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I
Bir milletin hayatında yer alan sözlü
geleneklerin bütünü o milletin folklorunu
teşkil eden ürünleri bünyesinde taşır. Bu
ürünler, oluşumları ve nitelikleri ne olursa
olsun, bulundukları zaman içinde ve geç
mişten günüm üze doğru toplum fertleri
arasındaki dolaşımlarını sözlü geçişlerle
sağlarlar. Sosyal ve beşerî ilimler sahasın
da bu ürünler folklor disiplini içinde ele
alınıp incelenir. Sözü geçen disiplinin bi
lim dünyasında 200 yıllık bir mazisi var
dır. Ancak, sosyal ve beşerî ilimlerin di
ğer disiplinlerinde olduğu gibi, folklor da
kendisi için yeterli açıklayıcılığa sahip bir
disiplin grameri vücûda getirme sürecini
henüz tamamlayamamıştır.

"Bvrim teorisi", milletlerin geçmişlerini
arayıp bulma, öğrenme arzusunu uyandı
rır. Folklor, bu ortam içinde vücûda gelen
araştırmalar arasında doğar ve kendine bir
yön çizmeğe çalışır. XIX. yüzyılın milli
yetçilik ve sömürgecilik hareketleri, folk
lor kavramı etrafında kümelenen araştır
malara yeni boyutlar kazandırır
Millî
ve milletlerarası nitelikli ideolojilerin ge
liştirilmesinde folklorik araştırmalardan
ve folklor ürünlerinden geniş ölçüde isti
fade edilir. Çağın bilgi ve teknoloji ile
folklor ürünleri kullanılmak suretiyle m il
letler, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek
niteliğe sahip 'millî kültür' ler oluşturul
masına girişir. Bu yüneliş, milletlerin ha
yatında bir sürekliliğe sahiptir.

Folklor disiplini Avrupa'da doğmuştur.
Disiplinin doğuşunu hazırlayan sebeplerin
kökleri coğrafi keşiflere kadar uzanır.
Coğrafî keşifler Avrupa cemiyetinde bir
dizi dönüşüm e sebep olur. 'Rönesans’ ve
'reform' hareketleri Avrupa cemiyetinde
köklü yapı ve zihniyet değişikliklerine yol
açar (2). Romantizm cereyanı, 'halk' haya
tına karşı ilgi uyandırır. 'Halk' kavramına
dayalı bir 'halk edebiyatı' anlayışı doğar.
Alman filozofu J.G. von Herder’in 'milli
yet', 'millî ruh', 'halk edebiyatı', 'Millî ede
biyat' ve 'millî kimlik' konularında başvu
rulacak yegâne kaynak olarak ‘halk'ı gös
termesi, çağın sosyal ve beşerî ilimlerinde
heyecan yaratır
Fransız İnkılâbı ile
birlikte 'halk' hayatının araştırılması ve
’milliyet'in tespiti ehemmiyet kazanır

G ü nüm üzde folklor araştırmaları bir
yandan çağdaş millî kültürlerin oluşturul
masına yardımcı olurken diğer yandan da,
dışarıya doğru, yeni 'yaşama sahaları' te
min etmeye yönelik bir hüviyet kazanmış
tır. Çağımız dünyasında, istisnaî durumlar
bir tarafa bırakılacak olursa, 'sıcak savaş'
yerini büyük ölçüde bu yöndeki 'kültürel
savaş'a bırakmıştır. İkinci tür savaşın en
önemli elemanı tanıma, tanıtma ve yayıl
ma aracı olan folklor araştırmalarıdır. Bir
milletin kendini tanıtması ve başka millet
leri tanıması, öğrenmesi için yararlanacağı
en mükemmel kaynak folklordur. Aşağı
daki satırlarda, çağımızda, ürünlerinden
çeşitli alanlarda yararlanılan folklorun ül
kemizde, bir araştırma ve inceleme disip
lini olarak geçirdiği gelişme devrelerini ve
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bu devrelerin yapılarını gözden geçirmeğe
çalışacağı/,.

II
Türkiye'de folklor araştırmalarına yö
neliş tarihini yazmak için elimizde yeterli
kaynak taraması olmamakta beraber, m ev
cut bilgilerden hareketle onun ülkemizde
bir disiplin olarak sosyal ve beşerî ilimler
arasındaki yerini almasına zemin hazırla
yan ortamı, gelişmesini ana çizgileriyle
belirleyebiliriz. Kanaatimizce, Türkiye'de
folklora yönelişin köklerini, edebiyatımız
da bir 'pre-romanticism' adını verebilece
ğimiz 'Mahallîleşme cereyanı' döneminde
arayabiliriz
XVIII. yüzyıla isabet eden
'Mahallileşme cereyanı’ Avrupa ile sıkla
şan temaslarımız ve bu arada imparatorluk
ali kültür daireleri arasındaki tabiî bütün
leşmeye yöneliş neticesinde gelişen yeni
hayat tarzına bağlı edebiyat anlaşıyımızda
meydana gelen yapı değişim ine verilen
addır
Edebiyatım ızın olduğu kadar,
sosyal ve siyasî yapılarımızın da kendini
yenileme sancılan çektiği XVIII. yüzyıl,
Türkiye'nin, yâni İmparatorluğun Avrupa
ile temaslarının eğilim, teknoloji ve askerî
sahalarda artış gösterm eğe başladığı bir
dönemi kapsar. Lâle bahçeleri, helva soh
betleri ve K âğıthane eğlenceleri ise bu
devrin sosyal hayatına renk katan yeni un
surlardır. Şiir, imaj sistemini sarsmağa,
üslûbunu değiştirmeğe girişir ve İstanbul
sokaklarında dolaşmağa, halkın diline ku
lak vermeğe başlar
Yaşanılan çevre ve
insanlar edebiyatın dikkatini çekerken
mimarî zevkte ve musikîde de değişmeler,
kıpırdanmalar kendini gösterir. Diğer ta
raftan sözlii g e l e n e ğ e bağlı şâ irle r
üslûplarını yazılı edebiyatın imaj siste
miyle zenginleştirmeğe çabalarlar. Bütün
bu hareketler, ne yazık ki kendi dinamiği
ne bağlı bir gelişme seyri takip edemez;
içlen ve dıştan gelen baskılara m aruz ka
lır. Bu baskılar beraberinde 'Tanzimat'ı
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getirir ve bütün yapılarda radikal değiş
melere sebep olur. Dolayısıyle kendi dina
miği içinde gelişip doğması beklenen ya
pıya uygun 'Türk romantizm hareketi' bir
'zorlam a'ya uğrar, tabiî gelişm e seyrini
kaybeder.
'M ahallîleşme cereyanı', 'Tanzim at'a
kadar hayatın çeşitli cephelerinde devam
eder. 'Tanzimat'a gelinceye kadar, sosyal
ve kültürel hayatım ızda görülen 'yukarıdan-aşağıya' ve 'aşağıdan-yukarıya' doğru
yaklaşım yoluyla, tabiî olarak yeni bir
sentezde erime, birleşme ve bütünleşm e
hareketi, radikal m üd a h ele le rin do ruk
noktasıdır
Tıirk folklor araştırmaları açısından
'M u s la tra f mütercim i Esad Kfendi'nin,
Arap halk edebiyatında bulunan ’zecel’lerden bahsederken söylemiş olduğu sözler,
bu dönem içinde konuya ilk temas sayıla
bilir. Esad Efendi, 'Zecel'lerin izahında
şunları söylemekledir.
"Müveşşah Endülüs'te şuyû' bulduktan
sonra âmme-i ehl-i emsar ıslılahat-ı belde
leriyle müveşşah m invâlince i’râb ve
binaya bak mı yarak nazımlar düzüp ve
nâmına münâsebet-i mezkûreye binâen
Zecel deyüp anınla âğâzeye başladılar ki,
diyarımızda kahvehaneler ve mesirelerde
ckalli dört ve ekseri oniki sebeb-i hafifi
hâvî mısra’lar ile çarşu ve pazarda carî olan
lâkırdılar ve galatât üzre bozukçuların düz
dükleri ve anınla çalıp çağırdıkları deyiş
ve mâni ve türküler'i ve şarkı dedikleri
anın nâziridir ve şarkı, şahkî-4 Arabî'den
galat olmak gerekir ve bu deyişleri meleke
birle bi'lbedâhe bozukcuların birbiriyle
müşâ'areleri dahi olur ki garibedendir.’ (C.
II., s. 1223-1224)(,0).
Görüleceği üzere, E sad Efendi, 'Zecel'in Arap halk edebiyatındaki yerine ve
temsililerine temas ederken bizim edebi
yatımızdaki mukabillerine de işaret eder.
Mütercim, türleri, icracıları karşılaştırır;
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deyiş ve türkülerin mısra yapılarını düzen
leyen vezinleri belirtir; irticalen şiir söyle
me ve atışma geleneği üzerinde durur.
Esad Elcndi'nin bu sözleri, karşılaştırmalı
folklor araştırmaları açısından ilk adım
olarak bcnim senebilir. Zira, F olk lor’un
doğduğu A vrupa'y a baktığımızda, orada
da bu tür adımların, disiplinin 'tarihçe'si
içinde yer aldığı görülür * \
III
T an z im a t Hareketi', bizce, dış baskıla
rın ve zorlam aların bir neticesi olarak,
Türk imparatorluk devlet yapısını, dolayı
sıyla sosyal ve kültürel yapıları AvrupalI
ların islediği'biçim de yeniden düzenleme
operasyonudur. Bu operasyonun gerçek
leşmesinde, hiç şüphesiz XVIII. yüzyıldan
itibaren gittikçe artan bir hızla bünyemize
nüfuz etm eğe başlayan Avrupa bilgi ve
teknolojisinin rolü büyüktür. Osmanlı im 
parator) uğu'nun sürekli 'gerileme' seyrin
den kurtulabilmesi için, III. Selim'den bu
y a n a g ir iş ile n işler, ask eri sa n a y i,
mimarlık, eğitim, tıp alanındaki yenilikler,
cem iyetim izde Fransız uzm anlarca ger
çekleştirilmiştir. Bu temaslar, aydınları
mız arasında fransızca’nın öğrenilmesine
ve bu yolla A v ru p a 'd a cereyan eden
siyasî, felsefî, fikrî ve edebî hareketler
hakkında bilgi edinilmesine imkân hazır
ladı. 'Osmanlı münevverleri' arasında da
bir bütünleşmeye gidiş harekelinin cere
yan ettiği gözlenir. Ancak, bu hareket bel
li bir felsefeye istinat etmekten ziyâde, şu
uraltı, kendi-kendine bir oluş hareketi ni
teliği taşımaktadır. B una karşılık, edebi
yatım ızda tamamen yeni bir hareket geli
şir ve transız edebiyatı münevverlerim iz
arasında tesirlerini gösterm eğe başlar.
'Tanzim at' hareketiyle birlikte, Fransız
İnkılâbı'nın ortaya çıkardığı 'vatan', 'halk'
'millet', 'hürriyet1, 'demokrasi' ve 'cumhur'
kavramları gazete ve m ecm ualar vasıtasiylc kitlelere maledilmeğe çalışılır. A n 
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cak, gerek bâzı idarecilerin ve gerekse
Avrupa'dan gelen fikirlerle hareket eden
'Osmanlı münevverleri' nin am acı, aslın
da, doğrudan doğruya, devleti ayakta tuta
cağı düşünülen T an z im a t ideolojisi'nin
yerleşmesine sağlam zeminler hazırlamak
değil, aksine kendilerini siyasî iktidara or
tak etmenin bir yolunu bulm ağa yönelikti.
Bu düşünce, kurtarıcı olm a hevesinden
kaynaklanan, belki sâfiyâne bir iyi niyete
dayanmaktaydı. Ancak, Osmanlı m ünevverleri'nin gözden kaçırdığı iki mühim hu
sus vardı: 'Tanzimat'ın gerçekleşmesinde
Avrupa'nın rolü ve içinde yaşadıkları imparatorluk'uıı sosyal ve siyasî yapısındaki
çeşitlilik. Üçüncü bir handikap ise, çağın
fikrî ve siyasî cereyanlarını yakından ta
kip eden ve bilen 'yeterli' sayıda 'm ünev
ver' kadrolarının mevcut olmayışı idi. A v 
rupa ile, bilhassa Fransa ile yapmış oldu
ğum uz temaslar,devi et yapısında sadece
aksayan yönleri düzeltme biçiminde gclişlirilmeyip, belli bir amaca yönelik olsay
dı; yâni bütün'ün geleceği dikkate alınabilseydi, bu boşluk belki doldurulabilirdi.
IV
Bizde 'Tanzimat' gerçekleştiği sırada,
Avrupa milletlerinin hayatında romantizm
ve 'milliyetçilik' cereyanları hâkim olm a
ğa başlamıştı. Sosyal ve beşerî ilimler sa
h asında 'm azi'yi ö ğ re n m e , 'm illiyet'in
araştırılması arzusu yeni bir disipilinin,
folklor ilminin d oğm asını, gelişm esini
sağlar. 'Tanzimat aydınları'nın bu geliş
meden, muayyen ölçüde haberdar o ld u k 
larını sezmekteyiz. Nitekim, aşağıda lemas edeceğimiz gibi, Şinasî’nin ve Ziya
Paşa'mn bu hususu teyid eden ifadeleri
mevcuttur. Ancak, onların konuya dolaylı
olarak tem as ettiğini kabul etm eliyiz.
Çünkü, amaçları, folklor ürünlerinden ya
rarlanarak bir 'millî edebiyat’ yaratmaktan
ziyâde, eski edebiyatı yıkmak için her fır
satı d eğ e rlendirm e prensibine dayanır.
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Tanzim at'ın fikrî yapısının oluşturulm a
sında mühim rol oynayan Şinası'nin, Ziya
Paşa'nın ve Namık K em âl’in, 'gazete dili'ni halkın konuştuğu dile yaklaştırılması
yolundaki çabalarını görmezlikten gele
meyiz ama, bunun da siyasî bir amaca y ö
nelik yaklaşım olduğunu hatırda tutmalıyı/.(l2).

de oynadığı role ilk defa temas eden M.
Fuad Köprülü'ye ailtir:
'... Tarihi olmadan, lisan ve edebiyatı bi
linmeden nasıl bir milliyet teşekkül edece
ği cidden say-i sualdir. Balkan Milletleri
Rumeli'yi kendi aralarında taksim için mü
nakaşa ederlerken yalnız silâhla değil, bir
takım dclfül-i larihiyye, lisaniyyc ve
insâniyye ile de mücehhez idiler; "folklor"
tcdkikatı onlara bir çok noktalarda delil ve

XIX, yüzyılın bir 'milliyetçilik' çağı
olduğunun farkında olmayan, yahut bu
hususu görmezlikten gelip, sarstığı bünye
içinde yer alan çeşitli kavimleri bir arada
tutmak için 'Tanzimat ayd ın lan’, 'Osm an
lılık' ideolojisi ile kitlelerin karşısına ç ı
karlar. 'Milliyetçilik' cereyanının süratle
yayıldığı hristiyan Balkan milletlerini bu
ideoloji ile bir arada tutm ak ve onları
'Millet-i Osmaniye'nin bir parçası saymak
mantığı zorlam aktan, çağın akışını gör
m e zliğe v urm aktan k aynaklanan aşırı
'iyimserlik' ten başka bir şey değildi. Nite
kim bu romantik ideoloji, Balkan milletle
rinin çözülme hareketleri ve 1877 yılında
cereyan eden Rus savaşının getirdiği neti
celerle çöker. Balkanlardaki çözülmeyi ve
sebeplerini, o günlerin değerlendirmesini
yapan iki mühim şahsiyetimizin satırların
dan vermek isliyorum. Zirâ, bu satırlar,
'folklor' araştırmalarının o günkü milletle
rin hayalında oynadığı rolü gösterm esi
açısından d a çok mühim dir. İlk satırlar
M. Kemal Atatürk'e aittir:

Görüleceği üzere, T anzim atçılar, im 
paratorluğu kurtaracağına inandıkları, ama
kurtarıcılığı safiyâne bir vehimden ibaret
olan 'Osmanlılık' ideolojisi ile uğraşırken
Balkan milletleri çağın 'siyasî' ideolojik
teorisini, 'milliyetçiliği' uygulama safhası
na geçmişlerdi. Bu ideolojinin besleyici
kaynağı olarak da folklordan geniş ölçüde
istifâde ediyorlardı. Gerçi bizde de, Tanzi
m atçılar arasında, folklor ü rünlerim ize
karşı ilgi duyan, bir şeyler söylemeğe çalı
şan yaz arla ra rastlam a k ta y ız. M eselâ,
Şinasî, halk arasından topladığı ve 'hik
met-i avânı' diye değerlendirdiği 'atasözleri’ni 'Durub-i Emsâl-i O sm a n iy e1 adı ile
bir kitap halinde yayınlar
'Şair Evlenmesi'nde halk hayatından istifade eder.
Ziyâ paşa ise, 'Şiir ve İnşa' adını taşıyan
ünlü makalesinde, hakikî şiirimizin, nesri
mizin olup olmadığı sorusunu şöyle c e 
vaplandırır:

Osmanlı imparatorluğu dahilindeki
akvnm-ı muhtelife hep millî âbidelere sarı
larak, milliyet mefkuresinin kuvvetiyle
kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu
onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet
olduğumuzu sopa ile içlerinden kovulunca
anladık. Kuvvetimiz za'fa uğradığı anda bi
zi tahkîr, lezlîl ettiler. Anladık ki, kabahati

"... Bizim tabiî olan şiir ve inşa’mız, taşra
halkı ile İstanbul ahâlisinin avamı beynin
de hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani
şâirlerin nâ-mevzûn diye beğenmedikleri
avam şarkıları ve taşralarda ve çöğür
şâirleri arasında deyiş ve üçleme ve kaya
başı tâbir olunan nazımlardar ve bizim
tabiî inşa'mız, Mütercim-i Kâmus'un itti

miz kendimizi unutmaklığırnızmış^*^ .

haz ettiği şive—i kitabettir.' *l6).

İkinci satırlar, bizde, folklor ilminin,
milliyetçilik ve sömürgecilik hareketlerin
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rehber oluyordu’

Yukarıda belirtilen örnekler ve söyle
nilen sözler belki Türk folklor araştırma
larının gelişmesine yol açacak güzel bir
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başlangıç olabilirdi. Ancak, bu sözler ve
eserler, folklor'dan ziyâde bir siyâsî am a
ca yönelik, "geçici" ve derinliği olmayan
hareketler olarak kalmışlar; sahiplerince
de kısa zamada unutulmuşlardır. Tanzimat
münevverlcri'nin halkçılık'ı, hakikî halk
tan ziyâde siyasî plânda düşünülen 'üto
pik' veya 'hayalî' bir 'halk'a dayanmaktay
dı. D aha doğrusu yaratm ağa çalıştıkları
'halk' kavramında kitabî kalmışlar, impa
ratorluğun sahibi olan 'halk'ı görmezlikten
gelerek gerçeklerden kaçmışlardır.'
Tanzim atçıların, imparatorluğu kurtar
ma uğruna (!), dıştan gelen 'zorlamaların
da yardım ıyla, giriştikleri teşebbüsleri,
siyâsî ihtiraslarını tatmin için iktidara or
tak olma faaliyetlerini savunan, veya bun
ların hatalarını geçiştirme yoluna başvu
ranlar, umumiyetle, size şu tarz sorular
yöneltirler: "Efendim, ne yapsınlardı, elle
rinden geleni yapmadılar mı? Bunlar hâin
miydi? Hepsi iyi niyetli, imparatorluğu,
devleti kurtarmağa çalışan aydınlar değil
miydi? Ya siz onların yerinde olsaydınız
ne yapardınız? Bu tür ’saçma’ soru ve 'ce
vaplarla bir ülke 'aydınları' hâlâ vakit öld ürüyorsa, o ülkede gerçek 'doğru' vc
'yanlışları' tespit edip tutarlı bir 'yol' tayin
etmenin güçlüğü ortadadır
T anzim atçılar, iktibas etlikleri yarı
doğru, yarı eksik bilgilerin kendilerine
verdiği imkân ölçüsünde, kafalarında ya
rattı kİ an 'tasavvurî' halka ait problemleri
ç ö z m e ğ e uğraşırken, sokaktaki gerçek
halk, 'avam ', o n la rd a n uzakta, kendi
'darm'larını yaşamaktaydı. Gerçek halk
hayatına aydınların ilgisizliği, 'edebî' faa
liyetlerde de kendini açıkça gösterir. Nite
kim, tanzimat'tan itibaren 'yayın' ikililiğinin gelişmesi, yâni 'münevver'e hitap eden
eserlere mukabil, tamamen 'avâm'ın malı
olan 'hikâye', 'destan', 'fıkra-lâtife' vc ben
zeri türdeki 'halk kitapları'ın basımında
göze çarpan çeşitlilik vc sayı artışı buna
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bir delil olarak gösterilebilir(l ]\ Bu yayın
ikililiğine baktığımızda, Tanzial aydınının
'halk'ı ile, İm paratorluğun sahibi olan
'avam' arasında bir 'diyalog'un mevcut ol
madığı anlaşılır. İki taraftan biri, 'm ünev
ver', halk'ı savunuyor. Ya da bunu iddia
ediyor ama, savunduğu kitlenin ne düşün
düğüne, ne istediğine kulak vermeksizin,
ayrı bir 'dünya' teklif ediyor. Dil, düşünce,
teklif edilen iktibasî yeni hayal tarzı
'avâm’a yabancı. Eskilerin deyimi ile 'eski
ağza yeni ta'am' esprisi durum a hakim.
Dolayısiyle, iki taraf arasında,temekle, sü
rekli bir 'anlaşmazlık' mevcuttur
Bu
nun başlıca sebebi, 'münevver' veya 'ay
dın' larımızın kendi insanlarını yeterince
tanımayışlarından, onların sosyal ve kül
türel hayatlarını dikkate almayışlarından
kaynaklanmaktadır. T abiî böyle olunca,
problem lere getirilen çözümler, 'orijinal'
çalışmadan kaynaklanan yeni bir 'sentez'e
değil, iktibas yolu ile edinilen, 'yapı'lara
yabancı, tatbiki daha kötüleştirici neticeler
doğuran, teorik fikir'lcrc dayanmaktaydı.
'İktibasçı' çözümlerden günüm üzde de is
tifade etmeğe çalışan 'kolaycılara rastla
mamak mümkün değildir. 'Tanzimat aydı
nı', 'Tanzimat kafalı' gibi tâbirlerle kaste
dilen aydınlarımız, bu iktibasçıiarın günü
müzdeki takipçileridir. Tabiî burada tenkit
konusu edilen şey, 'taklid'in yaratm adaki
rolü değil, 'taklid'in sürekli bir 'çözüm'
oluşu meselesidir. Çağın bilgi ve teknolo
jisini 'yapılara uygun biçim de kullanm a
başka bir şey, onu 'yararlı' ve 'iyi' diye
'taklid' etme, kurtarıcı uyg ulam a olarak
düşünme başka bir şey olmalıdır.
Sosyal yapının değişim prosesinin ve
rol oynayan faktörlerin farklılığına rağ
men Tanzimat devri 'edebiyat harekeli bi
ze, islâmi kültür dâiresine girdikten sonra
ki 'taklid' e dayalı ilk gelişmeleri vc bâzı
münevverlerim izin kendi 'kültür'lerine lavıı* alışlarını hatırlatır. A ncak 'Tanzimat'ın
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'münevveri', Avrupa'ya açtığı pencereden
gelen, sürekli 'kültür şokları' ile karşılaş
mış vc her' şok1onu bir öncekinden farklı
yollara girmeğe mecbur etmiştir. Zihnî fa
aliyetlerde görünen tutarsızlıklar içinde,
siyâsî ve sosyal plânda ortaya çıkan prob
lemlere çare aranmıştır. Tabiatiyle, bu ya
pıdaki 'münever'Ierimizin Türk cemiyeti
ne getirdiği 'çözümler', yaşanılan gerçeğe
ters düşmekten dolayı, 'yaz-boz', 'yık-yap'
düşüncesini geliştirmekten öteye bir yarar
sağlamamıştır. Nitekim, Tanzimat münev
verlerinin davranışları buna tipik bir ör
nektir. Balkan milletlerinin ayaklanması,
istiklâl peşine koşması, 'Osmanlıcılık' ide
olojisini çökertince, yerine bir yenisini
bulup k o ym ad a güçlük çekm em işlerdi.
Yeni teori, ’Millel-i Osmaniye'den vazge
çip 'iimmet-i İslâm iye' etrafında toplanma
yı savunuyordu. Böylccc, yıkılan bir 'hayal'in yerine yeni bir tanesi ikame edilmiş
oluyordu. Bu teori, İslâm olan kav imlere
ve onların birliği fikrine istinat ederken,
hristiyan teb'a d işarda tutuluyordu. Daha
doğrusu, onlar, imparatorluk içinde ikinci
derecede bir unsur, 'azınlık' mevkiine geti
riliyordu. Ancak, bu teori de beklenen ne
ticeyi vermedi. Türk olmayan müslünıanlar da, AvrupalIların teşvikiyle de olsa,
istiklâl k a z a n m a h e v e sin e kapılınca,
'îslâmcılık' ideolojisi de, 'imparatorluk' u
kurtarma açısından ’geçerlilik'ini kaybe
der. Fakat hemen şunu da belirtmeliyiz ki,
her iki ideoloji de, daha sonraları, zaman
kazanm a amacıyla, Avrupa'ya ve İslâmî
Şark'a karşı siyasî vaziyet alışlarda kulla
nılmıştır, Bunda, devlet yönetimine nüfuz
etmeğe başlayan yeni ideoloji 'T ü rk ç ü lü 
ğün rolünün olduğunu söyleyebiliriz
Bir anlam da kendine, kendi kaynağı
na, gücüne ve imkânlarına yönelerek, ça
ğın bilgi ve teknolojisinden gereğince isti
fade edip devlete çeki-düzen vermeğe dö
nük Türkçülük hareketinin, 'kültür hareke
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ti1plânında, daha Tanzimat devrinde ken
dine yer açmağa çalıştığını görmekleyiz.

V
Tanzimat ideolojisi'nin hâkim olduğu
devrede, cılız bir yapı içinde olsa bile, es
ki 'mahallîleşme ceryanı'nm kendi yolun
da devam ettiğini; Avrupa edebiyat m ek
tebine mensup bâzı şâirlerin 'parmak hesa
bı' diye küçümsenen 'hece vezni'ni dene
diğini, âşık tarzı şiirler yazmağa, eserler
vücuda getirm eğe çalıştığını g ö rü rü z ...
Öte yandan bu devrede münevver1ler ara
sında, 'kültür' plânında, 'şuurlu' bir 'milli
yetçilik' hareketinin başladığına tanık olu
yoruz. Hareketin gelişmesine ve yayılma
sına çalışan bu münevverlerim iz arasında
A hmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa ve Ali
Suavi efendi'ler önde gelen isimlerdir.
Türkçü lük'ü kültür plânında yaym ağa
çalışan A hm et Vefik Paşa'nın eserleri,
'millî şuur'Li uyandırm a açısından olduğu
kadar, Türk folklor araştırmaları yönü n
den de mühim dir. A h m et Vefik Paşa,
Türk dilinin zenginliğini gösterm ek üzere
tertip ettiği sözlüğe, 'Lehçe-i Osmanî'ye,
(2°) halk arasında topladığı kelimeleri de
katmıştır. Derlediği atasözlerini; 'Münlchabat-ı Emsal-i T ü r k i y e '(2l) adıyla yayın
layan P aşa, eski T ü rk d e s ta n ve
esatirinden izler taşıyan ünlü 'Şecere-i
Türkî'yi ^
de bastırarak okuyucunun is
tifadesine sunmuştur. Molier'den yapm ış
olduğu tercümelerde halkın konuştuğu dili
ve ifade üslûbunu kullanmış, eserlerin ko
nu vc kahramanlarını yeri i leşti rm i şiir. A h 
met Vefik Paşa'nın bütün çalışm alarında
folklor ürünlerinden geniş ölçüde istifade
ettiğini biz, M acar âlimi İgnaz K unos ile
aralarında geçen bir konuşmadan anlıyo
ruz
Folklor araştırmaları tarihi açısın
dan mühim olan bu konuşmanın bizi ilgi
lendiren kısmı şöyle cereyan eder:
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'/Paşa/ — Demek ki Avrupa şarkiyatçıları
nın sırasında yer bulma niyelindesin, aferin
sana, aferin! dedi.
Ben /Kunos/ — O muradıma ermeden önce
Türkçe öğrenmeliyim, "Folklor" dedikleri
edebiyatın türlii-türlü izlerini arayıp bul
malıyım...
Paşa- Çok arayacak olursan zahmetlerden
zekinmezsen elbette nail olursun. Acaba
şimdiye kadar bu yolda tecrübelerin var

ııu?
Paşa'nın bu sorusu üzerine, Rumeli'de top
lamış olduğum türküleri mendilimden çı
karıp birer-birer okudum. Bu avam şiirleri
âlimin çok hoşuna gitti.
/Paşa/ — Benim de fikir aldığım parçalar
bunlardır. Yolun doğrusunu artık buldun,
bu yoldan hiç sapma!
Kunos ile Paşa arasında geçen bu korniş
in a'dan, kendisi gibi Avrupa fikir ve bilim
hareketlerini yakından takip eden ’Osmanlı m ünevv erlerin in ’Folklor'dan haberdar
olduklarını anlıyoruz. Ahmet Vefik Paşa,
eserlerinde kendisinin bu kaynaklardan
yararlandığım belirttiktn sonra, evindeki
bir câriyeyi çağırtıp Kunos'a 'türkmen kı
zı' adlı türkü'yü okumasını rica eder. K u
nos, bu muhavereli türkü’yü bir 'ballad'a
bcnzclincc Paşa:
'Dediğin 'ballad'/ar zâten fâcialı ol
du klan başka muhavereleri de vardır.'
Bu sözlerden sonra aralarında 'türkü
gibi beyitler' üzerine bir konuşma geçer
ve Paşa Kunos’a:
"— 'Garp avamı edebiyatı tun en çoğun
dan benim de haberim var ve bunlara dâir
bazı eserler de kütüphanemde m evcut."
diyerek bir takım ınecmu'alar gösterdi.'
D aha sonra söz millî lisân' üzerine gelir.
Paşa, Kunos'a, bu yoldaki çalışmaları hak
kında bilgi verir ve halkın konuşma dilini
yazı dili haline getirmeğe çalışan meslek
taşlarının eserlerini belirtir. Bu arada Ku
nos için 'sualii-cevaplı bir türkü' okuması
için câıiycsini çağırır. Câriye, "Kızım kı
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zım, kınalı kızım /S eni bir sa rraf isli
yor/Vereyi m ona' türküsünü okur. T ürkü
nün bitiminde câriye, bu türkünün bir ’lişi'
(varyantı) olduğunu belirlince Paşa, bunu
da ok u m a sın ı k e n d isin d e n rica eder.
Câriye, onlara, 'kızım sana hotoz ahım/
Yok babacığım yok yok' mısraları ile baş
layan türküyü okur. Bunu müteakip, Paşa,
halk türkülerinin türleri, mısra yapıları ve
vezinleri hakkında ’Kunos'a açıklamalarda
bulunur. Bu açıklamalara Kunos eserinde
yer vermiştir.
VI
A hm et Vefik Paşa vc Süleyman Paşa'nın kültür yolu ile geliştirmeğe çalıştık
ları Türkçülük hareketi, 1897 Yunan sava
şı ile 'millî uyaııış'ı gerçekleştirir (24l Bu
'uyanış', millî şâir Mehmed Hm in (Yurda
k u l 'u n , 'Ben bir türküm, dinim, cinsim
uludur/Sîncm, özüm ateş ile doludur/însan
olan vatanının kuludur/Türk evlâdı, evde
durmaz, giderim.' mısraları ile bir 'cezbe'
halinde geniş kitlelere yayılmağa başlar
Savaş sırasında ve daha sora gazete
ve mecmualarda, sade Türkçe ile şiir ya
zılması ve hece vezinlerinin kullanılması
teşvik edilir; anonim şiir örnekleri yayınl a n ır (26).
Tiirk folklorunun geleceği aç ısıdan bu
anonim şiir örneklerinin yanı sıra, a tas öz
le riy le , f ık ra la rla , d e s ta n ve halk
hikâyeleriyle ilgili kitapların neşriyatı, sa
yı itibariyle 1897 Yunan savaşından sonra
giderek arlar. Aydınların millî meselelere
'milliyetçilik' duygusu ile ilgileri arttıkça
folklorik ürünlerin de ehemmiyeti anlaşıl
mağa başlar.
Türk folklorunun geleceği açısından
bu anonim şiir örneklerinin yanı sıra, ata
sözleri yİ e, fık ra la rla , destan ve halk
hikâyeleriyle ilgili kitapların neşriyatı, sa
yı itibariyle 1897 Yunan savaşından sonra
giderek artar. Aydınların millî meselelere
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'milliyetçilik' duygusu ile ilgileri arttıkça
folklorik ürünlerin de ehemmiyeti anlaşıl
mağa başlar.
Türkiye'de, folklorun bir ilim şubesi
olduğu, eldeki bilgilere göre 1900'Ki yıl
larda anlaşılmıştır. Bu bir tesadüf değildir.
Hâdise, bu yıllarda gelişmeğe ve yayılma
ğa başlayan Türkçülük hareketi ile orga
nik biçimde bağlıdır *27\
Türkiye'de Türkçülük hareketini yay
mak, Türk kültürünü o rtay a çıkarm ak
amacıyla kurulan ilk dernek, Türk D erne
ği adını taşır. Derneğin amacını vc çalış
malarını geniş kitlelere tanıtmak ve yay
mak için 'Türk Derneği Mecmuası' çıkarı
lır. İlmî sınırlar içinde faaliyet gösteren bu
dernek, 1908’de kurulmuştur. Türk F olk
lor araştırmaları açısından bu derneğin fa
aliyetleri şuurlu ve organize olmuş ilk
a d ım la r olarak değerlen d irileb ilir (28).
Dernek, Türk Derneği Mecmuası1 vasıta-*
siyle okuyucularından bulundukları çevre
de halk dilinden söz derlenmesini, Türklcrin söylediği eski türkülerin, darb-ı mesel
lerin, hikâyelerin toplanmasını ve yazıl
masını, ahlâk - 1 kavıniyye ve adat, seçere,
rivayet ve tababetle ilgili malumatların
kaydedilmesini isler. Okuyuculardan der
lenmesi islenen maddelerin tamamı folk
lorumuzu doğrudan ilgilendiren malzeme
yi ihtiva çimektedir*2^ .
T ü rk Dcrneği'ni takiben, 1911 yılında
T ü r k Y u rd u 1 ve T ü r k Ocağı' dernekleri
kurulur. D aha sonra bu iki dernek birleşir
ve T ü r k Ocağı' adı ile faaliyetine devam
eder. Yeni derneğin yayın organı T ü rk
Yurdu Mecmuası' olur. Selanik'te yayın
lanmağa başlayan 'Genç Kalemler M ec
muası' da Türkçülük hareketinin gelişmesi
yolunda faaliyet gösterir.
M. Kemal Atatürk’ün 'fikrimin babası'
diye övdüğü Ziya Gökalp, 1912’den itiba
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ren T ü r k ç ü lü k hareketi'nin teorisyeni
hâline gelir. G ökalp, millî şuurun, millî
ruhun uyandın İm asında, millî kültürün or
taya çıkarılmasında H crder gibi, halk ha
yalına gidilmesi gerektiğini öne sürer.
'Halka doğru' prensibi ile görüşlerini for
müle eder ve T ü rk ç ü düşünce sistemine
y e r l e ş t i r i r G ö k a l p , bu prensibin mahi
yetini anlatmak ve buna dayalı çalışmaları
daha geniş kitlelere ulaştırmak için arka
daşlarıyla birlikte, 'Halka D oğru' adı ile
bir dergi çıkarırlar (:îll Bu dergi, T ürkçü
lük açısından olduğu kadar Türk folkloru
bakım ından da ehem m iyetlidir. Ç ünkü,
'folklor'dan söz eden ilk yazı yine Gökalp
taralından bu dergide yazılmıştır. Halk
M edeniyeti' adını taşıyan bu yazısında
Gökalp, folkloru şöyle tanımlar:
'Her kavinin İki medeniyeti var: resmî me
deniyet, halk medeniyeti. O halde kavimicrin
medeniyetlerinden bahseden bir ilim olan
içtimâiyyetin halkın medeniyetini tedkik eden
bir şıı’besi olmak gerek.
İşte kaideleri yazılı olmayan ve ancak ağızdan
ağıza geçmek sureliyle bir soyda uzayıp giden
bu an’anevî medeniyeti mütâla'a eden ilme
"halkıyyat" adı verilir
Ziya Gökalp, bu tanımda ’millct' anla
mında kullandığı 'kavim'e ait iki 'm edeni
yet' düşünür. Bunlardan ilki 'resmî', ’yâııî
sistematik biçimde edinilen 'kültür’, diğeri
'halk medeniyeti'. 'Halk m e d en iy d i', esas
itibariyle 'sözlü' o lm ak ağızdan ağıza
geçmek' ve ’an'ancvî'Iik vasıflarına sahip
tir. Dolayısıyla, Gökalp'ııı 'halk medeniye
ti’ ile kastettiği ‘sözlü kültür’ün veya ’gelenek kültürü’nün kendisidir. Anlaşılıyor ki,
G ökalp, folklor’a 'kültürel evrim teorisi’nin dayandığı görüşlerden hareketle
yaklaşmıştır. Bu yaklaşım daha sonra yaz
mış olduğu folklorla ilgili yazılarında da
göze çarpar. Ancak, onun bütün çalışm a
larında, her araştırma alanı gibi, folklor
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da, 'millî malzeme' kaynağı görünüm ün
dedir. Türklüğün yeniden dirilişi, rom an
tizmimizin doğuşu bu kaynaktan yeterince
yararlanmamızla gerçekleşecektir.
'H alka Doğru M ecm uası'nd a, ’Türk
şarkıları' başlığını taşıyan bir yazıda,
T ü rk Derneği Mccmuası'nın yaptığı gibi
okuyucuya çağrıda bulunulur. Bu yazıda,
"Her milletin, masal, şarkı ve destanları
nın toplanıp yayınlandığ ve bunun milli
yetperverlik olduğu söylenir." ve herkes
ten, vatanını ve Türklüğü sevenlerden bil
dikleri işittikleri türkü ve destanları yazıp
dergiye göndermeleri istenir
Türkçü düşüncenin gelişmesiyle bera
ber, 1900'lü yıllardan itibaren, buna para
lel olarak Türk folkloruna yer veren gaze
le ve m ecm uaların sayısında artış olur.
Gerçi yazılanların tamamı doğrudan folk
loru ilgilendiren yazılar değildir ama, ilgi
li olanların yanı sıra bunlarda da yer alan
bilgiler, folklor araştırmaları tarihimiz açı
sından bir kıymet taşırlar. Gazete ve mec
m u a lard a yer alan yazıların ötesinde,
'hikâye1, 'deslan', atalarsözü, 'fıkra' türleri
ne vc 'âşık' şâirlere ait eserleri ihtiva eden
kitapların sayısında da bir çoğalma olur
(34)
T ü rk iy e’de, folklor adını taşıyan ilk
yazı M. Fuad Köprülü'ye aittir. Bu yazıda
Köprülü, bir disiplin olarak folklor'u Türk
okuyucusuna tanıtmağa çalışarak çağı için
geçerli fonksiyonlarına temas eder. Köprülü'niin folklor ile ilgili yazısının tam
başlığı "Yeni Bir İlim: Halkiyat 'Folk Lorc1 " adını taşır
Söz konusu yazı, folk
lorumuz açısından zamanında, halta bu
gün bile, yeterince kıymctlendirilememiş
mühim bir uyarıdır. Değerli bilim adamı,
bilim alanında 'tecrübe ve müşahade usulleri'nin tatbikiyle çeşitli disiplinlerde sü
ratli vc sürekli değişme ve gelişmelerden
kaynaklanan ilerlemelere 'sorumluların ve
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'münevver'lerin dikatini çekm eğe çalışa
rak, XIX. yüzyılın ürünü olan 'halkıyat'ın
ehemmiyeti üzerinde durur. Köprülü A v
rupa'da senelerden beri pek çok eser yayınlanam asına, bu y o ld a çalışan 'cem i
y e t le r kurulm asına rağm en, bizim hâlâ
folklor'un varlığından 'bigâfil' oluşumuzu,
çağı 'milliyet asrı' olarak değerlendiren bi
lim adamlarımız ve düşünürlerim iz açısın
dan, son derece 'üzücü' bir durum olarak
değerlendirir. Çünkü, 'milliyet asrı'nın en
büyük silâhı 'folklor'dur. 'Folklor lelebbuatı için teşekkül eden cem iyetler halkın
ş a r k ıla r ın ı, m a s a l la r ın ı, m e s e l le r in i,
âdetlerini, itikadlerini yer yer kayıt vc
zaptederek o milliyetin ruhiyatına, tarihi
ne, dinine içtimaiyatına yakından vâkıf
oluyorlar'. Böyecc, 'o milliyetin varlığı
bütün beşeriyete ispat ediliyor.'
M. Fuad Köprülü, Gökalp gibi ’sosyoloji'in bir alt dalı olarak gördüğü 'halkıyal'ı, 'halka ait şeylerden bahseden' bir di
siplin olarak ta nım ladıktan sonra, onun
muhtevası üzerinde durur ve halkın 'dü
şüncelerini, ruhunu, endişelerini’, kısaca
'bülün maneviyatını' yansıtan 'şarkıları,
darb-ı meselleri, hikâyeleri, destanları'
folklorun bir 'kısmı' olarak değerlendirir.
Ferdî eserlere mukabil, 'bir hey'et-i lahassüsalı olan mahsulat-ı müşlereke'yi leşkil
eden ürünler, 'doğrudan doğruya /halkın/
ruhundan çıktığı için o nun en sâdık, en
beliğ ifadesi'dir. F olklorun bu kısm ını
’tedkik' edenler ona, 'halk edebiyatı’ veya
'mânevi' folklor adını verir. K öprülü’nün
bu ifadesinden biz, onun, folkloru 'maddî'
ve 'Mânevi' olm ak üzere ikiye ayırdığını
anlıyoruz. Bu ayırım, folklor ürünlerinin,
m alzeme itibariyle o sıralarda çağdaş bi
lim sah asın d a nasıl değerlendirildiğini
yansıtır. Köprülü'nün bu ayrımı hatırlat
masından önce kaleme alınan Gökalp'in
adı geçen yazısında 'halkiyat' ’an'anevî
medeniyet' le uğraşan bir bilim dalı olarak
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tanımlanmış ve tedkik edilecek malzeme,
'halk te ş k ilâ tı, hak f e ls e f e s i, halk
ahlâkıyalı, halk hukukiyatı, halk bediiyatı,
halk lisâniyatı, halk iktisâdıyatı, halk kıem iyatı1 gibi sekiz kısma ayrılmıştır
Gerek Gökalp'in ileri sürdüğü tasnif, ge
rekse Köprülü'nün işâret ettiği ayırım, da
ha sonraki yıllarda folklor araştırmaları ta
rihimizde yer alan çalışmalarda görülece
ği gibi, değişik ölçülerde tesirlerini icra
etmiştir
Ancak, Gökalp'ın ileri sürdü
ğü 'halkiyat', önce sosyolojinin içinde yer
almasına rağmen, sonradan o, bu fikrin
den vazgeçer ve onu, 'iptidaî cemiyetlerin
medeniyet tarih i'n i inceleyen 'etnoloji'ye
dahil c d e r (:,8). G ökalp’in, farklı görüşleri
ihtiva eden Avrupaî kaynaklardan yararla
narak 'folklor' hak kındaki düşüncelerini
belirtmiş olduğu tanımlarını farklı bilim
şubelerine bağlamasından anlaşılmaktadır.
Fakat, tanım ların bağlandığı alanların
farklılığına rağmen, folklora bakış açısını
'kültürel evrim teorisi nin belirlediği açık
ça görülür. G ökalp’in 'halkiyat' araştırma
larında amaç,
Türklcrin, kendi m ües
seseler in i/an'anevî medeniyete ait olanlan/yiikseltmck suretiyle bir /çağdaş/ m ede
niyet ipdâ etmek’t i r ^ l
Köprülü, fol kor araştırmalarının çağ
için geçerli fonksiyonları hakkında ehem 
miyetle durur ve örnekler verir. Folklorun
bir kısmı olan 'halk edebiyatı çağdaş edeb iy a lın k a y n a ğ ıd ır . 'İ p ti d â A lm a n
sanatkârlarından çıkarak İstanbul Boğazı
Bosfor kıyılarına kadar bütün dünyayı d o
laşan ve beşeriyete edebi yen eserler bıra
kan Rom antizm cereyanı menşe'leri ted
kik edilince, görülürki halka doğru git
mek, halk lisânından, edebiyatından istifa
de etmek fikirlerinin mahsûlüdür. Bu se
beple, milliyetperverler'imizin 'folklor'a
e hem m iyet vermeleri bir mecburiyettir.
Köprülü, çağın mühim folkloristi A. Von
G c n n c p ’i kaynak göstererek, folklorun
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'milliyetçiliğin' ve 'müstemlekat tarzı nın
gelişm esinde oynadığı role işâret eder.
Avr upalI ları n elde ettikleri yeni m üstem 
lekelerde kuracağı ’Tarz-ı idare’ için, folk
lordan geniş ölçüde istifade ettiğini belir
ten Köprülü, Rusların O rtaasya Türkleri
hakkında, İııgilizlerin Hindistan'da, Fran
sızların Cezayir ve Tunus'la yaptığ folklor
araştırmalarını bu amaca yönelik görür vc
'Esasen başka türlü de olmaz; bir m e m le
keti bilmeden orada icrây-ı hüküm et e t
m ek, o ra sı için k a n u n l a r y a p m a k
müesscsât-ı idârîye ve içtimâiye vücûda
getirmek kabil değildir.’ der.
Folklorun maziyi canlı bir biçimde ya
şatacak eserleri ihtiva ettiğini vurgulayan
Köprülü, A nadolu'da hâlâ araştırm alara
başlam am ış olm am ızdan yakınarak, b u
gün de geçerli olan şu uyarıyı yapar:
'Milliyetinıizuı hakkında tedkikal-ı ilmiyyede bulunmak lüzumu gençler tarafından
hâlâ anlaşılamazsa, bugünkü fecî
lâkaydîlik devam edip durursa istikbâlimiz
hakkında nikbin olmağa hakkımız kalmaz.
Eskiden güzel ve dilrûba Türk şehirleriyle
dolu olan Tuna yalılarının hatıratını, orala
rın şarkılarını, destanlarını saklasaydık, bu
gün eski hâkimiyetimizi yalnız cansız kitap
sayfalarında görmezdik. Rumeli'nin son
felâketinde düşman eline geçen yerler aha
lisi tabiî yavaş yavaş yok olacaklardır. 'Ve
biz ileride onların eski Türk memleketi ol
duğunu ispat için halkiyat'm canlı
vesîkalarına muhtaç olacağız. Eğer bugün
o vesikaları zapt ve kaydedebilirsek, hiç
olmazsa felâketlerimizin hâtırasını sakla
yacağız. Bir millet için bu büyük bir uyan
dırma, uyanma kamçısı tazîyâne-i
intibahtır.'(40).
Ziya Gökalp'in, 'ananevî medeniyet'ten
çağdaş bir 'medeniyet' yaratmada, Köprülü’nün milliyetçiliğin gelişmesi, millî ede
biyat/millî mazinin canlı tutulması ve sö
mürgelerde kurulan 'tarz-i idare'ler üzerin
de oynadığı rolü belirtmek üzere temas et
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tikleri folklor hakkında yazılmış mühim
bir yazı da, Folk-lor "Folk Lore" adını ta
şır (4I). Folklor araştırmaları tarihi açısın
dan, ’Raks' adlı yazısıyla bizde ilk defa
'halk dansları'mıza temas eden Rıza Tevfik /B ölükbaşı/ sözü geçen yazıda ’folklor'ıı bir başka açıdan ele alıp tanıtır
Rıza Tevfik, folklor'u 'avâm î edebiyat’tan ibaret kabul ettiği yazısında, bize,
Kunos ile Ahmed Vefik paşa arasında ge
çen sohbet sırasında ortaya çıkan 'folklor'
anlayışını hatırlatır. Bu anlayış, folklor
araştırmalarının ortaya çıkışında ve geliş
mesinde mühim rol oynayan İngiliz araştı
rıcıların yaklaştın tarzlarından kaynakla
nır. Ünlü A ndrew Lang, ’C ustom and
M y th ’ /Adet vc M it/ adlı eserinde, The
Method o f Folklore' /Folklor metodu/ dan
söz eden yazısında bu görüşü şöyle belir
tir: 'Folklor denilen çalışma tarzı, eski ırk
ların m a d d î o lm a y a n k a l ın tıl a r ın ıhikâyelcr, bâtıl itikadler gibi-toplamaktır'
Ayrıca, Miss Charlotte S. Brune tara
fından gözden geçirilip yayınlanan 'The
Handbook o f Folklore’ adını taşıyan İngi
liz folklor el ki tabında da folklor için şöyle
bir tanım verilmiştir: 'folklor, geri kalmış
insanlar, veya ileri cemiyetlerin kültürden
uzak tabakaları arasında görülen ananevî
inanç, âdet, hikâye, şarkı ve deyişlerin çalışıldığı sa h a d ır (44).
'Folklor1 adlı yazısında Rıza Tevfik,
'Durûb-i emsal dâhil olmak üzere avâm
şa rk ıları, d es ta n la r, b ilm ec ele r, hatta
hikâyeler'i içine alan tanımıyla, yukardaki
tanımlara benzer bir folklor çerçevesi çi
zer (45). ’Hikmet-i avârn’ı 'folklore* un tam
mukabili olarak gören Rıza Tevfik, Bu te
rimin dilimizde başka anlamlan da ihtiva
etm esind en dolayı, kullanım ını uygun
görmez. Bizce bunun sebebi, 'hikmet-i
avâm'm ’halk'a ait bütün bilgileri, 'ananevî
medeniyeti’ de kapsamasıdır. Halbuki bu
yaklaşımda m addî folklor ürünlerine yer
yoktur öyleyse, ’folkorc' terimini dilimiz
de telaffuz şekli olan 'folklor' biçiminde
kullanmak gerekir. Folklorun teorik tartış
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masına yer verilen yazıda yazar, bir eserin
folklor'a dahil o lm ası için yaratanının
unutulm uş ve onun, ait o lduğu 'milletin
efkârına, hissiyatına, amaline, ilikadatına
sahihen tercüm an olm a k' m e rte b e s in e
erişmiş olması lâzımdır, diyor.
Rıza Tcvfik'in yazısında yer alan m ü
him bir husus, folklor ürünlerinin, Lyrique/âşıkane /, Epique / destanî /, Dramatique / fâcia, Rom anesque / romantik / ve
/ felsefî / terimler altında bir tasnife tâbi
tutulmasıdır. Bu tasnif, folklor tarihimiz
açısından, sözlü edebiyat ürünleri hakkın
da yapılmış ilk tem atik ayırım tecrübesi
dir.
Türk folklor araştırmaları açısından,
1920'Iere kadar gazete ve m ecm ualard a
yayınlanan yazı vc malzemelerin yanı sı
ra, 'halk kitaplan'm n neşriyatı da devam
etmiştir. Modern Türk devletinin kuruluş
yıllarına kadarki zaman içinde, iki mühim
eser daha yayınlanmıştır. Bunlardan biri
Mustafa Satı tarafından hazırlanan 'Etnog
rafya. İlm-i Akvâm (4<^ adlı ders kitabı ile,
Haşan Bahri'nin 'Anadolu Köy düğünleri
^47) çalışmasıdır. Sonu ncusu bizde saha
çalışmasından elde edilen bilgilerle hazır
lanan ilk eser olarak bilinir.

vn
Türkiye'de folklor araştırmaları tarihi
üzerine bir başlangıç noktası olarak seçti
ğimiz XVIII. yüzyıl, Türk kültür tarihi
açısından da mühim gelişmeleri bünyesin
de taşıyan bir zaman dilimidir. Uzun yüz
yıllar 'imparatorluk' coğrafyası üzerinde
yaşayan milletimizin hayatında şekillenen
'göçebe', yarı göçebe-kasaba' ve 'şehir'
kültür daireleri, bu devrede tabiî olarak
birbirine yaklaşmağa, birbiriyle bütünleş
meğe başlar, 'mahallîleşme' adı verilen bu
cereyan, bu tabiî kendine dönüş hareketi,
T a n z i m a t ’ ile radikal bir m ü d a h ele y e
mâruz kalır. Böylece, 'millî uyanış', ger
çek türk Yamontizm’inin doğuşu gecikir.
Tanzimat, imparatorluğun yapılarında
görülen tabiî tekâmül neticesi bir 'yeniden
dü zenlem e’ hareketi değil, aksine, kendi
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dinamiği içinde gelişmeğe çalışan yapıla
ra bir takım 'zorlam alarla yön değiştirme
hareketidir. Hareketi başlatanların iyi ni
yetinden şüphe edilem ez ama, bu 'iyi ni
yet' başarılı olmalarına kafi gelmedi.
Folklor araştırmaları tarihimiz açısın
dan, XVIII. yüzyıldan itibaren görülen kı
pırdanmalar, XIX. yüzyıda Ahmet Vefik
Paşa'ın gayretleriyle ürünlerini vermeğe
başlar.
T ürkçülük hareketinin geliştiği XX.
Yüzyıl başlan, Türk folkloru için mühim
bir merhaledir. Folklor biliminin ehem m i
yeti üzerinde durulması, ilgi alanının anla
tılıp yazılması, yararlarının açıklanması
bu yıllara rastlar.
NOTLAR
1. Türkiye'de folklor araştırmalarının gelimc
devrelerini ana çizgileri ile ele alıp incele
yen yazımızın bu bölümü, 'millî' devlet,
yâni 1920’ye gelinceye kadarki zamanı
kapsamaktadır. İncelememizin ikinci bölü
münde, 1920-1938 vc üçiincüsünde bun
dan sonrası ele alınacaktır. (Bu yazı, "Şük
rü Elçin'e Armağan" Ankara 1983’te yayın
lanmıştır. Derginin notu.)
2. Avrupa'da 'folklor'un doğuşu ve gelişme
tarihi hakkında geniş bilgi edinmek için
bk.: Y.M. Sokolov, 'Problems and Historiograptıy of Folklore', Russian Folklore,
New York, 1950; s. 3-156.; Pertev N. Bor.Folklor ve Edebiyat I. Ankara, 1945.;
Arnolc! vatı Gennep, Le Folklore, Paris,
1924 (P.N. Boratav tarafından 1939 yılında
'Folklor' adı altında tercüme edilip yayın
landı.); P.Saintyves (tercüme cd. B, Aziz
Yanıkoğlu), Folklor Elkitabı. İstanbul
1951.
3. G. Blustein, The Voice o f the Folk. Massachusett (USA), 1972. s. 1-15.
4.

'Halk' kavramının Avrupa'da geçirdiği
anlam değişmelerinin mükemmel bir tahlili
vc tenkidi A. Dundes tarafından yapılmış
tır. Bk. Alan Dundes. 'Who are the Folk?'
in Frontiers of Folklore. Colorado (USA),
1977. s. 17-35.
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Folklor ürünlerini, okuyucular eliyle
de olsa, derlenmesi isteği dergi sayfaların
da, T ürkçülük hareketinin gelişm esiyle
görülür. Folklorumuzu ilgilendiren yazıla
rın ve derlemelerin yanı sıra, saha çalış
m asına dayanan ilk folklor kitabı-Tiiık
düğünleriyle ilgili-yine bu sıralarda yayın
lanır.
Savaş yıllarına rastlayan 1920’lcrc ge
linceye kadarki zaman içinde. Türk folk
loru araştırmaları fazla bir mesafe katedememiştir ama, fikir olarak bu bilim dalı
nın ehemmiyeti aydınların kafasına iyice
yerleşmiştir. Nitekim 'Millî devlet' kurul
duktan sonra, folklorum uza devletçe e!
uzatılmıştır.

5. 'Folklor’un bu nitelikleri üzerine, ilk defa
M. Fuad Köprülü durmuştur. Bk. M. Fuad
Köprülü. 'Yeni bir ilim: Halkiyat "Folk Lore". İkdam, 24 Kfınun-i sâni. 1329.
6. 'Mahallîleşme' cereyanı için bk. M. Fııad
Köprülü, 'Millî Edebiyat Cereyanının İlk
Mübcşşirlcri’. Edebiyat Araştırmaları, An
kara, 1966. s. 271-315.
7. Biz, Türk imparatorluk hayatında, XVIII.
yüzyılda, üç büyük kültür dairesi olduğunu
düşünüyoruz: a. Büyük şehir kültürü: siste
matik eğitim yolu ile edinilen ve geliştiri
len kültür. Bu kültür dairesi içinde şehirli
ler, münevverler ve idareciler vardır; b.
Göçebe ve yarı göçebe kültürü: Hayat tarzı
itibariyle eski an'anevî kültürü muhafaza
ederek yaşayan göçebe ve yarı göçebeler
ile küçük köylerde yaşayanlar bu daire
içinde yer alır; c. Geçiş veya Tekke-tarikal
kültürü: Bu kültüre mensup olanlar ilk iki
kültür dairesi arasında yaşayan kesimdir.
Bunlar, her iki kültüre ait unsurları kısmen
bünyelerinde muhafaza etmekle birlikle,
bir nev'î te'lif karekteri taşıyan bir kül
tür'e sahiptirler. Şüphesiz, bu üç kültür
dairesini ve bu daireler içinde yaşayan in
sanları birbirinden, bıçakla kesilmiş gibi,
ayrı düşünmek doğru değildir. Dereceleri
hayatın her safhasına inhisar eden faaliyet
lerde ortaya çıkan bir fark olmakla beraber,
aralarında sürekli bir alış-veriş, bir 'ileti
şim' mevcuttur. Dolayısıyla 'mahallîleşme'
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cereyanını her üç kültür dairesinin, 'ileti
şini' in güçlenmesinden kaynaklanan bir
'bütünleşme' hareketi olarak değerlendiri
yoruz. Ancak, bu yoldaki yönelişler, belli
bir 'sistematiğe', bir düşünce 'bütünü'ne da
yanmaz; hareketler dağınıktır.
8. Bursalı Belîğ, Şehrengiz-i Buruşa' adlı ese
rinde. bıı devrin edebî zevkindeki değişme
ye temasla şöyle söyler: 'Artık gazel para
etmiyor. Bir fıkrayı, yahut Aşık Ömer’in
türkülerini daha üstün tutuyorlar. Tazeler
ehl-i dile rağbet etmiyorlar.' (bk. A. Abdülkadiroğlu, Bursalı Belîg'tn Hayatı ve Eser
leri. llâhiyat Faklülesi, Ankara 1979. c. I,
s. 143 (basılmamış doktora tezi). Bu söz
ler, yüzyıla hâkim olmağa başlayan yeni
'anlayışın eski gelenek' temsilcileri üze
rindeki akislerini çok güzel yansıtır.
9. "Tanzimat'ı bu şekilde değerledirmemizin
sebebi, sosyal, siyasi vc kültürel yapılarda,
'zorlayıcı' bir hareketle değişiklikler yarat
masıdır. Bu hareket'in temsilcileri uzun za
man sözii geçen yapılar üzerindeki tesirle
rini sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla, 'Tanzi
mat' kavramı, millî devlete geçinceye ka
darki zaman içinde yer alan 'dış tesirli' bü
tün hareketleri kapsadığı kanaatindeyiz.
Hareketlerin temel vasfı, imparatorluğun
yapısını ve çağın bilginin] yeterince de
ğerlendirmekten uzak bulunan 'münev
verlerin 'durum muhakemesi' yapmadan,
Türk milletinin vaziyetini dikkate almadan
'halaskar' olma sevdasıdır, diyebiliriz. Ni
tekim,bu zihniyetin bir uzantısı olan Talât
Paşa’nın bugünlerde bir gazetede yer alan
hâtıralarından da bu 'scvda'nın macerasını
takip edebiliriz. İyi niyetin cesaretin, heye
canın, kulaktan dolma bilgilerin, komitacı
lığın, yabancı desteğinin 'hâlâskâr' olma
ğa ve bir imparatorluğu yönetmeğe yetme
diğini bu 'hâtırat' bize dürüstçe anlatmak
tadır.
10. Esad Efendi'nin eserinde yer alan bu satır
lar Fuad KÖprülü'den aynen iktibas edil
miştir (Bk. Fuad Köprülü, Millî Edebiyat
Cereyanının ilk Mübeşşirleri. Edebiyat
Araştırmaları, Ankara. 1966. s. 298.
11. Bk. Paul Saintyvcs, Folklor Elkitabı (Ter
cüme ed. Bilâl A. Yanıkoğlu). İstanbul,
1951.
12. Tanzimat devri gazeteciliği hakkında bk.
A. Hamdi Tanpınar, XIX. asır Türk Edebi
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yatı. İstanbul, 1956; c. I, 2 bsm.; M. Kaya
Bilgegil, Ziya Paşa Üzerine Bir Araştırma.
Erzurum, 1970; Harabat Karşısında Na
mık Kemal. İstanbul, 1972. M. Fuad köp
rülü, a.g.m. ve a.g.e.
13. Atatürk'ün Söylev vc Demeçleri, 1. Anka
ra, 1966.
14. M. Fuad Köprülü, Yeni Bir İlim: Halkiyat
'Folk Lore", ikdam 24 Kânun-i sân i 1329
(İstanbul).
15. Dıırûb-i Emsal-i Osmaniye. İstanbul,
1280; Şair Evenmesi, İstanbul, 1860
(Tercümân-ı Ahvâl’de tefrika).
16. Bu parça, M. Fuad Köpriilü'den iktibas
edilmiştir (Bk. Edebiyat Araştırmaları,
Ankara, 1966).
17. Bu yayınların tespit edilenleri Seyfettin
Özeğe Kitapları Kataloğu ile Millî Kütüphane'nin hazırladığı geçici Eski Harfli
Türkçe Basma eserler kataloguna alınmış
tır. ilgilenenler, bu eserlerden istifade ede
bilir.
18. Nitekim, Türk halkı arasında bu ikiliği
yansıtan bir tâbir de doğmuştur. 'Artık ga
vura, gavur demiyeceksin\ Bu Mizahî ifa
de, 'münevver' ile 'avâm'ın, Tanzimat'ı an
layışlarının tipik bir değerlendirmesidir.
19. Türkiye'de, milliyetçilik fikrinin ve Türk
çülüğün İlmî, edebî ve siyasî gelişim safha
ları için bk. Ercüment Kuran, The Impaet
of National ism on the Turkish El i te in the
Nineteenth Century, Beginnings o f Modernization in the Middle East. Chicago
(USA), 1968; s. 109-117.
20. Lehçe-i Osmanî. İstanbul, 1293.
21. Mühtehabât-ı Emsal-i Türkiye' İstanbul.
22. Şecere-İ Tiirki. İstanbul, 1863.
23. Bu konuşma, Ignace Kunos tarafından,
Türkçe "Türk Halk Edebiyatı' ve Fransız
ca 'De la Poesie populaire Turgue' başlık
larını taşıyan eserinde yer almıştır (Bk. Ignace kunos, Türk Halk Edebiyatı. İstanbul,
1925; s. 43 56.). Yazımıza iktabas ettiği
miz kısımlar buradan alınmıştır.
24. Süleyman Paşa, ilk defa Türk tarihini OrlaAsya'dan itibaren ele alan bir ders kitabı,
"Tcırih-i Alem 'i hazırlar. 'Sarf-i Tiirkî'
adını taşıyan bir gramer yazar. Recaîzâde
Ekrem i n yazmış olduğu "Tâlim-i Edebi
yat-ı Osmanî'y\ görünce, Süleyman Paşa
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kendisine bir mektup yazarak, 'Osmanlı ta
birinin sadece devletimizi ifade edebilece
ğini, milletimizin adını 'Türk’vc bu sebep
le» dilimize 'Türk dili\ edebiyatımıza 'Türk
edebiyatı 'denmesi gerektiğini bildirir.

34. Bu konuda daha önce 18 numaralı dipno
tunda belirtilen eserlere ilâve olarak Milli
Kütüphane’nin hazırlamış olduğu geçici es
ki harfli Türkçe mecmua vc gazeteler kata
logundan da istifade edilebilir.

25. Atatürk, bu mısraların kendisinde yarattığı
Türklük şuurunu şöyle ifade eder: 'Şâir
Mehmet Emin Yurdakul'un, ilk defa Ma
nastır Askerî İdadîsinde öğrenci iken oku
duğum, "Ben bir Türküm, dinim, cinsim
uludur' mısraı ile başlayan manzumesinde,
bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk
ifadeyi bulmuştum" (Utkaıı Kocatürk, Ata
türk'ün Fikir ve Düşünceleri. Ankara,
1971; s. 183).

35. M. Fuad Köprlü'nün bu makalesi daha ön
ce belirtilmiştir. Bundan sonraki iktibaslar
aynı yazıdan alındığı için dipnotu olarak
tekrarlamıyoruz.

26. Fevzi ye A. Tansel, 'Memleketimizde folk
lor... hakkında ilk makale. Kubbealu Aka
demi Mecmuası, 1972; sayı 3: s. 20-31.
27. Türkçülük harekeli, çöken imparatorluğu
muzun enkazı altından 'millî' devletimizin
doğuşuna sağlam zeminler hazırlamış ve
başarıya ulaşmamızı sağlamıştır. Bk. Hak
kı D. Yıldız, istiklâl Harbinin Fikrî ve
Manevî Temelleri. Cumhuriyetin 50. Yılı
na Armağan. Ankara, 1973; s. 46-58.
28. 'Tiirk Derneği Nizamnamesi', 12 Kânun-i
evvel I324'te İstanbul’da yayınlanmıştır.
29. Türk Derneği Mecmuası. İstanbul, 1328;
sayı: 6, s. 2.
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AÇIK TEŞEKKÜR...
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün Dergimize iki yıldır uyguladığı
anlaşılmaz (!) ambargo 1994:yılında da -maalesef- devam etmektedir. Bu sebeple
maliyetimiz yükselmekte, fiyatımız artmaktadır. Zor şartlar altında sürdürdüğümüz
yayınımızı destekleyen bütün okuyucularımızla birlikte değerli temsilcilerimiz Yrd.
Doç. Dr. Erman ARTUN, Doç. Dr. Metin KARADAĞ, Vedat UYGUR, Behçet DEDE,
Turhan KAYA, Dilaver DÜZGÜN, Ahmet GÜNŞEN, Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, Dr.
Ali ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN, Yrd. Doç. Dr. Esma ŞİMŞEK, Yrd.
Doç. Dr. İsmail GÖRKEM ve adlarını burada sayamadığımız .vefâkar dostlarımıza
1994 yılında da dergimize verdikleri destek için alenen teşekkür ederiz.
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