folklorun sahas›nda incelendi¤i görüflündedir.
Milli kültürü folklor alarak kabul
eden Prof. Dr. Umay Günay, her toplumun geleneklerini her dönemde sürdürece¤ini söyleyerek bunlar› kal›p davran›fllar olarak görmektedir. Bu gelenek
içinde. kaybolmakta olan ile yeni oluflmakta olan oluflumlar› ve terkipleri cemiyet hayat›nda her an görmek müm28

kündür. Folklor ad› alt›nda inceledi¤imiz veriler, insan›n zihin yap›s›n›, ruhi
ve hissi ihtiyaçlar›n›n, de¤iflmedi¤ini
göstermektedir. diyerek, “insan ne kadar
geliflmifl bir medeniyet içerisinde yaflarsa yaflas›n, dar mânâda bir grubun üyesi, genifl mânâda bir milletin vatanday›
olmak ihtiyac›ndad›r.” görüfllerini ileri
sürerek, folklor ismi alt›nda milli kültürün mahall› varyantlar›n›n ve tarihi kal›nt›lar›n›n incelendi¤ini söylemektedir.
oysa folklor bir k›sm›yla yeni oluflumlar,
yeni terkipler, bir k›sm› da yaflan›lan andaki davran›fl kal›plar›d›r. Folklorun dinamikli¤inden hareketle milli kültür
olarak düflünülmesi gerekti¤ini savunan
Prof Dr.Umay Günay folkloru, “milli
kültür denilen pek çok unsurdan oluflan
birikimin tarihi geliflim içinde bir milletin çeflitli gruplar› taraf›ndan farkl› ölçülerde yaflan›lan verilerin varyantlar› ve
bu verileri inceleyen ilim” olarak tarif etmektedir.(46)
Prof Dr. Fikret Türkmen,”insan hayat›n› çepe çevre saran ve beflikten mezara kadar hayat› düzenleyen örf, âdet,
teâmül, anane,gelenek, görenek, töre ve
moda gibi sosyal normlar folklar›n ürünleridir.” (47) diyerek halk edebiyat›n› da
folklorun sahas›nda gösterir. Halk edebiyat›n›n en belirgin özelli¤i olarak anonimli¤ini zikreden Prof. Türkmen, halk
edebiyat› içinde; destanlar›, menk›beleri, halk hikâyelerini, masallar›, f›kralar›,
deyimleri, türküleri mânileri (48) vb.
sözlü gelenekte yaflayan kültür mahsullerini zikreder.
Prof. Dr. Saim Sakao¤lu, halk edebiyat›n› anonim özellik arzeden edebî
mahsuller için kullanmak gerekti¤ini
izahla, halk edebiyat› içinde an›lan âfl›k
ve tekke edebiyatlar›n›n ayr› düflünülmesi gerekti¤ini savunmaktad›r.(49)
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yat’ olarak tavsif eder.
Yüz elli y›ll›k k›sa bir gezintiden
sonra k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z
halk, halk edebiyat› ve folklor hakk›ndaki baz› görüfl ve düflüncelerin ›fl›¤›nda
halk›; millet denilen sosyolojik mânâdaki insan toplulu¤unun içtimaî yap›s›ndan kaynaklanan ifl bölümü, baflka kültürlerin te’siri, inan›lan dinin uygulamalar›ndan do¤an dinî ve siyâsî farkl›l›klar›n vücûda getirdi¤i bunlar›n paralelelinde ayr› kabul, zevk ve dünya görüflüne sahip, millet olma hususiyetlerinden
dolay› birçok müflterekleri olan, bulunduklar› cemiyete mensubiyet duyan milletin fertleridir. Ayd›nlar›n yaratt›¤› medenî hamleler ve bunlara ba¤l› kültür
oluflumlar›n› yaflad›klar› dönem ve mekân› ile flartlara ba¤l› olarak al›p uygulamak onlar› terkip hâlinde zaman zaman ayd›nlara yeniden transfer etmek
gibi dinamikli¤e sahiptirler.
Halkbilimi, halkbilim, halk bilgisi,
folklor, halk medeniyeti,.... gibi kelimelerle ifâde olunan folklor veya sözlü kültürü, bir millete mensup fertlerin gelenekli ve sözlü olarak nesilden nesile aktard›¤› inan›lan, yaflan›lan, tedrisî e¤itimle kazan›lmayan bilgi birikimi, târihi
tecrübe ve realiteye dayanan kültür,
kültürün varyantlar› ve bunlar› inceleyen ilmî saha, diye özetlemek mümkündür.
Sad›k Kemal Tural edebî eseri ;
“malzemesi dil olan; duyguya, hayale ve
estetik heyecana dayanan uyar›mlar yoluyla zihinde yer edebilme gücüne sahip
bulunan sözlü ve yaz›l› kompozisyondur.
‹fllenmifl duygu, hayal ve düflünceye yönelmifl, estetik endifleden uzak eserleri
edebi eser saymak oldukça güçtür.” (50)
diyerek edebi eserde, bedii zevk ve heyecan yaratma kabiliyetinin bulunmas› gerekti¤ine iflaret eder.
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Cemiyette çeflitli sebeplerle tabakalaflma sözkonusu olunca, her kesimde
bulunan insan›n yaflad›¤› zaman ve içinde bulundu¤u çevredeki hayat flartlar›na
göre farkl› zevkleri olacakt›r.Buradan
hareketle, halk edebiyat› ve halk edebiyat ürünleri hakk›nda kullan›lan biraz
da tezyif edici ifadelere kat›lmak mümkün olmaz. Zira, her kesim kendine
mahsus edebi zevk edinecek, kabuller
dünyas›na uygun bir anlay›fl gelifltirecektir. Bu anlay›fl içinde de kendilerine
mahsus bir estetik de¤ere ulaflacaklard›r ki, bunu bir kesimden baflka bir kesime bakarak de¤il, her ürünü kendi kesimi içinde de¤erlendirilmesi ile keflfetmek mümkün olacakt›r.
Edebi zevk ve estetik anlay›fl bu
olunca, binlerce y›ll›k zaman içinde kendini yenileyerek günümüze kadar gelen
halk edebiyat› için, milletimizin ortak
zevkine hitabeden, gelenekli bir yap›ya
sahip, ayd›nlar taraf›ndan vücuda getirilen edebi ürünlerin d›fl›nda kalan, zaman zaman bu edebi ürünleri alarak
kendi zevk ve estetik anlay›fl› içinde yorumlay›p te’lif olunan eserlerdir, demek
mümkün olur. Sanatç›-toplum iliflkisi
içinde, toplundan ald›¤› bilgi birikimi ve
tecrübeyi kendi mant›¤› içinde ve toplumun sanat anlay›fl› parelelinde yorumlayarak yeniden topluma veren flah›slar›n
meydana getirdi¤i, karfl›l›kl› mesaj tabirlerden, halk›n teveccühünü kazanm›fl
en kompleks eserlere kadar olan, yaz›l›
ve sözlü gelenekte yaflayan eserleri de
dahil etmemiz. gerek.
Halkbilimi ve halk edebiyat›n›n günümüzdeki problemi, halkbilimi ve halk
edebiyat› ürünleri ile bunlar›n temsilcilerinin statik bir yap›da olmas› ve öyle
olmaya zorlanmas›d›r. Dolay›s›yla dinamik olan bu unsurlara statik bir yaklafl›m sergilenmektedir.
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‹ster halk edebiyat›, ister halkbilim, ister sözlü gelenek diyelim, milli
kültür unsurlar›m›zdan olan bu ürünler,
milleti yaflatan yegane hayat a¤ac›d›r.
Milli ›rsiyeti belirleyen ortak davran›fl
kal›plar› olarak varl›¤›n› sürdüren bu
unsurlar, milletin hayat tarz› ve dünya
görüflünde var olan prensipler ve onlar›n
pratikleridir.
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