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TÜRK HALK EDEB‹YATI EL K‹TABI*
Halil ‹brahim ﬁAH‹N
Türkiye’de folklor ve halk edebiyat›
çal›ﬂmalar›, 1900’lü y›llar›n baﬂlar›ndan
itibaren baﬂlam›ﬂt›r. Daha çok bireysel çabalar ﬂeklinde görülen bu çal›ﬂmalar, Cumhuriyet döneminde sistemli bir hale getirilmiﬂtir. Folklor alan›nda faaliyette bulanacak kurumlar›n oluﬂturulmas›yla, genç
Cumhuriyet’i besleyecek milli kültüre ait
malzemelerin tespitinde ve bunlar›n yorumlanmas›nda çok daha h›zl› yol al›nd›¤›
görülmüﬂtür. Mustafa Kemal Atatürk’ün
de teﬂvik ve destekleriyle ülke çap›nda yayg›nlaﬂan derleme faaliyetlerinin en yo¤un
ﬂekilde yap›ld›¤› dönemin Cumhuriyet dönemi oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu dönemde
folklor ve halk edebiyat›n› tan›t›c› çal›ﬂmalar›n çeviri veya telif yoluyla bu alanla ilgilenenlerin dikkatlerine sunuldu¤u da bilinmektedir.
Türkiye’de halk edebiyat› çal›ﬂmalar›nda, kurumlar›n yan› s›ra, Halkevlerinin
yay›mlad›¤› dergilerin de pay› büyüktür.
Halk edebiyat› çal›ﬂmalar›n›n üniversite
bünyesine al›nmas›yla birlikte, halk edebiyat› hak etti¤i de¤eri, ilgiyi ve itibar› bulmuﬂtur. Bu geçen zaman diliminde folklor
ve halk edebiyat› sahas›ndaki araﬂt›rmalar›n büyük ço¤unlu¤unun derleme ve derlenen malzemenin yay›mlanmas› tarz›nda
ﬂekillendi¤ini söyleyebiliriz. Gerek üniversiteler öncesi, gerekse üniversiteler sonras›
halk edebiyat› çal›ﬂmalar›nda dikkati çeken husus, çal›ﬂmalar›n bireysel yap›lm›ﬂ
ve yap›lmakta oldu¤udur. Türkiye’de halk
edebiyat› araﬂt›rmac›lar› ekip çal›ﬂmas›yla
oluﬂturulabilecek çal›ﬂmalardan daha ziyade, yaln›z haz›rlanabilecek çal›ﬂmalar› tercih etmektedirler.
Öcal O¤uz’un editörlü¤ünde haz›rlanan ve Grafiker Yay›nlar›’nca bas›lan Türk
Halk Edebiyat› El Kitab›, halk edebiyat›
çal›ﬂmalar›na farkl› bir boyut katm›ﬂt›r.
Bugüne kadar akademik çevrelerce birkaç
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örne¤in d›ﬂ›nda, ele al›nmayan halk edebiyat›na ait bir el kitab› haz›rlama iﬂi, daha
bilimsel bir bak›ﬂ aç›s› kazanm›ﬂt›r. Halk
edebiyat› sahas›nda bilimsel faaliyetlerde
bulunan akademisyenlerce haz›rlanan bu
kitap, farkl› üniversitelerde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n ortak katk›lar›yla oluﬂturulmuﬂ
bir ekip çal›ﬂmas›d›r. Halk edebiyat›, bu kitapta en derli toplu ﬂekliyle okuyucuya sunulmuﬂtur. Kitab› haz›rlayanlar, kitab› haz›rlarken bilimsel çal›ﬂmalarda kullan›labilecek bir ﬂekilde olmas›na dikkat etmiﬂlerdir, ancak, bu kitab›n haz›rlanmas›ndaki
tek amaç bu de¤ildir. Halk edebiyat›yla ilgilenen ö¤renciler, konuya ilgi duyan okuyucular da dikkate al›nm›ﬂt›r. Kitab›n içeri¤i,
haz›rlan›ﬂ amac› ve hitap etti¤i kitle ile ilgili olarak kitab›n editörü Öcal O¤uz, kitab›n
“Ön Söz”ünde “Grafiker Yay›nevi’nin el kitaplar› projesinin amaçlar› içinde de¤erlendirdi¤i geniﬂ kitlelerle buluﬂabilen, dil ve
anlat›m bak›m›ndan ça¤›n› yans›tan ve hedef kitlesinin pratik anlamdaki sorular›na
cevap verebilen bir eser haz›rlama beklentisi bu kitapta dikkate al›nm›ﬂt›r. Bu kitaptaki bilimsel verilerin ve yorumlar›n sunuluﬂunda, halk edebiyat›yla ilgili temel konular› merak eden ayd›n kitleler ile edebiyat› ö¤renci veya ö¤retici düzeyinde bir meslek olarak benimsemiﬂ olanlar dikkate al›nm›ﬂt›r.
Bu nedenle, okuyucu bu kitapta bir yandan
baﬂka kaynaklardan kolayca edinebilece¤i
bilgileri topluca bulabilirken, di¤er yandan
ayn› konular›n neden sonuç iliﬂkisi içinde
ve dünyan›n ulaﬂt›¤› kuramsal birikimden
yararlan›larak ortaya konulan ça¤daﬂ ve
özgün analizleriyle de karﬂ›laﬂacakt›r.” ﬂeklindeki ifadeleri, kitab› bizlere takdim eder
niteliktedir.
Türk Halk Edebiyat› El Kitab›,
“Önsöz”, “I. Kaynaklar”, “II. Araﬂt›rmalar›n Tarihi”, “III. Araﬂt›rma Yöntemleri”,
“IV. Anonim Halk Edebiyat›”, “V. Âﬂ›k Edehttp://www.millifolklor.com
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biyat›”, “VI. Tekke-Tasavvuf Edebiyat›”,
“VII. Halk ﬁiirinde Tür ve ﬁekil”, “VIII. Gelenekten Gelece¤e Halk Edebiyat›”, “Kaynakça” ve “Ekler” bölümlerinden oluﬂmaktad›r.
Kitab›n “Önsöz”ünü kitab›n editörü
ve Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta olan M. Öcal O¤uz kaleme al›nm›ﬂt›r. “Önsöz”de O¤uz, geçmiﬂten günümüze folklor çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirmiﬂ ve de¤iﬂen ﬂartlarla birlikte yeni
anlay›ﬂlar›n geliﬂti¤ini, dünyada özellikle
“somut olmayan kültürel miras”a ilginin
artt›¤›n›, bu çal›ﬂmalara kay›ts›z kal›namayaca¤›n›, folklorun sadece üniversitelerce de¤il, daha baﬂka çevrelerce de ele al›nabilece¤ini beyan etmiﬂtir. O¤uz, yine burada, böyle bir kitab› haz›rlama iﬂine nas›l giriﬂildi¤ini anlatarak, yazarlara ait k›sa bilgileri ve kitab›n bölümlerini tan›tm›ﬂt›r.
“I. Kaynaklar” bölümünü Bal›kesir
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi
Mehmet Aça yazm›ﬂt›r. Aça’n›n halk edebiyat›n›n kaynaklar›n› “1. Sözlü kaynaklar”
ve “2. Yaz›l› Kaynaklar” olmak üzere iki
baﬂl›k alt›nda de¤erlendirdi¤i görülmektedir. Sözlü Kaynaklar bahsinde özellikle
kaynak ﬂah›sla ilgili yaklaﬂ›mlar›n de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i hususunu vurgulam›ﬂt›r.
Yaz›l› kaynaklarla ilgili olarak Türklerin
temasta bulundu¤u hemen bütün co¤rafyalardan örnekler verilmiﬂtir. Türk halk edebiyat›n›n temel kaynaklar› (Orhun Abideleri, Divânü Lügati’t-Türk, Dede Korkut
Kitab›, Cönkler, Seyahatnameler, vd.) bu
bölümde tan›t›lm›ﬂt›r.
M. Öcal O¤uz’un kaleme ald›¤› “II.
Araﬂt›rmalar›n Tarihi” baﬂl›kl› bölümde
yazar, halk edebiyat› çal›ﬂmalar›n› “1. Avrupa Halk Edebiyat› Çal›ﬂmalar› Tarihi”
ve “2. Türkiye Halk Edebiyat› Çal›ﬂmalar›
Tarihi” olmak üzere iki bölümde incelemiﬂtir. Avrupa’da folklorun ortaya ç›k›ﬂ›, folklor teriminin ilk defa kullan›lmas›, ilk folklor derne¤inin kuruluﬂu gibi hususlar birinci k›s›mda; Türkiye’de ilk folklor çal›ﬂ-
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malar›, folkloru Türkiye’de tan›tan ilk
isimler, folklorun Türkiye’de geçirdi¤i safhalar ve UNESCO’nun folklora katk›lar›
ikinci k›s›mda de¤erlendirilmiﬂtir.
Ege Üniversitesi, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Türk Halk Bilimi
Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyeli¤i yapmakta olan Metin Ekici, “III. Araﬂt›rma Yöntemleri” bölümünü yazm›ﬂt›r. “1. Halk ve
Halk Edebiyat› Kavramlar›”, “2. Halk Bilgisi ve Halk Edebiyat› Yaratmalar›n›n Baz› Genel Özellikleri” “3. Halk Edebiyat› Metinlerini Derleme ve ‹nceleme Yöntemleri”
alt baﬂl›klar›n› kulland›¤› bu bölümde Ekici; halk, halk edebiyat›, halk bilgisi kavramlar›n› de¤erlendirmiﬂ, halk edebiyat›
ürünlerinin derlenmesi hususunda gerekli
kavramlar›n aç›klamalar›n› ve son olarak
da halk edebiyat› metinlerinin incelemesinde kullan›lan “metin merkezli” ve “ba¤lam merkezli” kuram ve yöntemlerle ilgi
bilgiler vermiﬂtir.
Mehmet Aça ve Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi ö¤retim görevlisi A. Müge Ercan’n›n ortaklaﬂa haz›rlad›klar› “IV. Anonim Halk Edebiyat›” adl› bölümde Mit, efsane, masal, destan, halk hikâyesi, f›kra,
atasözü ve deyim, alk›ﬂ-karg›ﬂ gibi türler
ve halk tiyatrosu tan›t›lm›ﬂt›r. Bu bölümde
dikkatleri çeken husus, anonim halk edebiyat›n›n nesir a¤›rl›kl› türlerinin bu k›sma
dahil edildi¤idir. Anonim halk edebiyat›ndaki ﬂiir bahsi de baﬂka bir bölümde tan›t›lm›ﬂt›r.
“V. Âﬂ›k Edebiyat›” adl› bölüm ise Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
ö¤retim üyesi Dilaver Düzgün taraf›ndan
yaz›lm›ﬂt›r. Bu bölümde âﬂ›k edebiyat›n›n
menﬂei, geliﬂimi, temsilcileri, âﬂ›k edebiyat›n›n yüzy›llara göre durumu, bu edebiyat›n temsilcilerinin yetiﬂmesi, âﬂ›klar›n bade içmeleri, mahlas almalar›, saz çalmalar›, ç›rakl›k e¤itimleri gibi hususlar hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. Yine bu bölümde
âﬂ›kl›k gelene¤inin yaratma ve icra ortam›na ait bilgiler verilmiﬂtir. Âﬂ›k edebiyat› icra ortam›na sonralar› giren elektronik ortam da bu k›s›mda de¤erlendirilmiﬂtir. K›-
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sacas› bu bölümde âﬂ›k edebiyat› bütün
yönleriyle de¤erlendirilmiﬂtir.
“VI. Tekke-Tasavvuf Edebiyat›” ad›n›
taﬂ›yan alt›nc› bölüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤retim görevlisi
R. Bahar Akarp›nar ve Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesi Mustafa Arslan taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Bu bölüm; Tekke Tasavvuf Edebiyat›’n›n teﬂekkülüne zemin haz›rlayan sosyal
ve kültürel ﬂartlar›n, bu edebiyat›n tarihi
seyrinin, mensur ve manzum ürünlerinin
tan›t›lmas›na ayr›lm›ﬂt›r. Tekke edebiyat›n›n vezni, kafiyesi naz›m ﬂekilleri ve naz›m
türleri ele al›nm›ﬂ ve yine bu bölümde Tekke Tasavvuf Edebiyat›’n›n icra ortam›na da
de¤inilmiﬂtir.
Mehmet Aça’n›n kaleme ald›¤› “VII.
Halk ﬁiirinde Tür ve ﬁekil” baﬂl›kl› bölümde, halk ﬂiirinin tür ve ﬂekilleri hakk›nda
bilgiler verilmiﬂtir. Tür ve ﬂekiller “1. Anonim Halk ﬁiirinde Tür ve ﬁekil”, “2. Âﬂ›k
ﬁiirinde Tür ve ﬁekil” ve “3. Tekke ﬁiirinde
Tür ve ﬁekil” ﬂeklinde üç baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Anonim halk ﬂiirinin tür
ve ﬂekilleri ‹slâmiyet öncesi ve ‹slâmiyet
sonras› ﬂeklinde ikili tasnif yap›larak incelenmiﬂ, Âﬂ›k Edebiyat›’nda ve Tekke Edebiyat›’nda ise tür ve ﬂekiller heceli ve aruzlu
olanlar dikkate al›narak de¤erlendirilmiﬂtir.
“VIII. Gelenekten Gelece¤e Halk Edebiyat›” adl› bölüm, Hacettepe Üniversitesi
ö¤retim görevlisi Gülin Ö¤üt Eker taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve bugüne kadar bu tarz kitaplarda ele al›nmayan günümüz folklor ve
halk edebiyat›n›n güncel örneklerine de¤inilmiﬂtir. Halk edebiyat› ürünlerinin yaﬂayan ürünler oldu¤unu gösterir bir bölüm
olmas›n›n yan› s›ra, halk edebiyat›ndan
günümüz toplumlar›n›n faydalanma yollar›n› da göstermesi aç›s›ndan da yeni bir bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan bir bölümdür. Halk
edebiyat› ürünlerinin kültürel aktar›mda
iletiﬂim yöntemi olmas›, sözlü ve yaz›l› kültür ortam›, elektronik kültür ortam›, kent
kültürü, türkü barlar, gelenekten faydalanan reklamlar, geleneksel tiplerimizin dönüﬂüm serüvenleri (Korkut Ata’dan Ozan
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Bar›ﬂ’a, Özay Gönlüm’e, vb.) gibi hususlar
bu k›s›mda ele al›nm›ﬂt›r.
Halk edebiyat› ve folklor sahas›nda,
bu kitab›n okurlar›na okumalar› tavsiye
olunan çal›ﬂmalar, Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi araﬂt›rma görevlisi Tuba Salt›k Özkan’›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Kaynakça” bölümünde yer alm›ﬂt›r. Kaynakçaya hem yerli hem de yabanc› çal›ﬂmalar dahil edilmiﬂ, özellikle yeni bak›ﬂ aç›s› getiren eserlerin al›nmas›na dikkat edilmiﬂtir.
Seçilen eserlerin Türk halk edebiyat› ve genel folklor konular›nda özel alanda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar olmamas›na dikkat edildi¤i,
özel anlamdaki çal›ﬂmalar›n ise her bölümün sonlar›nda yer alan “Kaynaklar” k›sm›nda yer ald›¤› görülmektedir. Bu bölüm,
özellikle bilimsel çal›ﬂmalarda bu kitab›
kullanacaklar için, Türk halk edebiyat›n›
daha fazla okumak isteyenler için faydal›
olabilecek bir bölümdür.
Türk halk edebiyat› ve folklor sahas›nda s›kl›kla baﬂvurulan baz› çal›ﬂmalar
kitab›n “Ekler” bölümüne dahil edilmiﬂtir.
Türkiye’de halkbilimi alan›nda ilk makaleleri kaleme alm›ﬂ olan Ziya Gökalp, Köprülüzade Mehmed Fuad ve R›za Tevfik Bölükbaﬂ›’n›n yaz›lar›n›n yan› s›ra Mehmet
Kaplan, ﬁükrü Elçin ve Umay Günay’dan
da makaleler “Ekler” bölümüne al›nm›ﬂt›r.
Türk Halk Edebiyat› El Kitab›’n›n
gerek içeriyle, gerekse haz›rlan›ﬂ tarz›yla
sahas›ndaki önemli bir boﬂlu¤u dolduraca¤› kan›s›nday›z. Türk halk edebiyat› ve
halkbilimi alan›yla ilgilenenlere rehber
olabilecek bir eser olmas›n›n yan›nda ekip
halinde yap›labilecek çal›ﬂmalara da öncülük edebilecek niteliktedir. Türkiye’de halk
edebiyat› araﬂt›rmalar›n›n geldi¤i noktay›
göstermesi, halk edebiyat›ndaki geliﬂmeleri, yeni yaklaﬂ›mlar› okuyucusuna sunmas› da kitab›n dikkat çekilmesi gereken di¤er önemli yan›d›r. Böyle bir çal›ﬂmay› haz›rlay›p okuyuculara sunan baﬂta kitab›n
editörü M. Öcal O¤uz’a ve kitab›n di¤er yazarlar›na, kitab›n okuyucuyla buluﬂmas›n›
sa¤layan Grafiker Yay›nlar›’na teﬂekkür
ediyoruz.
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