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<Araştırma/lnceleme Yazıları>
Dr. Metin ÖZARSLAN
Hacettepe Üniversitesi halkbilimi
profesörü hocamız Dr. Dursun Yıldınm’ın
uzun zamandan beri muhtelif dergilerde
neşrettiği yazılarının bir kısmı derlenip
toparlanarak Türk Bitiği adı altında
Akçağ Yayınları tarafından yayınlandı1.
Prof. Dr. Yıldınm’m, kendine özgü ve
farklı yaklaşımlarıyla sahasına ışık tu
tan makalelerinin kitaplaş tinim ası uzun
süren bir beklentinin cevabı sayılabilir.
Şekil bakımından da itina ile hazırlanan
bu eserin sözel kültür bilimi/halkbilimi
sahasında çalışan araştırmacı, Öğrenci ve
meraklılarını süreli yayınların ardında
dolaşmaktan ve kütüphane kuyrukların
da beklemekten kurtarıp işlerini kolay
laştıracağı açıktır.
Türk Bitiği’ni oluşturan yazıların or
taya çıkışı hususunda hocamızın söyle
dikleri ilgi çekicidir: “Rahmetli anamın
öğütleri, babamın yedi iklim Türk milli
yetçiliği ve inanç dersleri; ilk, orta, lise ve
üniversite hocalarımın bilgelikleri, Gökalp, Âkif M. Kemâl Atatürk, Atsız ve 7bgan gibi Türk zirvelerinden akıp gelen
Türklük sevgisi, bilinci, bilimi, medeniyet
ufkunda yeni bir güneş gibi doğma ülkü
sü, bu büyük insanların buyurduğu yolda
kendimiz olma hedefi, bu seçkide yer al
mış bulunan yazıların gerçek sahipleri
dir. Elçin Hocam ve rahmetli Timurtaş
Hocam olmasaydı bu yazılar okuyucusu
na erişmezdi. Bu gerçeği söylemek benim
içimi ısıtıyor. Bu sıraladığım ulu kişilere,
onların düşüncelerine ve öğrettiklerine,
anlattıklarına söylediğim ve söyleyeceğim
bütün türkülerimi borçluyum. Elbette bu
rada söz edemediklerim de var. Dede Kor
kulun dediği gibi, “Kalın” Türk uluları
sayıhnakla tükense olmaz, benim nâçiz
tarihimde bütün hepsinin payı var.
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Bu yazı seçkisine “Türk Bitiği” diye ad ur
dum. Böyle ad urdum, çünki, bu yazılar,
gördüm ki, benim bu dünyada öğrendi
ğim, tek bildiğim türkünün değişik za
manlar içinde tesbit edebildiğim ve yazı
ya almış olduğum notaları gibi bana gö
ründü. Türküm için düşünmüşüm, üzül
müşüm, sevinmişim ve yazmışım. Türkü
mü, bu yazılar bana bir kere daha öğret
miş oldu. Türkümü bana öğretenlerden
Hakka yürüyenlere rahmet, sağlara uzun
ömürler diliyorum.
(s. IX-X).
Türk Bitiği’nde toplam kırk adet ya
zı bulunmaktadır. Bu yazılar ilk ve mü
kerrer yayın künyeleriyle birlikte veril
miş ve konularına göre dört ana başlık
halinde tertip edilmiştir:
I. Sonsuzluk, Yaşama Sanatı ve
Tarih ana başlığı altında yer alan üç ya
zıdan “Mustafa Kemal Atatürk’ün Kültür
Anlayışı ve Tam Bağımsızlık Stratejisi
Üzerine” (s. 3-19) başlıklı yazıda, M. Ke
mal Atatürk'ün kültür anlayışının ne ol
duğu bugün bu anlayıştan nelerin anla
şılmak istendiği ele alınarak; onun bu
anlayışı ve tam bağımsızlık stratejisi
sır/hedef/strateji üçleminde ele alınmış
tır. Bu ana başlık altındaki “Türk Dünya
sına Toplu Bakış” (s. 20-26) ve “Kültürel
Açıdan Türk Dünyasının Durumu ve Ge
leceği” (s. 27-34) isimli diğer iki yazıda
ise, hocamızın Türk Dünyası ile ilgili
problemler ve bu problemlerin çözümüne
yönelik fikir, görüş, düşünce ve teklifleri
yer almaktadır.
II. Sözel Kültür Bilimi Üzerine
ana başlığı altında altı adet yazı yer al
maktadır. Bu yazılardan “Sözlü Kültür
ve Folklor Kavramı Üzerine Düşünceler”
(s. 37-42) isimlî yazıda ülkemizde folklor
kavramının nasıl algılandığı; aslında na-
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sil algılanması gerektiği üzerinde durula bu süreçle ilgili uygulamalar, Orhun ya
zıtları hakkında yapılan otoriter metin
rak “Folklor” terimine karşılık olarak
çözümlemelerine dayalı olarak ortaya
“Sözel Kültür Bilimi” terimi teklif edil
konmuştur. Bu yazı ve bundan sonraki
miştir. ‘Türkiye’de Folklor Araştırmala
iki yazıda da hocamız o döneme ait kimi
rının Gelişme Devreleri” (s. 43-60) adlı
sırları, kitabelerdeki ifadeleri yorumyazı da ise Türkiye’de folklorun bir bilim
cu/tefsirî yaklaşımla ele alarak açıklığa
dalı olarak kabul edilmesinden önceki dö
kavuşturmuştur. Bu yazılardan “Köknemlerde dolaylı olarak folklor sahasında
türk Çağında Tanrı mı Tanrılar mı Var
yapılan çalışmalardan başlayarak Türki
dı?” (s. 112-123) başlıklı yazıda ise Gök
ye’de folklor araştırmalarının panoramik
türk çağında Tanrı anlayışı ortaya kona
bir tarihî yapılmıştır. “Türkiye’de Folklor
rak bu dönemde Türk inanç sitemi içinde
Hareketlerine Kısa Bir Bakış” (s. 61-64)
tek Tamı anlayışının mevcudiyeti delil
başlıklı yazıda bir araştırma alanı olarak
lerle gösterilmiştir. Bu yazı, mezkur çağ
folklor ve bu alanda ülkemizde resmî ve
da bir Tanrı panteonu olduğu hususunda
özel faaliyetlerin tarihî arka planı çıka
ortaya atılan kimi görüşlere de bir cevap
rılmıştır. “Türk Folklor Araştırmalarının
niteliğindedir. Orhun yazıtlarına ait çö
Problemleri” (s. 65-75) isimli yazıda Türk
zümlemelerin yapıldığı “Göktürk Yazıtla
folklor araştırmalarının tarihî seyir süre
rında Öd Teftri Aymaz, Yag(g)ıl, ‘Katıl’ Ol
ci “örtülü devre”» “Türkçü devre”, “dergici
maz” (s.124-133) başlıklı diğer bir yazı da
devre” ve “bilimci devre” şeklinde devre
Orhun yazıtlarında muğlak olarak kal
lere ayrılmıştır. Folklorun mahiyeti tanı
mış bulunan üç problem ele alınarak
mı ve kadroları problemlerinin ele alındı
açıldığa kavuşturulmuştur. Bu ana baş
ğı bu yazıda Türk folkloru üzerine yapıla
cak araştırmalarda üzerinde durulacak
lık altında yer alan “Coğrafyadan Vatana
önemli hususlar ve araştırıcıların bilmesi
Geçiş ve Vatan ile Göç Ediş Problemi” (s.
gereken kimi temel hususlar üzerinde
134-144) başlıklı yazıda vatan kavramı
durulmuştur. “Folklor ve Çağdaş Kültür
ve herhangi bir coğrafî yapının vatan kı
Modelimiz Üzerine Görüş ve Düşünceler”
lınmasında yer adlarının önemi üzerinde
<s. 76-80) isimli yazıda folklora dayalı
durulmuş ve yer adlarının Türk’ün tarihî
olarak geliştirilebilecek kültür modeline
göç ediş macerasında yeni vatan tutulan
yönelik görüş ve düşüncelere yer veril
yerlere taşındığı vurgulanmıştır. “Türkmiştir. Bu bölümde yer alan son yazı
lerin Yılbaşı/Özgürlük Günü Bayramı" (s.
“Sözlü Gelenek Kültürü” (s. 81-83) baş
145-1487) başlıklı yazıda Türk kültürün
lıklı yazıdır. Bu yazıda ise medeniyet ve
de Nevruz ve Nevruz kutlamalarının kö
kültür kavramları ekseninde sözlü gele
keninin Özgürlüğe/kurtuluşa bağlı oldu
nek kültürü ile ilgili görüş ve düşüncele
ğu fikri işlenerek bu bayramın “Kurtuluş
re yer verilmiştir.
Günü Bayramı/Özgürlük Günü Bayramı”
III.
Sorunlar/Çözümlemeler anaolarak kutlanması gerektiği vurgulan
başlığı altında toplam ondört yazı bulun
mıştır. “Türk Kahramanlık Destanı” (s.
maktadır. Bu yazıların ilki “Tarih Yazımı
149-157) isimli yazıda Türk kahramanlık
ve Sözlü Ortam Kaynakları” (s. 87-101)
destanları ele alınarak kahramanlık des
başlıklı yazıdır. Tarih yazıcılığı ile ilgili
tanları; teşekkül devri, mevzuları, ilk an
olarak kendimize ait özgün bir bakış açı
latıcıları, teknik hususiyetleri <icra, an
sının olması gerektiğinin vurgulandığı
latım şekilleri, dil-üslûp> ve tasnif mese
yazıda tarih yazımında sözlü ortam kay
leleri bakımından incelenmiştir. “Panaklarının etkin olarak kullanılması ve
mir’de Bir Kırgız Destanı «Olcabay mi
bu kaynaklarla ilgili kadro ve metod tek
nen Keşimcan»” (s. 158-168) adlı yazı da
lif edilmektedir. “Köktürklerde Kağanlık
ise Pamir’de Nazif Şahranî tarafından
Süreci: Kaldırma, Kötürme ve Oturma”
derlenen Kırgız Türklerine ait bir destan
(s. 102-111) isimli yazıda Göktürk çağın
tanıtılmış ve bu destanın diğer varyant
da Vagaıv olm a
\a\mma süreci ve
ları hakkında bilgi verilmiştir. “Köroğlu
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Destaıu’nın Orta Asya Rivâyetleri” (s.
169-179) başlıklı yazının konusu asırla
rın ötesinden günümüze canlı bir şekilde
ulaşan, anlatım geleneğindeki yerinden
hiçbir şey kaybetmeden bütün Türk ille
rinde sevilerek dinlenen Köroğlu Destanı’nın Orta Asya’daki rivayetleri hakkın
da bilgi verilmektedir. Türk dünyasında
sayısız varyantları bulunan bu destanın
tarihî belgelere dayandırılmasınının ya
nında destan kahramanının bir Celalî eşkiyası olarak tanımlanmasının destan
mantığı ile bağdaşmayacağının altı çizil
miştir. “Orta Asya Bozkırlarından Urumuneli’ne <Türk Sözlü Şiir Sanatının Ya
yılması Üzerine>” (s. 180-195) isimli ya
zının konusunu tarihî seyir içinde Türk
sözlü şiir sanatının yayılması oluştur
maktadır. Bu sanatın Orta Asya bozkırla
rından Urumuneli/Avrupa’ya, buradaki
Türk yerleşim bölgelerine hangi yollar
dan ve hangi zamanlarda aşıp geldiği
problemi ele alınmıştır. Bu konudaki
problemler tarihî materyalin imkânlarıy
la çözüme ulaştırılmıştır. Bu yazı kana
atimizce hem geleneksel Türk şiirinin
hem de Türk müziğinin tarihî macerası
ile ilgili farklı bir pencere açmaktadır.
“Dede Korkut ve Yunus Emre’de Hayat,
Tabiat, Tanrı ve Ölüm” (s. 196-205) adlı
yazıda Dede Korkut ve Yunus Emre’de
Hayat, Tabiat, Tanrı ve Ölüm kavramla
rı ve bu kavramlara ait anlayışlar örnek
lerle mukayase edilmiştir. “Azerbaycan
Âşık Şâirleri ve Şiirlerinden örnekler” (s.
20Ç-220) başlıklı yazıda ise Türk sözlü
edebiyat geleneğinde kendine has mek
tepler meydana getiren âşık yaratıcılığı
nın Azerbaycan’da oluşturduğu mektep
ve bu mektebin kimi temsilcileri ve bu
temsilcilerin eserleri hakkında bilgi ve
rilmiştir. “Fıkra Türü” (s. 221-231) baş
lıklı yazıda sözlü edebiyat türlerinden
fıkra türü Hakkında bilgi verilerek, fıkra;
türü ve özellikleri, toplanması ve sınıf
landırılması ana başlıkları altında ele
alınmış ve fıkra türünün tanımı, konula
rı, yapı ve kompozisyon özellikleri, fıkra
larda şahıs ve zaman, fıkranın hayatı
mızda oynadığı roller ve amacı, fıkra tipi,
fıkraların tarihî ve coğrafî çerçevesi, fık
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raların toplanması ve yayınlanması ve
Türk fıkralarının sınıflandırılması bağ
lamlarında incelenmiştir. Bu bölümdeki
son yazı “Sözel Eleştiri ve «Nasreddin
Hoca Bildirileri» Üzerine Birkaç Söz” (s.
232-236) başlıklı yazıdır. Yazıda Nasret
tin Hoca fıkraları üzeı jde yapılacak de
ğerlendirmelerde kullanılması gereken
yaklaşımların fıkra tipi bakış açısına da
yalı olarak yapılmasının gereği vurgu
lanmıştır.
VI. Anı/SÖzfEleştiri ana başlığı al
tında toplanan onyedi yazı ise, hocamızın
muhtelif zamanlarda kaleme aldığı bi
limsel ve sanatsal kimi eser ve faaliyetle
re ait tanıtma, değerlendirme ve hatıra
larını ihtiva etmektedir. Bu ana başlık al
tında sırasıyla: “Ayrılıg, Ayrılıg Aman Aynlıg” (s. 239-242), “Şâir, «Kan Yaddaşı»/Şiir Can Yaddaşı” (s. 243-253), “Payız
Düşünceleri” Üstüne Düşen “Büyük Ar
zular” (s. 5254-258), “Çuvaşlı Şâir îvanov ve «Narspi»si” (s. 259-263), “Molla
Velî Vidâdı” (s. 264-265), “Molla Penah
Vâkıf” (s. 266-267), “Samed Vurgun” (s.
268-270), “Azerbaycan Mehebbet Destan
ları” {s. 271-277), “Köroğlu Destanı” (s.
278-282), “Azerbaycan-Ermeni Edebî
Alâkalan” (s. 283-289), “Elâzığ Masalla
rı” (s. 290-294), “Halk Edebiyatına Giriş”
(s. 295-297), “Kosova Türk Halk Edebiya
tı Metinleri” (s. 298-300), “Türk Bilmece
ler Hâzinesi” (s. 3 0 1 -3 0 7 “Esir Orta As
ya” (s. 308-310), “Şeyhî’nin Harnâmesi”
(s. 311-313) ve “ölümünün 650. Yılında
Yunus Emre” (s. 314-319) başlıklı yazılar
yer almaktadır.
Eserin sonunda yer alan Kaynaklar
(s. 320-326) başlığı altında, yazılarda mü
racaat edilen eserlerin künyeleri alfabe
tik olarak verilmiştir. Bu seçkide yer alan
yazılardaki farklı yaklaşımlarıyla Sözel
Kültür Bilimi ile uğraşanlara ve biz öğ
rencilerine farklı ufuklar açan hocamıza
teşekkür ediyor ve kendisinden yeni eser
ler bekliyoruz.
NOTLAR:
1
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