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Prof.Dr.Pertev Naili Boratav, Türki
ye’de genellikle yap›ld›ğ› üzere, duygu
sal ve siyasal bağlamda değerlendirmele
rin s›n›rlar›n› aşan enginlikte bir bilim
adam› olduğu yapt›ğ› araşt›rmalardan ve
yay›mlad›ğ› eserlerden kolayl›kla anlaş›l
maktad›r. O’nu bilim d›ş› tart›şmalar›n
arac› haline getirmek, Pertev Naili Bora
tav’› anlamaman›n ve çal›şmalar›n› gere
ğince incelememenin bir sonucudur.
Prof.Dr. Pertev Naili Boratav, Tür
kiye’de halkbiliminin bağ›ms›z bir bilim
dal› olarak kabul edilmesini sağlayan
öncü ve yaşam›n› da bu yola hasret
miş bir bilim adam›d›r. Prof.Dr.‹lhan
Başgöz’ün ifadesiyle O, bilimsel objektif
likten ve sağlam malzemeye dayanma
kural›ndan ödün vermeyerek Türkiye’de
halkbiliminin sosyal bilimler içinde say
g›n bir yer kazanmas›n› sağlam›şt›r
(Başgöz 1995: 103). Profesör Boratav,
Türk halkbiliminin hemen hemen her
türüyle ilgili araşt›rmalar yapm›ş ve bu
çal›şmalar›n› da k›lavuz kitap ve maka
leler halinde yay›mlam›şt›r. Ayr›ca, bu
araşt›rmalar›n büyük bir bölümünün
yabanc› dillerde yay›mland›ğ› düşünülür
se Prof.Dr.Boratav’›n Türk folklorunun
dünyaya tan›t›lmas›ndaki önemi daha
iyi anlaş›lacakt›r.
Türkiye’de Pertev Naili Boratav ile
ilgili olarak pek çok değerlendirme yap›l
m›şt›r. Ancak yap›lan bu değerlendirme
lerde O’nun çocuk oyunlar› konusundaki
araşt›rmalar› pek farkedilmemiş veya
üzerinde durulmam›şt›r. Bu nedenle,
Profesör Boratav’›n çocuk oyunlar›yla
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ilgili araşt›rmalar›n› tan›tmak ve aç›k
lamaya çal›şmak bu makalenin amac›n›
oluşturmaktad›r.
Prof.Dr.Boratav çocuk oyunlar›n›,
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde ver
diği halk edebiyat› dersinin program›na
dahil ederek bu türün halkbiliminin
müstakil bir araşt›rma konusu olduğu
nu göstermiştir. Bir diğer deyişle Prof.
Dr.Pertev Naili Boratav, çocuk oyunla
r›n› halkbiliminin kadrosu içinde değer
lendirmiştir. Nitekim Profesör Boratav,
üniversitedeyken yay›mlanan Halk Ede
biyat› Dersleri adl› kitab›ndaki(1.Kitap)
“Folklor Malzemeleri” bölümünün “Halk
Edebiyat›” alt bölümünde “Çocuk Tür
küleri, Oyun Sözleri (oyunlar ile bera
ber) ile Temsilî Oyunlar(çocuk oyunlar›
gibi)”a, “Âdet ve Merasimler” alt bölü
münde de “Çocuklara Mahsus Merasim
ler”e yer vermiştir (Boratav 1942). Prof.
Dr.Boratav, daha sonra yay›mlanan ve
Türk halkbiliminin başvuru kaynaklar›
olan eserlerinde (Boratav 1958, 1969,
1973, 1982) de çocuk oyunlar›na müsta
kil bölümler ay›rm›şt›r. Sadece bu veri
ler dahi, Profesör Boratav’›n çocuk folk
loruyla ve doğal olarak da çocuk oyun
lar›yla ilgili ayr›nt›l› değerlendirmeler
yapt›ğ›n› ortaya koymaktad›r. Gerçekte
ise Prof.Dr.Boratav, çocuk oyunlar›n›n
derlenmesi, s›n›fland›r›lmas› ve tahlil
edilmesi bağlam›nda çok değerli çal›şma
lar yapm›şt›r.
Profesör Boratav, Halk Edebiyat›
Dersleri adl› kitab›nda(1.Kitap) çeşitli
derleme plânlar›n› verirken “Çocuk Tür


kü ve Oyunlar›”n› da bir derleme konusu
olarak kabul etmiştir (Boratav 1942).
Böylelikle Profesör Boratav sadece Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ndeki öğren
cilerine değil, diğer folklorculara da bu
tür ile ilgili ayr›nt›l› derleme çal›şmala
r›n›n yap›lmas› gerektiğini öğütlemiştir.
Nitekim, Boratav’›n rehberliğinde Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde kuru
lan Halk Edebiyat› ve Folklor Arşivi’ne
1947 y›l›na kadar 22 çocuk oyunu ile 5
çocuk oyun arac› dahil edilmiştir (Bora
tav 1982: 290). Profesör Boratav çocuk
oyunlar› ile ilgili derleme çal›şmalar›na
daha sonraki y›llarda da devam etti
ği 1970 y›l›nda sunduğu bir bildiriden
anlaş›lmaktad›r. Frans›z çocuk oyunlar›
kataloğu üzerine kaleme ald›ğ› bu tas
lak denemesinde Prof.Dr. Boratav, şahsi
arşivindeki çocuk oyunu say›s›n›n 1000
civar›nda olduğunu belirtmiştir (Bora
tav 1970, 1982: 493). Söz konusu çocuk
oyunlar› koleksiyonu, bugün henüz dökü
mü yay›mlanmayan (mutlaka yay›mlan
mal›) Fransa’daki Pertev Naili Boratav
Arşivi’nde bulunmaktad›r.

ğini önermiştir (Boratav 1964, 1970:
194- 271). Nitekim, Boratav “100 Soruda
Türk Folkloru” adl› eserinde genel ola
rak oyunlar› “oyuncunun davran›şlar› ve
başard›ğ› bask›n işler; anlat›m biçimleri
(tekerleme, uyakl› sözler,önceden belir
lenmiş hareketler, ezgiler, dramatik sah
neler, geometrik çizgiler veya biçimler,
jestler, güç gösterileri, törelik anlat›mlar
ve sözler); oyunun amaçlar› ve işlevleri;
oyunun yararland›ğ› maddeler, oyunun
yeri, zaman›; oyunun kişileri” olarak
belirttiği ilkelere göre s›n›fland›rm›şt›r.
Bu tasnifin ilk maddesi sadece çocuklara
özgü olan oyunlara ayr›lm›şt›r. S›n›flan
d›rmada yer alan diğer maddelerdeki
oyunlar›n ise hem çocuklar, hem de
büyükler taraf›ndan oynand›ğ› kaydedil
miştir (Boratav 1973: 283-303). Yukar›
da belirtilen şekilde bir s›n›fland›rma
sistematiği veya katalog geliştirmenin,
çocuk oyunlar› konusunda belirli bir
düzeyde yeterliliği gerektirtiği aç›kt›r
(Prof.Dr.Pertev Naili Boratav’›n bu konu
daki araşt›rmalar› hakk›nda daha ayr›n
t›l› bilgi için bak›n›z: Özdemir 1997).

Prof.Dr.Pertev Naili Boratav’›n,
çocuk oyunlar› aç›s›ndan önemi sade
ce derleme aşamas›ndaki çal›şmalar›yla
s›n›rl› değildir. Profesör Boratav, çocuk
oyunlar›n›n s›n›fland›r›lmas› konusunda
da halkbilimcilere ›ş›k tutan çal›şma
lar yapm›şt›r. Ancak, Prof.Dr.Boratav,
bu tür ile ilgili önemli tasnif çal›şmala
r›n›, ömrünün uzun bir bölümü geçir
diği Fransa’da gerçekleştirmiştir. Prof.
Boratav, Frans›z çocuk oyunlar› üzeri
ne oluşturduğu s›n›fland›rma sistemi
nin (konuyla ilgili ilk oyun s›n›fland›r
ma denemesini Boratav, 1960 y›l›nda
düzenlenen VI.Congres ‹nternational
des Sciences Anthropologiques et Etnolo
giques-Paris- adl› kongrede sunmuştur)
diğer kültürlerin ve doğal olarak da
Türk çocuk oyunlar›na uygulanabilece

Türkiye’deki çocuk oyunlar›n›n tah
lil edilmesinde de Profesör Boratav’›n
büyük katk›lar› olmuştur. Prof.Dr.Bora
tav, yay›nlar›nda çocuk oyunlar›n›n kay
naklar› ile yap›sal unsurlar›ndan oyun
tekerlemeleri ve oyun araçlar›n› çeşitli
aç›lardan aç›klam›şt›r.



Tekerlemenin bir türü olarak kabul
edilen oyun tekerlemeleri ile ilgili Türki
ye’de ilk bilimsel değerlendirmeler Prof.
Dr. Boratav taraf›ndan yap›lm›şt›r. Bora
tav, tekerlemelerin büyük bir bölümü
nün çocuklar›n kendi yaratmalar› oldu
ğunu belirtmiş ve büyüklere özgü baz›
yaratmalar› da çocuklar›n kendi gelenek
lerine ustal›kla uyarlad›klar›na dikkat
çekmiştir (Boratav 1982: 135-137). Yine
Prof.Dr. Boratav, ilk bask›s› 1939 y›l›n
da yap›lan Folklor ve Edebiyat adl› eseri
Millî Folklor

nin 1.cildinde tekerlemeyi tan›mlaman›n
güçlüğüne işaret ettikten sonra tekerle
menin “daha çok çocuk geleneklerinde
yeri olan bir tür” olduğunu vurgulam›ş
t›r (Boratav 1982: 134-135). Pertev Naili
Boratav’›n tekerleme türünü konu alan
ve dünya halkbilimi klâsikleri aras›nda
kabul edilen çal›şmas› Le ‘Tekerleme’
başl›ğ›yla 1963 y›l›nda Paris’te yay›mlan
m›şt›r. Profesör Boratav, Albert Lord’un
Sözlü Formüller (Oral Formula) teorisini
tekerlemelere uygulayarak, Bat›l› bilim
adamlar›n› bu teorinin farkl› halkbili
mi türlerine uygulanmas› konusundaki
tart›şmalar›na çözüm getirmiştir. Genel
olarak tekerlemeler ve özel olarak da
oyun tekerlemeleriyle ilgili oluşum-icraaktar›m işlemlerini aç›klayan bu çal›ş
ma, Prof.Dr. Boratav’›n Bat›l› bilim çev
relerindeki sayg›nl›ğ›n› pekiştirmiştir.
Profesör Boratav, yine ilk bask›s› 1969
y›l›nda yap›lan 100 Soruda Türk Halk
Edebiyat› adl› eserinin 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75 numaral› sorular›nda şiir nite
liğindeki yaratmalar olarak kabul ettiği
oyun tekerlemelerinin tan›m›, türleri,
işlevleri, içeriği, şekil ve üslûp özellikle
riyle kökenleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
ler vermiştir (1982:134-151).
Prof.Dr.Pertev Naili Boratav, sadece
çocuk oyunlar›n› değil, ayn› zamanda
bu oyunlardaki sözlü formülleri (Pro
fesör Boratav, bu tür malzemeler için
“oyun tekerlemesi” terimi kullanm›şt›r)
de s›n›fland›rm›şt›r. Profesör Boratav,
oyun tekerlemelerini oyundaki işlevleri
ne göre “say›şmacalar, oyunun bir par
ças› olan ve oyun içinde oyuncular›n
rollerini belirlemek amac›yla söylenen
say›şmaca tekerlemeleri, bilinmeyen bir
şeyi bir çeşit fal yoluyla bulmağa ara
c›l›k işlevini gören tekerlemeler, başl›
baş›na bir oyun olan tekerlemeler, yergi
amac›yla söylenen tekerlemeler, tabiat
olaylar› ve ögeleri karş›s›nda söylenen
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tekerlemeler” şeklinde grupland›rm›şt›r
(Boratav 1982: 135-137).
Profesör Boratav, Frans›z çocuk
oyunlar› için haz›rlad›ğ› oyun kataloğu
taslağ›nda çocuk oyunlar›ndaki sözlü
unsurlarla ilgili yeni bir araşt›rma plân›
ortaya koymuştur. Bu araşt›rma plâ
n›nda, ilgili çocuk oyunu k›saca tarif
edildikten sonra, oyunlarda kullan›lan
sözlü unsurlar (şark› metni, söyleşme
metni, formül metni) çeşitlemeleriyle
ve diğer kültürlerdeki (özellikle Türkiye
sahas›na ait) paralelleriyle birlikte karş›
laşt›r›larak incelenmiştir (Boratav 1970:
194-271).
Profesör Boratav, çocuk oyunlar›n
daki sözlü unsurlar›n iç ve d›ş yap› özel
liklerini de belirlemeye çal›şm›şt›r. Prof.
Dr.Pertev Naili Boratav bu bağlamda,
oyun tekerlemelerinin çoğunluğunun
naz›m parçalar›ndan meydana geldiğini;
söyleşmelerden baz›lar›nda ise nazma
özgü ölçü bulunmad›ğ›n›, ancak uyaklar,
ses tekrarlamalar›, şaş›rt›c› hayal zin
cirlemeleriyle bunlar›n beylik sözlerden
ayr›ld›ğ›n› ifade etmiştir (1982:140).
Çocuk oyunlar›n›n sözlü formülleri,
genellikle belirli bir ezgi ve kal›p hare
ketler eşliğinde söylenmektedir. Prof.
Dr.Boratav, çocuk oyunlar›ndaki ezgi
unsurlar›na yönelik aç›klamalarda da
bulunmuştur. Profesör Boratav, türkü
leri kullan›ld›klar› yerlere ve işlevlerine
ya da söylenme sebeplerine göre küme
lemiş ve bu tasnif içinde “oyun ve dans
türküleri” başl›ğ›na yer vermiştir. Oyun
ve dans türkülerini de “çocuk oyunlar›n
da söylenenler, büyük oyunlar›nda söy
lenenler” olarak s›n›fland›rm›şt›r (1969:
149-151). Prof.Dr.Boratav, manzum ya
da yar›-manzum bir tak›m sözler olduk
lar› ve çoğunlukla belli bir makamla
söylendikleri için bu tür oyun öğelerine
“türkü” ad›n› verdiğini; ancak türkünün
diğer niteliklerinin bu sözlü unsurlar


da bulunmad›ğ›n›; hatta baz›lar›n›n da
makams›z olarak söylendiğini belirtmiş
tir (Boratav 1982: 493).
Oyun tekerlemelerinin kökenleri
nin aç›klanmas›yla ilgili olarak Profesör
Boratav’›n aç›klamalar› bu gün dahi
geçerliliğini korumaktad›r. Boratav, 100
Soruda Türk Halk Edebiyat› adl› kitab›
n›n 74’cü sorusunda oyun tekerlemeleri
nin kökenlerini belirlemeye çal›şm›şt›r.
(Boratav 1982: 146-149). Boratav, baz›
oyun tekerlemelerinin kökenlerinin,
“çok eski dualara, belki ‹slâm öncesi
din törenlerinde yer alan kutlu bilin
miş sözlere ç›kt›ğ›n›” belirtir. Boratav
bu duams› sözlerle, üfürüklerle oyun
tekerlemeleri aras›nda kuruluş, ölçü,
üslûp özellikleri ve kelimeler bak›m›n
dan benzerlikler bulunduğuna da işaret
etmiştir. Profesör Boratav, oyun tekerle
melerinden baz›lar›n›n, bu türlü “kutlu
ve güçlü” sözlerin ilk anlamlar›n› ve
işlevlerini yitirmeleri sonucu meydana
geldiğini belirtmiştir (Boratav 1982: 146148). Bugün dahi baz› çocuk oyunlar›nda
yer alan sözlü formüllerin “dinî-büyü
sel” anlam ve işlevlerinin bulunduğu
düşünülürse, Boratav’›n değerlendir
melerindeki isabet daha iyi anlaş›lacak
t›r. Yine Boratav, halk şiirinin de oyun
tekerlemelerinin kaynaklar› aras›nda
say›labileceğini Yunus Emre’nin bir şat
hiyesini örnek göstererek ortaya koymuş
tur (Boratav 1992:54).
Prof.Dr.Pertev Naili Boratav, çocuk
oyunlar›n›n yap›sal unsurlar›ndan
olan oyun araçlar› hakk›nda da kav
ramsal düzeyde değerlendirmeler yap
m›şt›r. Örneğin, oyuncak/ oyun arac›
ikilemi konusundaki terim ve kavram
kargaşas›na, “kendisi tek baş›na oyunu
sağlayan nesnenin oyuncak-oyun arac›” olduğunu belirterek çözüm getirmeye
çal›şm›şt›r (Boratav 1973: 300).


Yukar›da belirtilen veriler ve değer
lendirmeler, Prof. Dr. Pertev Naili
Boratav’›n Türk ve dünya çocuk oyunlar›
araşt›rmalar›nda önemli bir yere sahip
olduğunu ispatlayacak yeterliliktedir.
Benzer yaklaş›mlarla gerçekleştirilecek
çal›şmalar, Prof.Dr. Boratav’›n Türk ve
dünya halkbilimi araşt›rmalar›ndaki
katk›lar›n›n , daha gerçekçi ve tarafs›z
olarak, diğer bir deyişle bilimsel bağlam
da değerlendirilmesini sağlayacakt›r.
Profesör Boratav’› ve dolay›s›yla ekolünü
yaşatman›n, ancak O’nun çal›şmalar›n
da hiç ödün vermeksizin kulland›ğ› bilim
sel bak›ş aç›s›n› kavrayarak yeni araş
t›rmalar yapmakla mümkün olabileceği
unutulmamal›d›r.
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