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ÖZET
Halkevlerinin dönemim tek parti ikitidar› ile do¤rudan iliﬂkili olmas›, halkevleri dergilerinin bu iliﬂkiden etkilenip etkilenmedi¤inin sorgulanmas›na yol açar. Bu anlamda sorulmas› gereken ﬂudur: “Acaba Çorumlu dergisinde folklorun sözlü ürünlerini derlemeye yönelik çaba, bir iﬂlevi yerine getirmek için midir?” Bu
yaz›da temel olarak bu soruya cevap al›nmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
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ABSTRACT
During the periods of one-party rule in Turkey, the close relationship between the community centers
and the ruling party begs the question whether the community center magazines were affected by this relationship. The question to be asked in this article is: Did Çorumlu magazine’s effort to collect folkloric data
have a specific ideological function? This article attempts to find an answer to this question.
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Halkevleri için yap›lacak inceleme,
bu derginin arka plan›n› oluﬂturan halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n geliﬂimini de bilmeyi gerektirir. Bu nedenle Çorumlu
halkevi dergisini incelemeye geçmeden
önce, bu arka plan hakk›nda bir de¤erlendirme yapma zorunlulu¤u do¤ar. ‹lk
olarak, son dönem Osmanl› ayd›nlar›n›n
halkbilimi üzerine, pek sistematik olmasa da, çal›ﬂmalar›n›n oldu¤unu biliyoruz. Nam›k Kemal, ﬁinasi, Ziya Paﬂa gibi Osmanl› ayd›nlar› Türk folklor çal›ﬂmalar›nda temel teﬂkil ederler. Arzu Öztürkmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adl› çal›ﬂmas›nda, Nam›k Kemal’in
elit tabakan›n yerine, halk tabakalar›na
ait bir bilinç oluﬂturmas›n›n önemli oldu¤unu belirtir (24). Bu yazarlardan ﬁinasi, 1863 y›l›nda Durub-u Emsal-i Osmaniye ad›yla bir atasözleri derlemesi

toplam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ﬁinasi, yaz›l›
kaynaklarda bulunan Osmanl› atasözlerini yay›nlar. Ziya Paﬂa ise, gerçek de¤erlerin halktan geldi¤ine inan›yordu
(Birkalan 8). En önemli isimlerden biri
ise kuﬂkusuz Ziya Gökalp’tir. Gökalp,
folklor kavram›n› “halkiyat” olarak kullanm›ﬂt›r. Gökalp Arap ve Fars etkisiyle
millî ananelerin unutuldu¤unu, fakat
as›l millî kültürün halk›n aras›nda oldu¤unu belirtir. Bu anlamda Hande Birkalan’›n tespit etti¤i gibi halk denen kitleyle milletin özdeﬂleﬂtirildi¤i görülür (8).
Ziya Gökalp halk›, Türklü¤ü muhafaza
eden bir kaynak olarak görür. Son Osmanl› ayd›nlar› aras›nda folklorla ilgilenen baﬂka bir isim ise R›za Tevfik’tir. R›za Tevfik, folklorla kuram aras›ndaki
iliﬂkiyi “anonimlik”te kurar. Ona göre
folklorik ürünler, halk›n kendini ifade
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ediﬂ tarz›d›r (Öztürkmen 28). Folklorik
ürünler halk›n kendini ifade ediﬂ tarz›
oldu¤u için, ayn› zamanda onun yans›mas›d›r. Folklor çal›ﬂmalar›nda di¤er
önemli isimler ise, Selim S›rr› (Tarcan)
ve Fuat Köprülü’dür. Bu isimler aras›nda yer alan Fuat Köprülü’ye göre, folklorik ürünlerin milliyetçilikle ilgisi, vatan
sevgisinden öte siyasî idarîcilerin s›k s›k
baﬂvurdu¤u kaynak olmas› nedeniyle
ayn› zamanda iﬂlevsel bir bilgidir. Bu
anlamda Fuat Köprülü’nün devlete yararl›l›k için folklor kaynaklar›n›n kullan›m›n›n alt›n› çizdi¤i söylenebilir. Selim
S›rr›’n›n da Fuat Köprülü gibi folklora
“millî bir vazife” gözüyle bakt›¤› görülür.
Ayr›ca ona göre “folklor milletin mazisini yaﬂatan bir ilimdir” (Öztürkmen 3133).
Bütün bu say›lan isimlerde, folklor
kavram›n› yeni oluﬂum aﬂamas›nda, onu
tan›mlama ve Türk kültürü için önemini
ortaya ç›karma çabas›n›n oldu¤u görülür. Bu tabloyu, Arzu Öztürkmen Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adl› kitab›nda ﬂöyle çizer:
Yazarlar›n hemen her biri bu konumun siyasî boyutuna da dikkat çekiyor.
Özellikle “folklor” ve “ulus” aras›ndaki
iliﬂkinin farkl› aç›lardan da olsa alt› hep
çiziliyor. R›za Tevfik’e göre folkloru ulusa mal eden temel nokta “anonimlik” ise,
Ziya Gökalp’e göre folklor “Türk ulusunun” özgün kültürünün bozulmadan birikti¤i bir depodur. Fuad Köprülü folklorun ulus-devlet “idaresi” için bilgilendirici, hatta istihbarat verici rolüne dikkat
çeker.(37).
Görüldü¤ü gibi Öztürkmen folklorun daha çok Türkiye’deki siyasî boyutuna dikkati çeker. Siyasî boyuttan kast›
ise, folklorun ulus ve milliyetçilikle olan
iliﬂkisidir. Hande A. Birkalan da, o dönemki ayd›nlar›n folkloru al›mlay›ﬂ›n›n
http://www.millifolklor.com

milliyetçilik anlay›ﬂ›yla birlikte oldu¤unu söyler. Son dönem Osmanl› ayd›nlar›n›n “’Millî kimlik’ fikrini vurgulayan,
‘halk’ denen kitleyle, millet kitlesini özdeﬂleﬂtiren milliyetçilik ak›m›[n›n]”
(“Türkiye’de Halkbilimi ve Baz› Türk
Halk Bilimcileri” 8) etkisinde kald›¤›n›
belirtir. Fakat daha sonra Birkalan, Ziya
Gökalp, R›za Tevfik ve Köprülü’yü di¤er
düﬂünürlerden ay›rd›¤›n›, her ne kadar
milliyetçilik ayr› düﬂünülmese de, halkbilimi çal›ﬂmalar›nda di¤er düﬂünürlerden daha analitik davrand›klar›n› belirtir (9).
Folklor çal›ﬂmalar›ndaki önemli bir
kurum ise Türk Ocaklar›’d›r. Bu kurum
daha sonra kurulacak olan Halkevleri’nin kökenini oluﬂturacakt›r. Türk
Ocaklar›, sa¤l›k, sosyal yard›m, drama,
kültür ve benzeri konularda verdi¤i e¤itimin yan›nda, dil e¤itimi, daktilo, tercüme gibi konularda da faaliyetlerini sürdürmüﬂtür (Birkalan 13). Türk Ocaklar›’n›n folklorla ilgili en önemli görüﬂleri
ise “Türk kültürünü ‘unutulmaktan’ ve
‘yok olmaktan’ korumaya yönelik yap›lan önerilerdi” (Öztürkmen 51). Türk
Halk Bilgisi Derne¤i de halkbiliminin
geliﬂim aﬂamas›nda önemli bir konuma
sahiptir. Türk Ocaklar›’n›n iﬂlevini tamalad›¤›na yönelik inançla birlikte bu
kurum kapat›lm›ﬂ ve yerine resmî olarak 19 ﬁubat 1932 tarihinde Halkevleri
kurulmuﬂtur.
Buraya kadar halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n geçirdi¤i evrim ve folklor çal›ﬂmalar›n›n ulusalc›l›k ak›m›yla olan yak›n
iliﬂkisi belirginleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Bu
noktada ‹lhan Baﬂgöz’ün, Mark Azadovski’nin Sibirya’dan Bir Masal Anas›
adl› kitab›na yazd›¤› giriﬂten de faydalanmak yaral› olabilir. Baﬂgöz’ün -Giuseppe Cocchiara’›n „The History of
Folklore in Europe“ adl› yap›t›ndan da
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yararlaranak özetledi¤i biçimiyle-, 19.
yüzy›ldaki romantik edebiyat ve ulusçuluk ak›m›yla halkbiliminin girdi¤i yak›n
iliﬂkiyi vurgulamas› önemlidir. Baﬂgöz’ün ifade etti¤i bu romantik ve ulusçu
halkbilimi görüﬂleri, halk kültürünü
uluslar›n öz kültürleri ve ulusal benliklerinin temeli sayar ve ulusal benli¤inin
tehdit alt›nda oldu¤u dönemlerde “halk
kültürüne” yönelirler. Yine, Baﬂgöz’ün
Johann Gottfried Herder’in görüﬂlerini
özetlemesi bizim için önem taﬂ›maktad›r.
Baﬂgöz, Heder’in düﬂüncelerini ﬂöyle
özetler: “Uluslar›n ba¤›ms›z yaﬂamas› ve
geliﬂmesi, ﬂu veya bu nedenle kesintiye
u¤rar, ya da tehlikeye düﬂerse ulusu ve
ulus kültürünü kurtarmak için tutulacak en do¤ru yol halk türkülerini toplamak ve, onlar› ulusal ruhu canland›rmak ve korumak için kullanmakt›r” (8).
Bu noktada, Halkevlerine gelene kadar
halkbilim anlay›ﬂ›n›n 19. yüzy›lda ortaya ç›kan bu görüﬂle ne kadar paralel oldu¤u görülebilir. Çorumlu halkevi dergisiyle somutlanmaya çal›ﬂ›laca¤› gibi, sözü edilen anlay›ﬂ halkevleri dergilerinde
de ilerlemeye devam eder.
Bu yaz›da Çorumlu dergisinin ilk
otuz sekiz say›s› incelenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Derginin bir say›s›n›n hacmi ortalama olarak 35-40 sayfa aras›nda de¤iﬂir. Derginin-her ne kadar sayfa say›s›
de¤iﬂse de-her say›s›nda folklorla ilgili
yaz›lar›n oldu¤unu görüyoruz. Halk türküsü, destan, mani, halk oyunlar› gibi
sözlü kültür ürünlerinin yan›nda çeﬂitli
bilmeceler, halk ﬂiiri, halk ﬂairi üzerine
ve yöre gelenekleri üzerine yaz›lar da
dergide bulunmaktad›r. Çorumlu dergisinde folklorla ilgili yazan yazarlar ﬂunlard›r: Eﬂref Ertekin, Neﬂet Köseo¤lu,
Hayri Karamuk, Ferit Dedebaﬂ, Kemal
Terlemezo¤lu, Kadir Uslu, Kemal Say›n,
H. Abdullah Ercan, Cevdet Bezirci, Ke-
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mal Demirer. Her ne kadar Çorumlu
dergisinin yazar kadrosu geniﬂ gözükse
de, bu yazarlardan sadece Eﬂref Ertekin
ve Neﬂet Köseo¤lu’nun düzenli olarak
yazd›¤› görülür. Özellikle de Eﬂref Ertekin, yapt›¤› derlemelerle hemen her say›
gözükür. Bu yazarlar›n amatör oldu¤unu
görürüz. Örne¤in “Çorum’da Ya¤mursuzluk ve Halktaki Ananeler” adl› yaz›da Hayri Karamuk, bu yaz›y› “folklor
tedkikat›nda bulunanlar için belki lüzumlu olur düﬂüncesiyle” (855) kaleme
ald›¤›n› söyler. Bazen de yaz›, Muzaffer
Sar›sözen’in “Çorum halay›” üzerine yazd›¤› yaz›da görüldü¤ü gibi, yörenin sayg›n bir kiﬂisinin iste¤i üzerine yaz›l›r.
Bütün bunlar, yazarlar›n mesle¤ini bilemesek de, onlar›n en az›ndan halkbilimi
ile amatör düzeyde ilgilendiklerini gösterir.
Bu noktada Çorumlu halkevi dergisinin folklor ürünlerine nas›l bakt›¤› sorulabilir. Derginin kapa¤›nda “Alt›
Ok”un olmas›, devlet politikas›yla derginin yay›n politikas›n›n örtüﬂtü¤ünü düﬂündürebilir. Tek partili dönemin iktidar› olan CHP, her ne kadar Halkevleri’nde
kültür ve siyaset aras›nda bir ayr›m yapsa da, ilk dönem talimatnamelerinin
“Halkevleri’nin Kurulmas›nda Genel
Esaslar” adl› bölümün birinci maddesi,
Halkevlerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kurumu oldu¤u yönündedir
(Öztürkmen 74). Bu anlamda Halkevleri’nin folklor anlay›ﬂlar›n›n bu partinin
görüﬂlerinden etkilendi¤ini söyleyebiliriz. Bunun yan›nda Taha Parla’n›n Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmî Kaynaklar› adl› çal›ﬂmas›ndan 1935 C.H.P.
Program›’n›n 14. maddesinden Halkevleri’nin millî e¤itim sisteminin bir parças› oldu¤unu ö¤reniyoruz (84). C.H.P’nin
ise, Halkevlerini, yurttaﬂlar›n “kütleleﬂmesinde” önemli bir unsur olarak gördühttp://www.millifolklor.com
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¤ü söylenebilir. Bir baﬂka ifadeyle, Halkevleri, millî beraberli¤i kuvvetlendirici
bir görev üstlenmiﬂtir. Bu noktada, Louis Althusser’in terimlerini ödünç alarak
söylersek, Halkevleri ve halkevleri dergileri bir ölçüde “devletin ideolojik bir
ayg›t›” görevini üstlenmiﬂtir. Althesser,
‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar›
adl› kitab›nda, e¤itimin baﬂl›ca, ideolojiyi yeniden üretme ayg›t› oldu¤unu ifade
eder (Aktaran Murat Belge”, “Önsöz”
14). Daha önce ifade edildi¤i gibi, Halkevleri’nin millî e¤itimin bir parças› oldu¤unun düﬂünülmesi, dile getirdi¤imiz
savla örtüﬂür. Halkevleri de, dönemin
hâkim ideolojisi do¤rultusunda ideolojinin yeniden üretilmesine yard›mc› olan
bir “ayg›t” gibidir. Halkevi dergilerindeki folklor yaz›lar›na da millî birli¤i, ulusal bilinci kuvvetlendirici ürünler olarak
bakarlar. Çorumlu dergisindeki folklor
ürünlerinde bu yaklaﬂ›m›n tesiri hissedilir. Örne¤in Kemal Terlemezo¤lu, “Çorum Halay’›na Dair” adl› yaz›s›nda folklorik ürün olan “halay”› “kütleleri” birleﬂtirici bir unsur olarak ele al›r. Çorum
halay›n› tan›tan bu yaz›da bilimsel bir
üslup de¤il, hâkim olan duygusal bir
tondur. Bu nedenle de daha önce bahsedilen 19. yüzy›ldaki romantik edebiyat
ve ulusçuluk ak›m›yla halkbilimi yönteminin yak›nl›¤›n›n Türkiye’deki halkbilimi çal›ﬂmalar›n› nas›l etkiledi¤i görülür. Terlemezo¤lu ﬂöyle der:
“Dev cüsseli delikanl›lar el ele vererek dizildiler, ama asla korkmay›n bu
kadar yi¤itliklerine ra¤men hiç gururlar› yoktur. Hemen baﬂlar›n› e¤erek ecdatlar›n›n gururla tevazular›n›n mezcedilmiﬂ hürmetlerini gösterecekler. ‹ﬂte heyecandan tir tir titreyen bir hareketle
müheyya vücutlar›n hepsi birden e¤iliyorlar”. (1058)
Ayr›ca, Kemal Say›n, “Folklor ve
http://www.millifolklor.com

Halkevleri” adl› yaz›s›nda Osmanl› imparatorlu¤unun zaman›nda “Arap” ve
“Acem” kültürlerinin taklit etti¤ini, fakat Türk kimli¤inin, benli¤inin as›l bulundu¤u yerin Türk folkloru oldu¤unu
belirtir. Bunun için de Türk folklorunu
bilmenin bir zaruret oldu¤undan bahseder (990). H. Abdullah Ercan ise, “Halk
ﬁiirine Dönüﬂ” adl› yaz›s›nda halk ﬂiirine dönülmesi yönünde ça¤r›da bulunur.
Çünkü divan ﬂiirinin “yabanc› koku ve
renkler” bar›nd›rd›¤›n›, halk ﬂiirinin ise
“ham maddesini özden, as›ldan al[d›¤›n›]”belirtir (1061). Bu nedenle Karacao¤lan’a, Köro¤lu’na, Dadalo¤lu’na dönülmesi gerekir; çünkü onlar “millî hayat›m›z›” dile getirirler ve geçilecek “temel
millî temeldir” (1061). Bu görüﬂlerin Faruk Nafiz Çaml›bel’in “Sanat” adl› ﬂiiriyle kurdu¤u yak›n iliﬂki dikkat çekicidir.
Bu ﬂiir, Anadolu’nun ve dolay›s›yla Anadolu halk›n›n kültürüne geri dönüﬂün
bir manifestosu niteli¤indedir. Çaml›bel,
divan edebiyat›n›n bireyselli¤ini temsil
eden “sen” ﬂahs›yla, Anadolu halk›n›n
bütünlü¤ünü, kaynaﬂm›ﬂl›¤›n› temsil
eden “biz” ﬂahs› aras›ndaki karﬂ›tl›kla
ﬂiirini geliﬂtirir. Çaml›bel’in ﬂiiri ﬂöyle
sonlan›r:
Baﬂka sanat bilmeyiz, karﬂ›m›zda
dururken
Yaz›lmam›ﬂ bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaﬂ, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana u¤urlar olsun... Ayr›l›yor yolumuz! (Behramo¤lu, Büyük Türk ﬁiiri
Antolojisi, 103).
Bu ﬂiirdeki Anadolu kültürüne dönüﬂ ifadeleriyle Çorumlu halkevi dergisinden aktard›¤›m›z düﬂünceler aras›ndaki koﬂutluk dikkat çekicidir. Bu veri
ise, Çorumlu halkevi dergisindeki halk
kültürüne yöneliﬂin asl›nda o dönemdeki
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genel bir e¤ilim oldu¤unu gösterir. Halkevleri için geleneksel halk kültürünün
ürünleri geçmiﬂte kalm›ﬂ, ancak nostaljik bir bak›ﬂla kayda geçirilebilen kültür
malzemesi de¤il; ortaya ç›kar›lmas›, canland›r›lmas› ve yaﬂan›lmas› gereken
ürünlerdir. Bunun sebebi ise millî karakterimizin bu folklorik ürünlerde toplanm›ﬂ olmas›d›r. Terlemezo¤lu, “millî
oyun içtimai bünye karakterlerinin yek
vücut olmuﬂ bir tezahürüdür” (1058) der.
Cevdet Bezirci de “Mahallî Oyunlar” adl› yaz›s›nda halk›n mahallî oyunlara
karﬂ› duyars›z oldu¤unu, ama millî karakterimizin bu oyunlara yans›m›ﬂ oldu¤undan bahseder:
Fakat ﬂimdi gördük ve ö¤rendik ki
millî karakteri taﬂ›yan ve bizim içimizden do¤an heyecan› ifade edebilecek vas›flar› bulunan oyunlara sahip bulunuyormuﬂuz da kendimizin haberi yokmuﬂ.
(1011)
Görüldü¤ü gibi, folklorik ürünlerin
ayn› zamanda millî bilinci yükseltici bir
yönü de vard›r. Bu ifadelerde yerel oyunlardan bahsedilirken, bu oyunlar›n millî
karakteri yans›tt›¤›ndan söz edilir. Daha
aç›k bir ifadeyle, yaz›larda Çorum halay›ndan ve mahallî oyunlardan bahsetmesine ra¤men vurgunun “ulusall›k”
üzerinde oldu¤u görülür. Bu anlamda
“yerel” ve “ulusal” kavramlar›n›n birbirinin karﬂ›s›nda de¤il, bir bütünmüﬂ gibi
ele al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› ortaya ç›kar. Bir
baﬂka anlat›mla, yerellik ulusall›¤›n
karﬂ›s›na konulmam›ﬂ, ayr› ayr› fertler
nas›l “kütleleﬂiyor” ise, ayn› ﬂekilde bu
yerel kültür ö¤elerinin de ulusal kültürün içinde eridi¤i düﬂünülmüﬂtür. Halkevi dergilerinin birbirlerini bir bütün
olarak gördü¤ü de söylenebilir. Örne¤in
Eﬂref Ertekin, “Çorum’da Yüzük Oyunu
S›ra Gezme ve S›raya Dizme ve Söylenilen Ç›¤ﬂaklar” adl› yaz›s›nda anlataca¤›
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konulardan biri olan yüzük oyununu
Burdur Halkevi dergisinden Rahmi
U¤ur yazm›ﬂ oldu¤u için bir daha yinelemez. Ertekin bu durumu ﬂöyle ifade
eder:
Oyunun ﬂeklini Halkevleri dergilerinden de¤erli (Burdur) dergisinde say›n
arkadaﬂ›m›z Rahmi U¤ur taraf›ndan
pek müdekkikane etrafl›ca yaz›lm›ﬂ oldu¤unu gördü¤ümüz için karilerimize
tekrar etmekten bir faide has›l olmayaca¤›n› düﬂünerek sarf› nazar ediyoruz.
(824)
Ayr›ca, Ertekin’in bu ifadelerini
performans kuram› aç›s›ndan eleﬂtirebiliriz. Çünkü Ertekin, bu ifadelerinde,
yüzük oyununun yöreden yöreye de¤iﬂmesi bir yana, her oyunda farkl›l›k gösterebilece¤ini göz önünde bulundurmaz.
Çorumlu halkevi dergisinin di¤er halkevi dergilerinde oldu¤u gibi, merkezle çok
yak›n iliﬂkiye geçti¤ini söyleyebiliriz. Bu
anlamda Ankara Devlet Konservatuar›
folklor derleme heyetinden Mahmut Rag›p Kösemihal’in “Çorumun Folklorunu
Derlemek Meselesi” adl› yaz›s›n› örnek
gösterebiliriz. Bu yaz›da Kösemihal, derleme metodu hakk›nda yerel araﬂt›rmac›lara bilgi verir. Merkezin sesi olarak
radyo ve gramofonlar›n yerine, “öz” Türk
sesleri olan “âﬂ›¤›n” ve “kaval›n” sesinin
kaybedilmemesi gerekti¤ini ifade eder
(478). Çorumlu halkevi dergisinde yerel
tarih ve kültür birikiminin de¤erli oldu¤u, korunmas› gerekti¤i yönünde de telkinler vard›r. Örne¤in Hayri Karamuk’un “Çorum’da Yerli Sanatlar” adl›
yaz›s›nda, bu yöredeki yerli sanatlardan
olan “daba¤l›k”›n yok olmaya yüz tutmas›nda yak›n›r ve halka ça¤r›da bulunur:
Ahlakî ve içtimaî meziyetleri prensip ittihaz ederek zaman›n sanat hayat›nda büyük inkiﬂaflar kaydeden bu esnaf birli¤inin bu gün çökmeye yüz tuttuhttp://www.millifolklor.com
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¤unu görmek insana cidden ›zt›rap veriyor. (889)
.Ayr›ca, Mahmut Rag›p Kösemihal,
“Çorumun Folklorunu Derlemek Meselesi” adl› yaz›s›nda, “orijinal” olarak adland›rd›¤› folklorik ürünlerin yaﬂat›lmas› gerekti¤inden söz eder (478).
Daha önce söylendi¤i gibi, dergideki
folklor yaz›lar›n›n analitik incelemeler
olmad›¤›, daha çok millî folklor malzemelerinin derlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yer ald›¤›n› görürüz. Bu noktada
Eﬂref Ertekin’in “Çorum’da Yüzük Oyunu S›ra Gezme ve S›raya Dizme ve Söylenilen Ç›¤raklar” adl› yaz›s›n› “bilginlerimize hizmette bulunuruz ümidiyle yaz›yoruz” (824) sözünü an›msatmak gerekir. Derlemelerde geçen her yöresel kelime için dip not düﬂülmüﬂ ve böylelikle
Türkiye’nin her yöresinden insan›n daha
kolay okuyabilmesi sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, daha çok
derlemelerle yetinilmiﬂtir. Bunun nedeninin folklorun sözlü ürünlerini derlemenin kuramsal yaz›lara göre daha kolay oldu¤u söylenebilir. Folklorla ilgili
yaz›lar› üreten kiﬂilerin amatör olmas›
da bu sav› güçlendirir. Derlemelerin incelenmesine “mani” türüyle baﬂlanabilir.
Dergide en çok derlenen türün mani oldu¤u söylenebilir. Bunun çeﬂitli sebepleri oldu¤u düﬂünülebilir. Bu sebeplerden
ilki, derlemecilerin amatör olmas› ve
mani derlemelerinin masal ve halk hikâyesi derlemekten daha kolay olmas›d›r.
Ayr›ca, “mani”nin halk›n haf›zas›nda daha kolay kalmas› da derlemelerdeki mani say›s›n›n fazlal›¤›n›n bir nedeni say›labilir. Derlenen manilerin sadece derleyeni yaz›lm›ﬂt›r. Fakat maninin kimden
derlendi¤i ve dolay›s›yla derlenen kiﬂi
hakk›nda bilgi yoktur. Derleme bilgileri
aras›nda yer almas› gereken derlemenin
yap›ld›¤› yer hakk›nda bir bilgi yoktur.
http://www.millifolklor.com

Mani derlemelerinin yan›nda atasözü ve
bilmeceler de derlenmiﬂtir. Fakat bu derlemelerde de kaynak kiﬂi hakk›nda hiçbir bilgi yer almaz. Bunlar›n yan› s›ra
halk müzi¤i derlemeleri de yap›lm›ﬂt›r.
Bu derlemelerde hem sözler yaz›lm›ﬂ
hem de derlenen halk türküsünün notas› al›nm›ﬂt›r. Notaya al›nan bu türküler
aras›nda “Zile” (433) ve “Gesi Ba¤lar›”
(435) türküleri örnek verilebilir. Ayr›ca
bu derlemelerde sadece notaya alan kiﬂinin ismi verilmiﬂtir. Arzu Öztürkmen,
Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adl›
kitab›nda bu derlemelerin millî müzik
yaratma konusunda temel al›nd›¤›n›
söyler (133). Halk türkülerinin derlenmesine performans kuram› çerçevesinde
eleﬂtiri getirmek mümkündür. Bu derlemelerin, halk müzi¤inin performans›n›n
önemini göz ard› etti¤i söylenebilir. Baﬂka bir yön ise, halk türkülerinin irticalen söylenmesinin ve de¤iﬂim (varyasyon) özelli¤inin yaz›ya geçirilmesi ile yok
olmaya baﬂlamas›d›r. Çorumlu dergisinde halk oyunlar›n›n da derlendi¤i görülür. Bu oyunlar› derlerken, foto¤raf makinesinden de yaralan›lm›ﬂ ve oyun figürleri böylelikle tespit edilmiﬂtir (804808). Fakat bu derlemeyi yapan kiﬂini ismi verilmemiﬂtir. Ayr›ca bu dans›n kimle ve neyle iletiﬂim kurdu¤u hakk›nda
herhangi bir bilgi verilmemiﬂ, sadece bu
halk oyunlar› hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.
Baz› halk oyunu derlemelerinin ise çok
daha duygusal tonda yap›ld›¤› görülür.
Bunlar aras›nda Kemal Tezmen’in “Çorum Halay’›na Dair” adl› yaz›s› örnek
gösterilebilir. Derlenen a¤›tlarda da ayn›
ﬂekilde kimden derlendi¤inden bahsedilmemiﬂtir. Örne¤in, derlenen bir a¤›ta,
“Çocu¤u Olmayan Bir Bayan A¤z›ndan
Söylenen Anonim Bir A¤›t” baﬂl›¤› konulmuﬂtur (1078). Görüldü¤ü gibi derlenen kiﬂiden çok genel olarak bahsedil-
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miﬂ, tan›t›c› bir aç›klama getirilmemiﬂtir. Çorumlu Halkevi dergisinde, halk
ﬂairleri üzerine tan›t›c› yaz›lar›n çok az
oldu¤u görülür. S›tk› Aktan, “Osmanc›kl› Âﬂ›k ve ﬁair Kadir Uslu” adl› yaz›s› bu
ba¤lamda örnek gösterilebilecek yaz›lardand›r (1034). Bu yaz›da Kadir Uslu’nun
hayat›ndan k›saca bahsedildikten sonra
âﬂ›¤›n a¤z›ndan geçmiﬂi verilmiﬂtir. Daha sonra ise yine âﬂ›¤›n kendisi geçmiﬂte
yapt›¤› at›ﬂmalar› anlatm›ﬂt›r. Aktan bu
yaz›da âﬂ›kla ilgili herhangi bir çözümleyici denemeye giriﬂmemiﬂ, sadece tan›tmayla yetinmiﬂtir. Derlemelerde halk hikâyesi ve masal gibi folklorik ürünlerin
bulunmamas› da tart›ﬂ›labilir. Bu iki
türde derleme yapman›n daha fazla profesyonellik gerektirmesini bir neden olarak düﬂünebiliriz.
Sonuç olarak Çorumlu halkevi dergisinin halkbilimi yaklaﬂ›m› ve halkbilimi çal›ﬂmalar›nda kulland›¤› yöntemlerle ilgili olarak ﬂunlar söylenebilir. Pertev
Naili Boratav’›n “Halk Evlerinin Folklor
Çal›ﬂmalar›” baﬂl›kl› yaz›s›ndaki sav› temel al›narak, Çorumlu Halkevi dergisinde de folklor çal›ﬂmalar›n›n bir “metod”
dahilinde gerçekleﬂmedi¤i gözlemlenir
(80). Folklor ürünlerine daha çok romantik ak›m›n ve ulusçuluk anlay›ﬂ›n›n etkisinde yaklaﬂ›ld›¤› gözlemlenir. Özellikle
dönemin iktidar›n›n yönelimi de, halkbilimini yak›ndan etkilemiﬂtir. Ayr›ca bu
derlemelerle halk, sözlü kültürün taﬂ›y›c›l›¤›ndan ziyade kültürü okuyarak ö¤renen kiﬂiler durumuna geçmiﬂtir. Yine
folklorun sözlü ürünleri aç›s›ndan yaklaﬂ›rsak, bütün bu derlemelerin, sözlü kültürde haf›zaya verilen önemi azaltt›¤›ndan söz edilebilir. Fakat bu eksiklerine
ra¤men, Hayri Karamuk’un “Çorumda
Ya¤mursuzluk ve Halktaki Ananeler”
adl› yaz›s›, Çorumlu halkevi dergisinin
yapmak istedi¤ini aç›kça ortaya koyar:
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“Folklor tedkikat›nda bulunanlar için
belki lüzumlu olur düﬂüncesile Mecmuam›za dercediyoruz” (855). En az›ndan
bu amaçlar›nda baﬂar›l› olduklar› rahatl›kla söylenebilir.
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