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Türk halkbilimi araﬂt›rmalar›nda, geçmiﬂ dönemlerin kültürü ile ilgili kullan›labilecek kaynaklar›n s›n›rl›l›¤›, sahan›n uzmanlar› taraf›ndan iyi bilinmektedir. Derleme faaliyetlerinin çok geç baﬂlamas›ndan dolay›, toplumun yaﬂant›s›ndaki de¤iﬂikliklerin bir neticesi olarak, pek çok halk kültürü malzemesinde meydana gelen de¤iﬂim, dönüﬂüm ve geliﬂmelerle birlikte söz konusu mahsûllerin yok
olmas›, bu kaynaklar›n azl›¤›n›n sebeplerinden belki de en önemlisini teﬂkil etmektedir.
Toplumun içerisinde yaﬂayan ve gün geçtikçe
baz› âdet ve merasimlerin de¤iﬂmekte veya
ortadan kalkmakta oldu¤unu gören duyarl›
Türk ayd›nlar›, bu malzemeleri korumak ve
gelecek nesillere aktarmak için kiﬂisel çaba
ve gayretleri neticesinde, baz› eserler vücuda
getirmiﬂlerdir.
Bu eserlerden birisi de Abdülaziz Bey’in
(1850-1918) “Osmanl› Âdet, Merasim ve Tabirleri” ad›n› taﬂ›yan eseridir. Eserin yaz›ld›¤›
tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte, eseri yay›na haz›rlayanlar yazar›n ifadelerinden
hareketle “Türk Yurdu, Türk Oca¤› ve Türk
Derne¤i”nin kuruluﬂ y›llar› olan 1910’lu y›llar›n baﬂ›nda tamamland›¤› ve eserde 1800’lü
y›llarda uygulanmakta olan âdet, merasim ve
tabirlerin ele al›nd›¤› kanaatindedirler.1 (Abdülaziz Bey 2002:V-VI) ‹ﬂte bu çal›ﬂmada öncelikle Pertev Paﬂa torunu Cemaleddin o¤lu
Abdülaziz Bey’in “Osmanl› Âdet, Merasim ve
Tabirleri” adl› eseri tan›t›lacak, daha sonra
bu eserin haz›rlanmas›na zemin haz›rlayan
fikrî çerçeve ortaya konularak eserin Türk
halkbilimi incelemelerindeki yeri belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Osmanl› Âdet, Merasim ve Tabirleri ad›n› taﬂ›yan eser, “Mukaddime-i Kitap” ile baﬂ*
**

lamakta ve daha sonra 16 ana baﬂl›k alt›nda
âdet ve törenler incelenmekte, eserin sonunda ise “iâde-i fakirâne” baﬂl›¤› alt›nda yaz›lm›ﬂ bir son söz bulunmaktad›r. Yay›na haz›rlayanlar, kitap yay›na haz›rlan›rken dikkat
edilen hususlar› “Yay›na Haz›rlayanlar›n Önsözü” baﬂl›¤› alt›nda ele alm›ﬂlar ve yazar›n
biyografisini “Eserin Yazar› Hakk›nda” ad›
verilen k›s›mla ortaya koymuﬂlard›r.2
Mukaddime-i Kitap’ta Abdülaziz Bey,
eseri kaleme almas›n›n nedenleri üzerinde
durmakta ve bu tarz çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›n gereklili¤ini ifade etmektedir. Abdülaziz
Bey’in mukaddimede yer alan görüﬂlerinin
Türk halkbilimi araﬂt›rmalar›ndaki önemi
daha sonra de¤erlendirilece¤inden, ﬂimdilik
eserin di¤er bölümleri üzerinde durulacakt›r.
Eserin birinci bölümü “Bir Çocu¤un Do¤umundan Önce ve Sonra Yap›lan ‹ﬂler ve
Uyulan Âdetler” (11-54) baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde, geçiﬂ dönemlerinden birincisi olan do¤um âdetleri üzerinde durulmakta
ve çocuk folklorundan örnekler yer almaktad›r. Söz konusu âdetler; do¤um öncesi, do¤um
s›ras›, do¤um sonras›, çocuklar›n kulland›¤›
tabirler, çocuklar› korkutmak için söylenenler, çocuk tekerlemeleri, çocuk bilmeceleri, çocuk oyunlar›, sünnet gibi alt baﬂl›klarla ele
al›nm›ﬂt›r.
“E¤itim” (55-105) ad› verilen ikinci bölümde, erkek çocuklara lala tayini, kibarca
mektebe baﬂlama, ‹stanbul’da s›byan mektepleri e¤itimi, darülkurralar ve çocuklar›n hâf›zl›k e¤itimi, çocuklar›n ketebe almas›, k›raat usulünü ö¤rendikten sonra ilim tahsili için
muallim tayini, der-saâdet medreseleri, erkek
çocuklar›n bir kaleme ç›ra¤ edilmesi, erkek
çocuklar›n bir tüccar veya sanatkâr yan›na
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verilerek bir mesle¤e baﬂlat›lmas›, genç erkeklerin sakal b›rakmas›, k›z çocuklar›n›n kad›n mekteplerinde e¤itimi, genç k›zlar›n bir
ev han›m› olarak yetiﬂtirilmesi hakk›nda bilgi verilmiﬂ ve e¤itim esnas›nda yap›lan ritüeller tan›t›lm›ﬂt›r.
Eserin üçüncü bölümü, hayat›n geçiﬂ dönemlerinden ikincisi olan “Evlenme” (106136) konusuna ayr›lm›ﬂt›r. Bu bölümde evlenecek gençlere k›z arama, k›zlar›n görücüye
ç›kmas›, söz kesme, niﬂan takma, nikâh akdi,
cihaz›n güvey evine gönderilmesi, cihaz tak›m›, gelin için döﬂenen odalar, dü¤ün, kalfa ve
cariyelerin evlendirilmesi hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.
Dördüncü bölümde, ‹stanbul’da “Ticaret
ve Sanat” (137-154) hayat›; ‹stanbul’da tüccar, esnaf ve sanatkârlar, bulunduklar› yerler; baz› sanat dallar› hakk›nda aç›klamalar,
bedestan hacegîleri, baz› yiyecek ve içecekler
hakk›nda notlar baﬂl›klar› alt›nda ele al›nmaktad›r. Söz konusu bölüm içerisinde esnaf
folkloru hakk›nda önemli bilgiler verilmiﬂtir.
Eserin beﬂinci bölümünde “‹stanbul’un
Semtleri ve Evleri” (155-222); Osmanl› toplumunun çeﬂitli kesimlerinin oturdu¤u semtler;
halk›n oturdu¤u evler, bahçeleri, ev idaresi ve
günlük ev hayat›; Osmanl› vüzerâ, ekâbir ve
ricalinin konak, sâhilhâne ve bahçeleri; konaklardaki vazifeliler, baz› gündelik eﬂyalar,
sâhilhâne bahçeleri gibi alt baﬂl›klara ayr›larak incelenmektedir.
Maddî kültür unsurlar›ndan giyim-kuﬂam ile ilgili bilgiler “Giyim-Kuﬂama Dair Baz› Bilgiler” (223-231) baﬂl›¤›n› taﬂ›yan alt›nc›
bölümde kavuklar, takkeler; üste giyilenler,
içe giyilenler, halktan han›mlar›n ev içi k›yafeti, kuﬂaklar; mendiller, enfiye mendilleri,
enfiyeler; boyun atk›lar›, keseler; nal›nlar, taraklar, yelpazeler; sürmeler ve göz banyolar›
olarak ele al›n›p her biri hakk›nda ayr› ayr›
bilgiler verilmektedir.
“Binek ve Yük Hayvanlar›, Arabalar ve
Kay›klar” (232-245) ad› verilen yedinci bölümde vüzerâ, ekâbir ve di¤er Osmanl› hanelerinde beslenen hayvanlar; vüzerâ ve büyük dev-
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let ricalinin atla ‘kap›’ya gidiﬂleri; arabalar,
vüzerâ ve vükelân›n araba ile ‘kap›’ya gidiﬂleri; kay›klar ve di¤er deniz vas›talar› hakk›nda
bilgiler verilmiﬂtir.
Sekizinci bölüm “Dinî Günler, Bayramlar, Hacca Gidenleri, U¤urlama, Karﬂ›lama ve
Tebrik” (246-272) ad›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde sene baﬂ› olan Muharrem ay›nda aﬂure
piﬂirme, ekâbir konaklar›nda kibar usulünce
mevlîd okunmas›, ekâbir konaklar›nda lihye-i
saâdet ziyareti, Ramazan haz›rl›klar›, camilerde kurulan sergiler ve kübera, Ramazan
bayramlar›nda ekâbir konaklar›nda merasim
ve tebrik, Kurban bayramlar›nda yap›lan merâsim, ilmiye ricâlinin bayramlarda ve di¤er
zamanlarda ekâbir-i ricâli tebrik ve ziyâret
merâsimi, Ramazan ve Kurban bayramlar›nda çocuklar›n gezme ve e¤lenceleri, bayram
ziyâretleri, Beytullâh ziyâreti için hacca gidenleri u¤urlama, dönenleri karﬂ›lama ve tebrik merâsimi (tehniye) konular› hakk›nda oldukça önemli bilgiler verilmiﬂtir.
“Osmanl› Toplum Hayât›” (273-310) dokuzuncu bölümde; eski Osmanl› adâb-› muâﬂereti, baz› eski âdetler, yeni ev alan veya
yapanlar› tebrik, vüzerâ ve ekâbir konaklar›nda hizmet etme usülleri, vüzerâ ve ekâbirin hane halk›na ve dairesinde hizmet edenlere davran›ﬂlar›, küberâ konaklar›nda verilen
ziyafetler, vüzerâ ve küberâ konaklar›nda bulundurulan sâzendelerle oyuncu câriyeler, küberâ ve ricâlin mehtap seyri, küberâ han›mlar›n yaz›n mesirelere ç›kmalar›, ‹stanbul’daki
baﬂl›ca mesireler, esnaf›n mesirelere gidiﬂi,
küberân›n îcâb›nda çarﬂ› hamamlar›na gidiﬂi,
mahalle kahveleri, berber dükkânlar›, gençler
kahveleriyle di¤er kahveler ve tulumbac›
kahveleri, meyhâneler ve akﬂamc›lar›n meyhâne âlemleri baﬂl›klar› alt›nda ele al›nmaktad›r.
Onuncu bölüm “Osmanl› Toplumundan
Çeﬂitli Kesimler” (311-345) ad›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde mahalle bekçileri, tulumbac›lar, esir ve esirciler, akkâmlar, goygoycular,
susamc› ve dolmac› kad›nlar, kabakç› Araplar, tersanelerde kereste sal› çözen Araplar,
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külhanbeyleri, tiryakiler, k›ptî kad›nlar, âlûfteler hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.
“Sa¤l›k” (346-358) ad› verilen on birinci
bölümde ebe han›mlar, tabibler, eski sa¤l›k
kurallar›, koruyucu tedbirler ve halk ilaçlar›,
hasta tedavisi için baﬂvurulan di¤er kesimler
tan›t›lm›ﬂt›r. Bu bölümde halk hekimli¤i ile
ilgili önemli bilgiler verilmiﬂtir.
On ikinci bölüm “Çeﬂitli ‹nan›ﬂlar” (359374) baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde
u¤urlu, u¤ursuz say›lan davran›ﬂlar; tefe‘ül,
istihâre etme, muabbirler, müneccim, remmâl
ve bak›c›lar; “kar›ﬂ›k fâniler”, cinciler, büyücüler ve okuyucular, niyet kuyular›, y›lan, akrep ve benzerlerinden korunmak için ﬂerbetlenmek, hortlak gibi alt baﬂl›klar bulunmakta
ve inan›ﬂlar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler verilmektedir.
“Spor, Oyun ve E¤lence” (375-382) baﬂl›¤›n› taﬂ›yan on üçüncü bölümde okçuluk, avlanma, pehlivan güreﬂi ve hayvan dö¤üﬂleri,
satranç, tavla, dama ve benzeri oyunlar hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.
On dördüncü bölümde “Musiki” (383387) baﬂl›¤› alt›nda çeﬂitli musiki âletleri, Osmanl› saz fas›llar›, ünlü musikiﬂinâslar tan›t›lm›ﬂt›r.
Geleneksel Türk tiyatrosu hakk›nda
önemli bilgiler içeren on beﬂinci bölüm “Seyirlik Oyunlar” (388-403) ad›n› taﬂ›maktad›r. Bu
bölümde çengi kad›nlar, köçekler, ip cambazl›¤› ve di¤er baz› seyirlik oyunlar, meddahlar,
mukallitler, hayal oyunu, zuhuri kolu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmektedir.
“Dil ve Edebiyata Dair Bilgiler” (404467) baﬂl›¤›n› taﬂ›yan on alt›nc› ve son bölümde dil ve çeﬂitli terim ve deyimler, Osmanl›
isimleri, eski Osmanl› ﬂâirlerine dair baz› bilgiler, vezirlere ve ekâbire sunulan manzumlar, karﬂ›l›¤›nda al›nan atiyyeler, muhallebici
manzumeleri, kilci kad›nlar›n manzumesi,
seyyâh derviﬂler, okuduklar› manzumeler, Osmanl› han›mlar› aras›nda atasözü gibi kullan›lan baz› vezinli sözler, bilmeceler, durûb-›
emsâl hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.
Görüldü¤ü gibi Abdülaziz Bey, bir insa-
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n›n dünyaya geliﬂinden baﬂlayarak, de¤iﬂik
dönemlerde karﬂ›laﬂt›¤› durumlar›, âdet ve
törenleri tespit etmiﬂ, (Geçiﬂ dönemleri olarak
adland›rd›¤›m›z dönemlerden birisi ve sonuncusu olan “ölüm” hakk›nda herhangi bir malumat verilmemesinin sebeplerine eserde de¤inilmemiﬂtir.) tespit etti¤i konular›n neler
oldu¤unu eserin mukaddimesinde ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
“Bu kitapta Osmanl›larda uygulanan
usul ve âdetlerin tümünü yazmak için do¤al
olarak bir çocu¤un do¤umundan baﬂlayarak
yaﬂam sürecine ait her ﬂeyin ayr› ayr› anlat›lmas› gerekmiﬂ ve bu nedenle bir çocu¤un do¤umuyla ilgili usuller ve uygulanan âdetlerle
baﬂlanm›ﬂt›r. Osmanl› dünyas›nda do¤an bir
kiﬂinin yaﬂam evresine ait çeﬂitli durumlarda
karﬂ›laﬂt›¤› âdet, tören, sözcük ve olaylar›n
hiçbiri b›rak›lmadan s›ras›yla ve bütünüyle
gösterilmiﬂ ve bunun için haz›rlanan içindekiler listesi de kitab›m›za eklenmiﬂtir.” (Abdülaziz Bey 2002:9)
Eserin sonundaki “Sözlük” (471-565),
“Kaynaklar” (567-578) ve “Dizin” (579-612)
yay›na haz›rlayanlar taraf›ndan eklenmiﬂ ve
eser, araﬂt›rmac›lar için daha kullan›ﬂl› hale
getirilmiﬂtir.
Türkiye’de halkbilimi araﬂt›rmalar›n›n
baﬂlang›c› Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve R›za
Tevfik Bölükbaﬂ›’n›n 1910’lu y›llarda kaleme
ald›klar›, yeni bir ilim olan halk›yat› tan›tmaya yönelik yaz›lara dayand›r›lmaktad›r.3 Tanzimattan sonra Türk ayd›n›, Frans›z ‹htilali’nin tesiriyle “halk, vatan, millet, hürriyet”
gibi kavramlar üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ ve Tercümân-› Ahvâl, ‹kdam gibi gazetelerde halk
dili ile yazma ve bu kavramlar ›ﬂ›¤›nda halk›
ayd›nlatma amac›na yönelmiﬂlerdir. ‹ﬂte bu
y›llarda dünyaya gelen ve 1910’lu y›llarda
eserini tamamlayan Abdülaziz Bey (18501918) gerek yaﬂad›¤› dönem aç›s›ndan, gerekse günümüz halkbilimi araﬂt›rmalar› aç›s›ndan, oldukça önemli bir eser meydana getirmiﬂtir.
Abdülaziz Bey’in, eserine yazd›¤› “Mukaddime-i Kitap”ta yer alan görüﬂleri, Türk
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halkbilimi çal›ﬂmalar› aç›s›ndan bir manifesto niteli¤i taﬂ›maktad›r. Yazar›n, günümüzde
sözlü ve yaz›l› kültür olarak adland›rd›¤›m›z
kavramlar›, “yaz›l› eser ve atasözleri”nin vasf›nda tart›ﬂt›¤›n› ve yaz›l› kültür kadar sözlü
kültürün de önemli oldu¤unu idrâk etti¤ini,
ﬂu ifadeleri aç›kça göstermektedir:
“Her toplumun ulaﬂabildi¤i bilgi düzeyi,
edindi¤i erdem ve olgunluk, vücuda getirdi¤i
ve toplad›¤› yaz›l› eserlerle anlaﬂ›ld›¤› gibi,
halk aras›nda söylenmekte olan atasözleri bile zaman›n ve yaﬂam›n düzeni hakk›ndaki deneyimler ve ondan oluﬂan sonuçlar› yans›tan
birer de¤er yarg›s› oldu¤u için incelenmelidir.” (Abdülaziz Bey 2002:3)
Abdülaziz Bey, “Bir toplumun ileri gelen
devlet adamlar›yla, orta s›n›f› ve halk tabakas› aras›nda benimsenmiﬂ âdetler ve törenler;
toplumun bu üç s›n›f›n›n uygarl›¤›n›, geliﬂimini, düﬂünce yap›s›n›, do¤a sevgisini, kültür
ve ahlak düzeyini, yaﬂam ve geçim biçimini ve
niceli¤ini pek yak›ndan tan›tm›ﬂ olaca¤›ndan”
(Abdülaziz Bey 2002:3) âdet ve merasimlerin
toplan›p yaz›ya geçirilmesinin gerekli oldu¤unu söylemektedir. Abdülaziz Bey, âdet ve merasimlerin toplanmas›n›n yeterli olmad›¤›n›,
di¤er uluslarla iliﬂkilerin artmas›yla birlikte
bir etkileﬂim oldu¤unu ve bu etkileﬂimler neticesinde “âdet ve törenlerde de baz› de¤iﬂim
ve baﬂkalaﬂ›mlar›n” görüldü¤ünü, bunlar›n
incelenmesi neticesinde “d›ﬂ etkilerin hangilerinin de¤iﬂime yol açt›¤›na ve yabanc› âdetlerin ne oranda kabul edilmiﬂ oldu¤una bak›larak o ulusun de¤iﬂen dünyadan hangilerini
almaya yatk›n ve e¤ilimli ve ne oranda de¤iﬂim ve baﬂkalaﬂ›ma ulusça yetenekli oldu¤unu anlamak için çok do¤ru bir ölçü elde edilmiﬂ” (Abdülaziz Bey 2002:3) olaca¤›n› söylemektedir. Mukaddimenin devam›nda, bir ulusun ortaya ç›k›ﬂ›n›n, geliﬂiminin, ﬂan ve ﬂeref
kazanmas›n›n kayna¤› olarak “köklü âdet ve
eski ulusal düzenleri” görmekte ve bunlar›n
korunanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›yla de¤erlerinin artt›r›laca¤›n›; sadece de¤erlerini artt›rmakla kalmay›p devlet adamlar›na ulusun di¤er uluslarla giriﬂti¤i iliﬂkiler neticesinde or-
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taya ç›kan zarar ve yararlar›n neler oldu¤u
hakk›nda fikir verece¤ini ve buradan hareketle nas›l bir yönetim biçimi kurulmas› gerekti¤i, topluma zarar veren durumlardan
hangilerinin b›rak›l›p hangilerinin yaﬂat›lmas› gerekti¤i konusunda fikir verece¤ini söylemektedir. (Abdülaziz Bey 2002:3-5)
Folkloru tan›tmaya çal›ﬂan ve milliyetçilik ak›m› ile s›k› s›k›ya ba¤l› olan ilk yaz›lar
göz önüne al›nd›¤›nda, Abdülaziz Bey’in bu
tespitleri Türk halkbilimi araﬂt›rmalar›n›n
tarihî geliﬂimine yeni aç›l›mlar kazand›racak
niteliktedir. 23 Temmuz 1913’te Halka Do¤ru
dergisinde, Ziya Gökalp, “Halk Medeniyeti I:
Baﬂlang›ç” ad›n› taﬂ›yan yaz›s›nda, “... bizi
yükselten âmilleri halk medeniyetinde, inhitâta düﬂüren müessirleri de resmî müesseselerimizde aramak laz›m.” (Tan 1997:45) diyerek halk medeniyetinin önemine iﬂaret etmektedir. 6 ﬁubat 1914’te ‹kdam gazetesinde
yay›nlanan ve Türkiye’de “Folklor” sözcü¤ünün ilk kez kullan›ld›¤› yaz› olan “Yeni Bir
‹lim: Halk›yat-Folklor” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yaz›s›nda Fuat Köprülü, “Halk›yat ilminden yabanc›lar, ecnebiler de bir çok amelî kaideler
ç›kar›yorlar.” (Tan 1997:47) diyerek yap›lacak
çal›ﬂmalar›n neticesinde oldukça önemli bilgilere ulaﬂ›laca¤›n› belirtmektedir. Fuat Köprülü, söz konusu yaz›s›nda müstemlekeci güçlerin yeni bir müstemleke elde ettiklerinde onlara uygun bir yönetim biçimi kurabilmek
için onlar›n geleneklerini, göreneklerini, ﬂark›lar›n›, masallar›n›, tarihlerini ve dillerini
incelediklerini ve bu incelemeler neticesinde
ulaﬂt›klar› sonuçlar çerçevesinde bir yönetim
biçimi kurduklar›n› belirtmektedir. (Tan
1997:47) Görüldü¤ü üzere Abdülaziz Bey’in fikirleri ile folkloru bir bilim dal› olarak Türkiye’de tan›tmak için yaz›lm›ﬂ olan yaz›lar›n
aras›nda büyük bir benzerlik vard›r. Hatta
Abdülaziz Bey, bat›da yap›lan faaliyetlerden
bahsetmeden, bak›ﬂ›n› ulusal konular üzerine
yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ ve fikirleri çerçevesinde bu
eseri meydana getirmiﬂtir.
Günümüzde halkbilimi araﬂt›r›c›lar›,
dikkatlerini “yerelin ulusallaﬂt›r›lmas›”, “ulu-
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sal›n küreselleﬂtirilmesi” ve “ulusal kal›t kavram› içerisinde nelerin de¤erlendirilebilece¤i”
konular›na yöneltmektedirler. (O¤uz 2002:1116) Abdülaziz Bey, kendi zaman›n›n ﬂartlar›
içerisinde bu konuya da temas etmekte, Avrupa’ya giden kiﬂilerin orada gördükleri âdet ve
davran›ﬂlar› “Avrupa’n›n yönetim biçimini, siyaset kurallar›n› ve uygarl›klar›n› dikkate almadan” yurda getirdiklerini ve bunlar›n “ulusal yaﬂam›n gereksinimlerine, ahlak ve toplum kurallar›m›za uygulanma derecesini saptayacak kadar bilgi ve deneyimden henüz
yoksun olanlar›n gösterdikleri s›rf taklit etme
duygusu”nun yabanc› âdet ve merasimlerinin
yurdumuzda her geçen gün daha da yay›ld›¤›n› söylemektedir. (Abdülaziz Bey 2002:5) Buradan hareketle Abdülaziz Bey’in yabanc›
âdet ve merasimlere karﬂ› olmad›¤›n›, sadece
bunlar›n kendi toplumumuza uygunluk düzeyinin saptanmadan aynen al›nmas›n›n zararlar›na dikkat çekti¤i görülmektedir.
Abdülaziz Bey’in, “övünülecek eski âdetlerimizden, geçen ve de¤iﬂen zaman içinde,
unutulup terk edilenlerin hangilerini korumak veya yeniden geçerlili¤ini sa¤lamak gerekli görülürse” (Abdülaziz Bey 2002:9) ﬂeklindeki sözlerinden hareketle, eserin vücuda
getirildi¤i y›llarda âdet ve merasimlerimizden unutulanlar›ndan baz›lar›n›n, yap›lacak
incelemeler neticesinde yeniden geçerlili¤inin
sa¤lanmas› için, bu eseri meydana getirdi¤ini
söylemek mümkündür.
Eserin yaz›ld›¤› y›llarda halk kavram›,
köyde yaﬂayan, okuma yazma bilmeyen ve eski gelenekleri muhafaza eden topluluk anlam›nda kullan›l›yordu ve köylü ile halk kavram› eﬂde¤er tutuluyordu. Abdülaziz Bey’in
“devlet adamlar›, orta s›n›f ve halk tabakas›”
(Abdülaziz Bey 2002:3) ifadeleri de bu do¤rultudad›r. Ancak eserinde iﬂledi¤i kitle daha
çok üst tabakad›r ve ele al›nan âdet, merasim
ve tabirlerin büyük bir k›sm› “vüzerâ ve vükelâ” aras›nda uygulanmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda eserde kentte yaﬂayan toplumun
âdet ve merasimlerinin ele al›nd›¤› görülmektedir.4
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Abdülaziz Bey bu çal›ﬂmas›yla ‹mparatorlu¤un baﬂkenti olan ‹stanbul’u konu alan
bir “kent monografisi” çal›ﬂm›ﬂt›r.5 Abdülaziz
Bey’in ortaya koydu¤u eser, Türk halkbilimi
araﬂt›rmalar› için oldukça yeni bir kavram
olan “kent folkloru” çal›ﬂmalar›yla büyük paralellikler arzetmektedir. Eserin “kent folkloru” aç›s›ndan taﬂ›d›¤› de¤eri anlayabilmek
için, Öcal O¤uz’un “kent folkloru”na dair ﬂu
sat›rlar›na bakmak yeterli olacakt›r:
“Ça¤›m›z kentlerinde oluﬂan ‘folklorun’
halkbilim otoritelerince ciddi bir araﬂt›rma
alan› olarak kabul edilip araﬂt›r›lmas›na paralel olarak, halkbilim ürünlerinin tarihi bak›m›ndan ‘eski kentlerin folkloru’ üzerinde
düﬂünülmesi gerekmektedir. ‹ki yüzy›ld›r
Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n merkezinde
k›r ve köyün yer almas›, Göktürk ça¤›ndan
günümüze kadar farkl› co¤rafyalarda farkl›
nitelikleri olan kent soylu uygarl›klar kuran
veya kurulu uygarl›klara katk› sa¤layan
Türklerin halkbilimi ürünlerinin tarihinin ve
özelliklerinin kavranmas› bak›m›ndan yetersiz kalmaktad›r.” (O¤uz 2002:18)
Bu tespitlerden de anlaﬂ›laca¤› üzere
halkbilimi araﬂt›rmalar›nda bu tarz eserler,
kentlerde meydana gelen de¤iﬂim, dönüﬂüm
ve geliﬂimleri anlamak ve anlamland›rmak
için söz konusu folklorcu bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirildi¤inde çok daha anlaml› sonuçlar elde edilecektir.
Abdülaziz Bey, eseri meydana getiriﬂ sebebini aç›klarken, çal›ﬂkan ve ayd›n fikirli baz› kiﬂilerin ‘Türk Oca¤›, Türk Yurdu, Türk
Derne¤i’ ad›yla dernekler kurmakta olduklar›n› ve bu kiﬂilerin âdet, tören ve eski uygulamalar› gelecek kuﬂaklara yak›ndan tan›tmak
arzusunda olduklar›n› söylemekte ve ﬂöyle
devam etmektedir:
“Bu gibi çal›ﬂkan gençlerimizin Türklük
hakk›nda ocaklar kurarak gösterecekleri gayret ve u¤raﬂ›ya bu yolda harcayacaklar› emek
ve çabalara dayanak olacak ﬂekilde, ayr›nt›lara girerek Türklü¤ü her yönüyle inceleyen,
bütün tören ve âdetlerini ve hatta her türlü
deyim ve sözcüklerini bile ayr› ayr› anlat›p
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aç›klayan, elimizdeki eski ve yeni kitaplar
içinde, de¤il o yolda yaz›lm›ﬂ bir eser, belki bir
sözcük bile bulunmamaktad›r.” (Abdülaziz
Bey 2002:7)
‹ﬂte bu sözleri Abdülaziz Bey’in, halkbilimi araﬂt›rmalar›nda s›kça rastlad›¤›m›z ve
ilgi duyduklar› konularla ilgili çeﬂitli malzemeler toplayan ve bunlar› kaydeden grup içerisinde de¤erlendirilemeyece¤ini göstermektedir. O, bilinçli olarak vatan için çal›ﬂacak
gençleri desteklemek ve onlar›n çal›ﬂmalar›
esnas›nda baﬂvurabilecekleri bir kaynak eser
meydana getirmek amac›yla bu eseri yazm›ﬂt›r. Ayr›ca eserin de¤iﬂik yerlerinde de baz›
“manzume”leri kaydederken bunlar› kaydetmesinin sebebini aç›klam›ﬂ, bunlar›; zamanla
terk edilip unutulmalar›n› önlemek, gelecek
nesillere bir fikir vermek ve hat›ra b›rakmak
için kaydetti¤ini belirtmiﬂtir. (Abdülaziz Bey
2002: 31, 33, 103, 153, 242). Abdülaziz Bey
yukar›da bahsetti¤imiz âdet ve merasimleri
tespit etmekle kalmam›ﬂ, malzeme tespitinden öteye geçerek, elde etti¤i malzeme hakk›nda çeﬂitli yorumlarda bulunmuﬂ, bu âdet
ve merasimlerin iﬂlevlerini aç›klam›ﬂ, baz›
uygulamalar›n sebepleri üzerinde durmuﬂtur.
Bu yorumlar›n baz›lar›n› örnek olmas› aç›s›ndan burada vermeyi uygun buluyoruz. Lo¤usa
hamam›na giderken, hamam›n kap›s›ndan
girmeden “Eyu saatte olsunlar.” diyerek k›rm›z› ﬂeker ﬂerbetinin kap›ya dökülmesinin
nedenini, “Bu ﬂerbet kad›nlarca periler padiﬂah›n›n k›z› Rüküﬂ Han›mla o¤lu Yaverdim
Bey’e ikram için dökülürdü.” diyerek bu uygulaman›n neden yap›ld›¤›n› da ortaya koymaktad›r. (Abdülaziz Bey 2002:24) Çocuk bilmeceleri hakk›nda bilgi verirken, bilmecelerin “e¤lence” iﬂlevi yan›nda, “çocuklar› düﬂünmeye
sevk etmek” ve onlar›n “düﬂünme kabiliyetlerini kuvvetlendirmek”, “zihinlerini açmak”,
onlar› “kendi öz diline al›ﬂt›rmak”, “edebiyata
karﬂ› ilgilerinin uyand›r›lmas›n› sa¤lamak”
gibi iﬂlevleri oldu¤unu da söylemekte ve elde
etti¤i malzemenin iﬂlevsel çözümlemesine giriﬂmektedir. (Abdülaziz Bey 2002:35)
Sonuç olarak Abdülaziz Bey, döneminin
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sosyal yaﬂant›s›n›, âdet ve merasimlerini, tabirlerini, geçiﬂ dönemleri içerisinde yap›lan
çeﬂitli uygulamalar› ele alm›ﬂ, günümüz halkbilimi araﬂt›rmalar› için önemli bir eser vücuda getirmiﬂtir. Hem muhtevas› hem de yazar›n mukaddimede yer alan görüﬂleri halkbilimi araﬂt›rmalar› için oldukça önemlidir. Kanaatimizce günümüzde ulaﬂ›lan kuramsal
aç›l›mlar göz önüne al›narak, eser de¤erlendirilmeli ve Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n tarihî geliﬂimi içindeki yerini almal›d›r.
NOTLAR
1. Türk halkbilimi araﬂt›rmalar› için oldukça
önemli olan bu eseri yay›na haz›rlayan ve Türk okuyucusuna sunumunu sa¤layan Prof. Dr. Kâz›m Ar›san ve Duygu Ar›san Güney’e, ﬂükranlar›m›z tabiîdir.
2. Yazar›n çal›ﬂma ﬂekli ve yay›na haz›rlayanlar›n baﬂl›klar›n ve defterlerin (14 âdet) düzenleniﬂine yapt›klar› katk› hakk›nda daha fazla bilgi için kitab›n V-X. sayfalar› aras›nda yer alan “Yay›na Haz›rlayanlar›n Önsözü”ne bak›labilir.
3. Türk halkbilimi araﬂt›rmalar›n›n tarihi
hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. “Y›ld›r›m, Dursun. 1998. “Türkiye’de Folklor Araﬂt›rmalar›n›n Geliﬂme Devreleri”, Türk Biti¤i, Ankara: Akça¤ Yay.;
Çobano¤lu, Özkul. 2002. Halkbilimi Kuramlar› ve
Araﬂt›rma Yöntemleri Tarihine Giriﬂ, Ankara: Akça¤ Yay.; Tan, Nail. 1997. Folklor (Halkbilimi) Genel
Bilgiler, ‹stanbul: ABO Bas›m, (Geliﬂtirilmiﬂ Dördüncü Bask›)”
4. Halk kavram›nda meydana gelen de¤iﬂiklikler hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Dundes,
Alan: Halk Kimdir?, (Çeviren: Metin Ekici), Millî
Folklor, V/37 (Bahar 1998), (139-154).
5. Abdülaziz Bey’in eserinin kadrosuyla, günümüz halkbilimi çal›ﬂmalar›nda kullan›lan bir monografi örne¤inin mukayesesi için bkz. “Çobano¤lu,
Özkul. 2002. Halkbilimi Kuramlar› ve Araﬂt›rma
Yönetmeleri Tarihine Giriﬂ, Ankara: Akça¤ Yay. s.
55-61”
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