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Akça¤, Ankara 2000, 144 s.
Türk milletinin tarihi kadar edebiyat› da oldukça köklü ve zengin bir yap›dad›r. Sözlü edebiyat gelene¤inin baﬂlang›çtan günümüze geçirmiﬂ oldu¤u geliﬂim
süreci ve bu süreç içerisinde ortaya konulan ürünler, son yüzy›l içerisinde belirli
bir bilimsel düzlemde çeﬂitli yöntemler
›ﬂ›¤›nda araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sosyal bilimlerin
di¤er pek çok ﬂubesi gibi folklor da sahas›n›n ve araﬂt›rma yöntemlerinin tespiti
aç›s›ndan geliﬂen ve dolay›s›yla de¤iﬂen
ﬂartlar içinde sürekli olarak yeni aray›ﬂlar içerisine girmiﬂtir. Türk folklor araﬂt›r›c›lar› da evrensel ölçütlerde ortaya konulan folklor araﬂt›rma yöntemlerini benimsemiﬂler, araﬂt›rmalar›n› bu yöntemler ›ﬂ›¤›nda gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Bu kuramlar aras›nda bilhassa Tarihi-Co¤rafi
Fin Kuram›, Antropolojik Kuram, Yap›salc› Kuram ve Psikoanalitik Kuram yer
alm›ﬂt›r. Söz konusu kuramlar›n araﬂt›rma teknikleri, bu kuramlar›n genel kabulleri çerçevesinde belirlenmiﬂtir. Yine
bu kuramlar, Anadolu merkezli folklor
araﬂt›rmalar›nda s›kça tercih edilmiﬂlerdir. Ancak Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan
Türk topluluklar›n›n folklorlar›yla ilgili
çal›ﬂmalar›n baﬂlamas›yla birlikte Türk
folklor araﬂt›rmalar›yla ilgili yeni yöntem
araﬂt›rmalar› zarureti do¤muﬂtur. Zira
dar alan üzerinden yap›lan lokal de¤erlendirmeler s›ras›nda kullan›lan kriterler, sahan›n ve dolay›s›yla malzemeye ait
“eﬂ” ve “benzer metin”lerin ço¤almas›yla
birlikte geçerliliklerini büyük ölçüde yitirmiﬂlerdir. Bu durum karﬂ›s›nda Türk
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folklor araﬂt›r›c›lar›, ço¤unlu¤u daha önceki kuramlarda oldu¤u bat› kaynakl›
olan baz› yeni yöntemleri Türk folklor camias›na çeviriler yoluyla tan›tmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Metin Ergun, Metin Ekici,
Özkul Çobano¤lu gibi araﬂt›r›c›lar›n konuyla ilgili önemli tespitlerde bulunduklar› unutulmamal›d›r1.
Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›nda yöntem sorunlar› üzerinde duran bir
di¤er araﬂt›r›c› Doç. Dr. Öcal O¤uz'dur.
Araﬂt›r›c› yay›mlam›ﬂ oldu¤u son kitab›nda Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›n›n
kuramsal sorunlar› ile ilgili daha önce çeﬂitli sempozyumlarda ve bilimsel yay›n
organlar›nda yer alm›ﬂ olan yaz›lar›n› bir
araya getirmiﬂtir. Çal›ﬂmada on dört makale yer almaktad›r. Bu makalelerin
isimleri ﬂöyledir:
1) Türk Dünyas› Folklorunda Yeni
Yöntem Aray›ﬂlar›
2) Türk Halkbilimi Çal›ﬂmalar›nda
Eﬂ Metin (Varyant) ve Benzer Metin (Versiyon) Sorunu
3) Metin ve Anlat›m Ortam› Merkezli Kuramlar›n Türk Halkbilimi Çal›ﬂmalar›na Uygulanmas› Üzerine Baz› Dikkatler
4) Dede Korkut Kitab›’nda Anlat›m
Ortam› ‹çinde Ozan
5) Folklorda Yeni Yöntemler ve Köro¤lu
6) Destandan Hikâyeye Bozk›r Medeniyetinden Yerleﬂik Medeniyete Geçiﬂ
Aç›s›ndan Manas
7) Nasreddin Hoca: ‹ki Yaklaﬂ›m, Bir
Problem
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8) Nasreddin Hoca F›kralar›nda
“Varyant” Sorunu
9) Bir Sosyal Çevrenin Mensubu
Olarak Yunus Emre
10) Folklorda Yeni Yöntemler ve
Âﬂ›k Edebiyat›
11) Bektaﬂîlik Anlat›m Ortam›nda
Halk ﬁiiri
12) Halk ﬁiirine Yans›yan Osmanl›
‹maj›n›n Anlat›m Ortam› Çözümlemesi
13) Yozgat’ta ﬂehirleﬂme ve Âﬂ›k
Edebiyat›
14) Boz Atl› H›z›r ve Ren Geyikli Noel Baba ‹kileminde Türklerde Y›lbaﬂ› ve
Bir Yaklaﬂ›m Denemesi
Araﬂt›rmac› bu yaz›lar›ndan bilhassa ilk üçünde Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›n›n güncel yöntem sorunlar›yla
ilgili teorik yaklaﬂ›mlar› irdelemiﬂtir. Daha önce isimleri an›lan kuramlara ait
terminoloji problemlerine ve bu problemlerden kaynaklanan yaklaﬂ›m sorunlar›na temas etmiﬂtir. O¤uz, “paylaﬂt›r›c›/ayr›ﬂt›r›c›” yaklaﬂ›mlar yerine “bütüncül”
yaklaﬂ›mlar›n Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›n›n geliﬂmesinde önemli tesirler
icra edece¤i düﬂüncesini iﬂlemiﬂtir.
Çal›ﬂmada yer alan di¤er yaz›larda
da ilk üç makalede yer alan görüﬂ ve düﬂüncelerin ifadesinin yan› s›ra bu görüﬂlerin Köro¤lu, Manas, Nasreddin Hoca gibi tiplerle “Ozan” terimi üzerinde örneklendi¤i dikkati çekmektedir. Çal›ﬂma bu

yap›s› itibariyle folklor araﬂt›r›c›lar›na
yeni yöntemleri konusunda hem teoriye
hem de uygulamaya dönük örnekler vermesi aç›s›ndan oldukça önemli bir yere
sahiptir. Ayr›ca bu makalelerde Türk topluluklar›n›n inanç ve gelenek ba¤lam›ndaki uygulamalar›na dönük popüler konular üzerinde de durulmuﬂtur (Bilhassa
on dördüncü makale).
Öcal O¤uz, bu görüﬂleri ile folklor
araﬂt›rmalar›na gönül veren uzman ve
genç araﬂt›r›c›lara oldukça önemli bir
malzeme sa¤lam›ﬂt›r. Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›nda yöntem sorunlar›
üzerinde daha söylenecek çok ﬂey oldu¤undan ﬂüphemiz yoktur; ancak baﬂlang›ç mahiyetindeki bu çal›ﬂman›n önemli
köﬂe taﬂlar›ndan birini oluﬂturdu¤u aç›kt›r.
1

Metin Ergun, Mukayeseli Türk Dünyas›

Folklor Araﬂt›rmalar›nda Karﬂ›laﬂ›labilecek Baz›
Problemler, Milli Folklor, S. 7, 1995, s. 14-16; Metin Ekici, Halk Bilimi Çal›ﬂmalar›nda Metin (text),
Doku (tekture) ve Sosyal Çevre ve ﬁartlar(Kontekst)
‹liﬂkisinin Önemi, Milli Folklor, S. 39, 1998, s. 2534; Özkul Çobano¤lu, Halkbilimi Kuramlar› ve
Araﬂt›rma Yöntemleri Tarihine Giriﬂ, Ankara
1999.

(Mustafa AÇA, Bal›kesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi)

Dr. Mustafa GÜNEﬁ, Eﬂrefo¤lu Rûmî Divân›, Ankara 2000.
XV. yüzy›l Tasavvufî Halk Edebiyat›'n›n önemli eserlerinden biri de Eﬂrefo¤lu Abdullah–› Rûmî'nin divan›d›r.
Dumlup›nar Üniversitesi Fen– Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›
ö¤retim üyesi Dr. Mustafa GÜNEﬁ taraf›ndan Osmanl› Devleti'nin 700. kuruluﬂ
y›ldönümüne arma¤an olarak haz›rla-
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nan Eﬂrefo¤lu Rûmî Dîvân›/‹nceleme–Karﬂ›laﬂt›rmal› Metin, Ankara 2000
adl› eser, ‹znik Belediyesi'nin katk›lar›yla yay›mlanm›ﬂt›r.
M›s›r'dan Anadolu'ya gelmiﬂ bir aileden olan Abdullah, ailesi Anadolu'ya
yerleﬂti¤i için Rûmî ad›n› alm›ﬂt›r. Büyük babas› Muhammed, babas› Eﬂref
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Bey'dir. ‹lk ö¤renimini ‹znik'te tamamlam›ﬂ olan Abdullah, kalan ö¤renimini
Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Han
Medresesi'nde yapm›ﬂt›r. Bursal› Abdal
Muhammed ile tan›ﬂ›nca tasavvuf ile ilgilenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonra Emir
Sultan'›n tavsiyesine uyarak Ankara'ya
giden Eﬂrefo¤lu, orada Hac› Bayram Veli'ye ba¤lanm›ﬂ, hatta onun k›z› ile evlenmiﬂtir. Suriye'nin Hama ﬂehrine gitmiﬂ, dönüﬂünde Kâdiriye tarikat›n›n Eﬂrefiye kolunu kurarak halk› dini sohbetleriyle ayd›nlatm›ﬂt›r. Bu sebeple O'na
pîr–î sânî denilmiﬂtir.1
Eﬂrefo¤lu Rûmî edebi kiﬂili¤inden
ziyade tasavvufî taraf›yla daha çok tan›nm›ﬂ ve sevilmiﬂtir. Samimi, içten, lirik ﬂiirlerinin bulundu¤u divan›ndaki dili dönemine göre oldukça sade ve ak›c›d›r.
Eﬂrefo¤lu Rûmî Dîvân›'n›n tenkitli
metnini araﬂt›rma–inceleme konusu olarak seçen Dr. Mustafa GÜNEﬁ, bu bilimsel çal›ﬂmas›n› Ankara ve ‹stanbul Kütüphaneleri'ndeki yazma eserlerden beﬂ
nüshas›n› birbiriyle mukayese ederek
(XV+494s.) hacmindeki k›ymetli yay›n›n› meydana getirmiﬂtir.
Üzerinde titizlikle durularak haz›rlanan bu eserin içinde geçen âyet ve hadisleri, yeni harflerle verilerek, dipnotlar›nda gösterilmiﬂtir.
Eski Anadolu Türkçesi'nin karakteristik bir örne¤i olan Eﬂrefo¤lu Rûmî Dîvân›'n›n (ss. 1–124) baﬂlang›c›nda eserin
içinde geçen dinî ve tasavvufî unsurlar
aç›klanarak geçti¤i yerler belirtilmiﬂtir.
Yer yer arkaik kelimelerin de bulundu¤u ad› geçen eserde:
I. Dini unsurlar›n A. ‹tikat alt baﬂl›¤› içerisinde Allah, Melekler, Kitaplar,
Peygamberler, Ahiretle ‹lgili Mefhumlar
(ss.1–39), B. ‹badet baﬂl›¤› (ss.40–43), C.
Âyet ve Hadisler (ss.44–47), Ç. Di¤er di-
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ni mefhumlar (ss.47–54), D. Dinlerle ilgili mefhumlar (ss. 54–62), E. Dini ﬁahsiyetler (ss. 63–64), F. Tarihî ve Efsanevî
ﬁahsiyetler (ss. 64–69);
II. Tasavvufi Unsurlar›n alt baﬂl›klar› A. Vahdet–i Vücud (ss. 73–78), B.
Aﬂk (ss. 78–91), C. Bezm–i Ezel
(ss.92–93); D. Baz› Tasavvufî Mertebeler
ve Kavramlar baﬂl›¤› alt›nda sab›r, riyâzet–mücâhede, kanaat, halvet, uzlet, zikir, tevbe, Ene'l–Hak, fenâ–bekâ, cem,
sekr, sahv (ss.93–114), E. Tarikatle ‹lgili
Baz› Mefhumlar içerisinde mürﬂid
(ﬂeyh), mürid (derviﬂ) (ss.103–114), F.
Divanda Geçen Ünlü Mutasavv›flar olarak ‹brahim Ethem, Hallac–› Mansûr,
Abdulkadir Geylânî (ss.119–124) gibi dinî ﬂahsiyetlerin özellikleri, geçti¤i ﬂiirlere yer verilmiﬂtir.
Eﬂrefo¤lu Rûmî'nin bilimsel çal›ﬂma konusu yap›lan bu Dîvân'› elif, be...
harf s›ras›na göre düzenlenmiﬂ olup içerisinde 145 gazel, kaside ile bir mesnevi,
yedi pendnâme beﬂ rûbâî... vb. ﬂekil ve
türlerine yer verilmiﬂ olup aruz vezni ile
yaz›lan ﬂiirlerin kal›plar› manzûmelerin
baﬂ›nda gösterilirken vezinleri hakk›nda
bilgi verilmeyen manzûmelerin hece ölçüsüyle
yaz›ld›¤›
görülmektedir.
(ss.125–490)
Say›n Dr. Mustafa GÜNEﬁ'i, bilim
âlemine kazand›rd›¤› bu eserinden dolay› kutlar, bundan sonraki çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar dileriz.
Notlar
1
Necla PEKOLCAY, ‹slamî Türk Edebiyat›,
C.1, ‹stanbul 1981, s.208.

(Yrd. Doç. Dr. G. Tar›man
CEN‹KO⁄LU, D.P.Ü. Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü Ö¤retim Üyesi)
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