ÂŞIK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYALARINA DAİR

Temennimiz,

ilim adamlarımızın, meslektaşlarımızın

bu konuyu

tartışması ve bibliyografyalarda birlik sağlanması yoluna gidilme
sidir. Niçin bir halk edebiyatı - folklor kongresinde oturumun birisi
bu konuya ayrılmasın?

Yard. Doç. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

1913-1914
yıllarında
Türkiye’de
«halkiyat», «folklor» gibi adlarla gün
deme gelm eye başlayan ve sonraki
yıllarda hakkında en çok yazılan,
araştırılan konulardan birisi de halk
edebiyatı ve folklordur. Öyle zaman
gelmiş, h oca halk edebiyatına düşman
olmuş sınıflarda, «canım, işte o dersi
kim olsa verir öte tarafı halkın ede
biyatı değil mi, boş ver...» ifadesini
kullanmış. Fakat yayın listeleri isten
diğinde işe yaram ayan «halkın edebi
yatı» ile liste dolduruverilm iş. Çeşitli
m üracaatlarda (Doç. Prof.) yine o saha
daki yazılarla listeler kabartılm aya ça
lışılmış. Bu konuyu başka bir yazım ız
da ele almak istediğim izi belirterek,
halk edebiyatı ve folk lor sahasındaki
bibliyografyalar ve bunlarda tesbit
ettiğim iz hususlar üzerinde durmak
istiyoruz.
Lise ve üniversite yıllarında en zor
anlaşılan ve öğrenilm esi en zor olan
konulardan birisi de bibliyografyalar
dır. Hele hele hiç duym adığınız isim 
lerin işitilmesi talebelerin sinirlerini
yükselten en önemli faktörler arasın
da sayılabilir. Oysa bibliyografya iyi
bilinirse, kaynakları bulmak, onları
okumak oldukça kolaylaşacaktır. Ders
lerimizde bibliyografya üzerinde bi
razcık durmamız hatta, oradan yirmi
puanlık bir soru sorm am ız bizleri «ho
ca yine ters köşeye yatırdı, seksen üze
rinden im tihana girdik» sözleriyle kar
şı karşıya getiriverir.
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Daha da ötesi var, geleceğin d o
çent, profesör adayı «buna ne gerek
var, bir m üddet sonra unutm ayacak
mıyız?» deyiverir. Bazıları ise kaynak
ları alt alta sıralamayı kim olsa ya
par, onu yapm ak da iş mi» cüm leleri
ni sıksık tekrar ederler. Bazen de «ge
lecekte sen de hocan hakkında bibli
yografik yazılar yazarsın» diyerek gı
yabım ızda konuşurlar. Herkesin ken
dine göre haklı olduğu taraf vardır.
Biz gıyabım ızda söylenen sözlere «hay
di siz de yapın görelim » diyerek bu
hususu da kapatmak istiyoruz.
Halk edebiyatı ve folk lorla ilgili
olarak hazırlanan en derli toplu bib
liyografya
çalışması
1971
yılında,
Türk Folklor ve Etnografya Bibliyog
rafyası I (Ankara) adiyle yayınlan
mıştır. Aynı kitabın İkincisi 1973; üçüncüsü ise 1975 yılında yayınlanmıştır.
A ncak bu eserlerde halk edebiyatı ve
folklorun çeşitli konularının yayınlan
masına karşılık, âşık edebiyatına giril
mem iş ve her âşık müstakil olarak ele
alınmamıştır. Bu serideki ilk kitap, Karacaoğlan
Bibliyografyası
(Ankara
1981) adiyle sayın Nejat Sefercioğlu ta
rafından hazırlanmıştır. Bunu sırasıyle, Sümmani Bibliyografyası (Ankara
1982), Aşık V eysel B ibliyografyası (An
kara 1983), Aşık Tahiri Bibliyografyası
(Ankara 1983), Erzurumlu Emrah Bib
liyografyası (A nkara 1986) Kaygusuz
Abdal B ibliyografyası (Ankara 1986),
Dadaloğlu
Bibliyografyası
(Ankara
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1987), Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyograf
yası (Ankara 1989) takip etmiştir. Ça
lışmaların hepsi bu kadar olm ayıp ye
nileri sırada veya ufukta beklemekte
dir.
Sayın Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
tarafından hazırlanan ve 1981 yılında
yayınlanan, Anadolu ve Rumeli A ğız
ları Bibliyografyası (Ankara 1981) ad
lı eser dolaylı da olsa halk edebiyatı
ve folklorla ilgili en önemli eserlerden
birisidir.
D iğer sahalarda da bibliyografya
ların hazırlandığını burada belirtmek
isteriz. Örnek verecek olursak, Erzu
rumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası
(A nkara 1977), Fevziye A bdullah Tansel
Bibliyografyası, (Ankara
1975),
M evlana
Bibliyografyası,
(Ankara
1974), Çağrı Folklor ve Halk Edebiya
tı
B ibliyografyası
(Ankara
1984),
Türkistan
Bibliyografyası
(Ankara
1979 aklım ıza gelen ilk eserlerdir.
Şimdi de gerek hocam la gerekse
yalnız olarak hazırladığım bibliyog
rafik araştırmalarımızda dikkatimizi
çeken
hususları
okuyucularım ızın
dikkatine sunmak istiyoruz.
1. Kongre ve seminerlere sunulan
tebliğleri, makalelere mi, yoksa «...
bahşeden kaynaklara» mı almalıyız?
2. A nsiklopedik künyeler verilirken
ilgili cildin künyesi mi, yoksa tamamı
mı verilm elidir?
3. Bazı antolojilerde kitap adla
rından künyelere girilirken, bazıların
da yazar ad lan tercih sebebi olm ak
tadır? A caba birlik sağlayam az m ıyız?
4. Kitapların bir çok baskısı yapıl
mışsa hepsinin bibliyografyaya alın
masına gerek var m ıdır? Meselâ, Beh
çet N ecatigil’in Edebiyatım ızda İsim
ler Sözlüğü, adlı eserinde nasıl bir yol
takip etmemiz gerekir?
5. Ünvanlar (Dr. Yard. Doç. Dr.
Doç., Prof.,) künyelerin önünde veril
meli midir?
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6. Makale künyeleri verilirken na
sıl bir yol takip etm eliyiz? «not:... bah
sedilmektedir» dem eye gerek var m ı
dır?
7. Bilindiği gibi lisans tezleri halk
edebiyatı ve flok lor açısından
çok
önem li kaynaklardır. A ncak burada
yazının orijinal olup olm adığını belirt
mem ize gerek var m ıdır? Meselâ, bir
antolojiden mi alınmıştır, yoksa der
leme m idir?
8.
pahife numarası
verilmemiş
olan kitap, tez, dergi vs. de nasıl bir
yol takip etm eliyiz? «s. nu. yok» de
mek yeterli mi?
9. Mahallî gazeteler bir kitabı ay
nen yayınlıyorsa, bunun her sayısını
bir makale olarak ele alabilir m iyiz?
10. Kısaltmalarda henüz bir birlik
sağlanmamıştır. Meselâ, Türk Folklor
Araştırm aları dergisinin çok değişik
kısaltmalarıyla karşılaşabiliyoruz.
11. Dergi ve gazete k olek siyon la rı
nı tam olarak Millî Kütüphanede b u 
labilmekte m iyiz? Belki eskilerin kıy
metini bilmedik, y a yenileri?
12. Yabancı kaynakları görebiliyorm uyuz? Y oksa bu eserler bir kaç elde
olduğu için bilinm iyor mu?

13. Dış Türklere ait kaynaklardan
ne derece istifade ediyoruz?
14. Âşıklarım ızla ilgili olarak cönk
lerde bulunan şiirlerin künyeleri bib
liyografyalarda verilm eli m idir?
Buraya kadar âşık edebiyatı ile il
gili olarak hazırladığım ız çeşitli bibli
yografyalarda karşılaştığımız farklı
lıkları veya eksiklikleri sıralamaya ça
lıştık. Bu
maddelerin
arttırılması
mümkündür.
Temennimiz, ilim adamlarımızın,
meslektaşlarımızın bu konuyu tartış
ması ve bibliyografyalarda birlik sağ
lanması yoluna gidilmesidir. N için bir
halk edebiyatı - folk lor kongresinde
oturumun birisi bu konuya ayrılma
sın?

Millî Folklor

