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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi
(Folklor) Anabilim Dalı Başkam Doç. Dr. Nevzat Gözaydın, bilim hayatJnın yinni ıki yıllık birikiminin ürünlerinden yaptığı bir derlemeyi Folklor
Dünyasından adlı bir kitapta topladı. Kapak fotografıyla kuşaklar arasında
ki gelenek akışmı çarpıcı bir biçimde belirten kitapta Dr. G özaydın'ın otuz
makalesi yer alıyor. Bunlaruı ta.nıamı 1968 ile 1990 yılları arasında bilimsel
dergilerde, ansiklopedik yaymlarda yayunlanrmş makale ve maddelerden;
çeşitli uluslararası ve ulusal kongre, seminer ve sempozyumlarda sunulmuş
bildirilerden ohışuyor.
Yazar, .kitabın "Ön Soz" (s. 5-6)'ünde halk biliminin ülkemizdeki konunmndan kısaca söz ediyor ve bu konumun yetersizliğini belirterek "Geçmişi ve günümüzü doğru ve iyi bir biçimde öğrenmeden geleceğe yönelmek,
onun tasarılarım çizinek... 21. yüzyıla girerken insanlarımızı daha mutlu,
daha iyi görebilmek için o ınsanı, çevresini ve kültürünü bütün Tür.kiye çapında yapılan derleme ve araştırmalarla. tanımak ... " yolunda her Türk aydmını göreve çağmyor.
zamanlarda yazılmış ve değişik yayın orbir bütün oluşturmamakla birmeydana getirebiliyor. Bunları
maddi veriler, törensel etkinlikler, dramatik oyunlar, tasnif denemeleri,
(Federal) Almanya'da yaşayan Türklerin folkloru olarak başlıklandırmak
mümkün. Bu aynm da yazarın, araştırmalarının belirgin konularda yoğun
laşt1rdığım göstermesi bakımından dikkat çekici bir özellik taşıyor.
Kitaptaki makaleler,

farklı

ganlarında yayımlanmış olması nedeniyle
likte, konuları itibanyla belli gruplar da

Kitabın ilk makalesi olan "Folklor Sözcüğü Üzerfoe" (s. 9-·14)de folk-

lor sözcüğüniin isim babası olarak W.J. Thoms'un bilindiği; ancak bu terimin Al.manca vo]kskunde sözcüğüyle ilk kez Alman Johann Feiix Knaffel
tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu terimin ilk kullanılış tarihinin de 1846'dan 1813 yılına indirilmesi gerektiği görüşü ortaya konmuş
oluyor. Ancak 1978 yıbnda yayımlanmış olan bu makalenin getirdiği yenilikler, özellikle Türk bilim adamları ve araştırmacıları arasında dikkati çekememiş ; "folklor'' sözcüğü, "W.J. Thoms" adı ve "1846" tarihinin, halk
biliminin temelini oluşturduğu görüşleri sonraki yıllarda da değişik yayın
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organlarmda ve eserlerde verilmeye devam edilmiştir. Bu duru.m, bilimsel
tutum adına son derece üzücü. Sosyal bilimlerin de fen bilimleriude olduğu
gibi yeni geiişmelere açık, hatta :muhtaç olması gerekir. Yöntem, terminoloji
vb. bakmılardan ortaya konan yeniliklerin izlenmesi ve uygulanması, "bilim"in ilerlemesi, geiişınesi yolunda atılması geı-ekli olan adımları oluştur
malıdır.

"Çeç ve Mührü" (s. 15-22) başlıklı yazıda, har.mandan sonra tahıl
tanelerinin :meydana getirdiği tepeciğe verilen "çeç" adı ile, tahılın. vergilendirilmesi işleminde mültezim taraf1ndan kullanılan "çeç mülırü "niin kullanılışı ve geleneği hakkında bilgi veriliyor. Dr. Gözaydın, bu makalesinde
değişik yazılı kaynakların yanı sıra babas.ı İhsan Gözaydın'm verdiği bilgilerden de geniş ölçüde yararlanmış.
Yazar, "Türkiye Folklorunda Tuz" (s. 23-31) adlı makalede tuzun bir
ne.s ne olarak Türk folklorundaki konumunu söilü ve yazılı kaynaklara ba,ş~
vurarak belirleme yolunda gitmektedir.
"Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Ok Çeşitleri ve Özellikieri"
(s. 32-41)nde yazar, Osman11 İmparatorluğı.mda kullanılmış olan oklan
malzemelerine, gövde biçimlerine. yelek yapılarına ve uç durumlarına göre
gibi dört açıdan tasnif etmekte ve bu ata sporumuzun geleneği hakkında bilgi
vermekte.

Kitaptaki beşinci yazı olan "Türk Fıkralarmuı Tasnifi Üzerine Bazı
Düşünceler

ve Bir Tasnif Denemesi" (s. 42-49) başlıklı çalışma, fıkraların
tasnifinde başvurduğu ölçütler bakımından dikkat çekiyor. Yazar, fıkra
tasniflerinde içeriğin ölçüt olarak alınması gerektiğini öne sürüyor. Dr.
Gözaydın ayrıca, daha önce Dr. Pertev Naili Boratav ve Dr. Dursu11 Yıl
d:ı:nm'm yap:m1ş oldukları tasniflerin bazı eksiklılder taşımalan dolayısıyla
yanlışlıklara yol açma sa:k:mcasııiı doğurabileceğine işaret ediyor. Yazar,
fıkraları konulaı·ına göre dört ana fıkra tipi şeklinde sınıf landll"roış : Eşitle
yici tip, kötüleyici tip, gerginleştirici tip, çözümleyici veya açıklayıcı tip.
Bu tasnifin, kişilerin anlatı içindeki işlevlerine göre yapılmış olduğunu da
belirtmek mümkün.
"Tepegöz Hikayesi" (s. 80-82)nde, Dede Korkut Kitabı'nda yer alan
bu hikaye hakkında bilgi verildikten sonra, Tepegöz Hikayesi'n:in asıl motifi
olan "Basat'ın T epegöz'ü öldürmesi"nin, değişik ülkelerin folklorik ürünlerinde rastlanılan uluslar arası bir motif olduğu ortaya konmuştur.
"Çuvaşlarda Yağmur Duası"

(s. 91-96) konulu :makalede önce Çuvaş
ve ülkesi hakkında bilgi veren yazar, daha sonra N.I. Aş:ınarin'in on
yedi ciltlik Thesaurus Linguae Tschuvo.schorum (Çuvaş Dili Sözlüğü) adlı
halkı
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eserinden, Çuvaş ülkesindeki yağmur dualannın yapılış biçimlerini anlatan
bölümleri tarayarak okuyucuya aktarıyor.
"Bir Antoloji ve Düşündürdükleri" (s. 97-103) adlı yazı, araştırmacmm,
halk biliminin Türkiye'deki konumuna ilişkin görüş ve dıleklerini içer:mesj
ile önem kazanıyor. Dr. Gözaydın bu konuda şunları söylüyor:
"Medeniyetin gün geçtikçe en ücra köylere kadar uzanıp Folklor ve
Halk Edebiyat1m1zın en saf mahsüllerini tamamen ortadan kaldırmağa
çalıştığı son yıllarda, herşeyi ile Milletimizin olan .Folldor ve Halk
Edebiyatunıza, bazı fakültelerimizin kendi çatı altlarında lay1k olduğu
yeri vermeı.neleri ve üvey evlat muamelesi yapmaları, hayal kırıklık:Ja
rımn en büyüğü olmuştur ve olmakta devam etmektedir. Folklor ve
Halk Edebiyatı ile ilgili meselelerin birçoğunun senelerce önce sonuçlandırıldığı Batı memleketlerinden ne kadar geride olduğumuzu üzülerek
görmekteyiz. Her türlü başvurulacak eserleri, her sınıftan okuyucuya
hitab edecek şekilde hazırlanmış ve yayınlanmış olmaları, hemen her
üniversitede Folklor Enstitülerinin ve Bölümlerinin faaliyette bulunmaları; çeşitli Folklor Arşivlerinin ve Kütüphanelerinin okuyucu hizmetine
girmeleri, uzun seneler öncesine rastlamaktadır. Batı memleketlerinde
hemen her dalda yayınlamnış bulunan EL KİTAPLARI'nın bizde küçük
çapta da olsa henüz yayınlanmamış olması, en.dişe ve üzüntülerimizi
daha da arttırmaktadır. Bu tip kitapların çok okuyucu bulacağı, konuya
daha çok insanın eğileceği ve yeni ar~ştırmalara ışık tutacağı, iııkar
edilemeyecek bir gerçektıir. Bu faydalı işin bir heyet tarafından makaleler halinde hazırlanıp yapılması, sabırsızlıkla beklenilen Türk Folkloru
ve Halk Edebiyatı El K.itaplarmın bir an önce yayın alanına çıkmasını
kolaylaştmıcak ve büyük bir boşluğu dolduracaktır." (s. 97- 98)
"Dağıstan, İran ve Türkiye'de Yağmur Duasındaki Bazı Ortak Motifler Üzerine" (s. 104-1 13) de yazar, Sovyetler Birliği ve İran kaynaklarına
dayanarak yağmur duasıyla ilgili Türkiye'deki törenleri ve bazı motifleri
karşılaştırmaya yarayacak verileri ortaya koymuş ve bu yörelerdeki yağmur
duası varyasyonlarını söz konusu etmiştir.

"Tarihl Bir Şahsiyet, İki Efsane ve Bazı Düşünceler" (s. 114-119) adlı
makalede, tarihi kişilikler çevresinde oluşan efsanelerde anlatılanların tarihi
belgelere uygunluk derecesinin befülennıesi gerektiği üzerinde durmakta
ve böylece bu anlatılardan, karanlıkta kalmış bazı tarihi noktaları gün ışı
ğına çıkanna yolunda da yararlanılabileceği görüşü karutlarla ortaya konmaktadır.
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''Tfükiye'de Ölü ve Ölümle İlgili Anlatılardaki Bazı Motifler Üzerine"
(s. 128-148) kaleme almış olduğu yazıda yazar, ölü ve ölü:mle ilgili efsane
ve bu türün dışında kalan fıkra, anekdot, hatıra, hikaye vb. anlatı türlerini
içeren bir sınıflandırmaya gitmiş. Dr. Gözaydm, bu tasnifinin "Türkiye'de
yapılan ilk ve orijinal bir çalışma" (s. 129) olduğunu belirtiyor. Yazıda maddelerin sıralanmasının ardmdan örnek metinlere yer verilmiş.
Doç. Dr. Nevzat Gözaydın'm bilimsel çalışmaları arasında Almanya'
daki Türk toplumunun folklon1c değerleri önemli bir yer tutmaktadır. Bunda, onun doktora öğrenimi dolayısıyla adı geçen ülkede uzun yıllar bulunmasının rolü vardır. Bu süre içinde Dr. Gözaydın bu ülkedeki Türk toplumuna ilişkin gözlemlerde bulunnmş ve buniarm sonuçlarını çeşitli bilimsel
araştırmalarla ortaya koyJ11u.ştur. Yazar, elimizdeki kitapta bu araştnmala
rından beşine yer vermiş. Bunlardan ilki "Federal Almanya'daki İşçilerimiz
Arasında Gelenek Değişiklikleri Üzerine --Ad Verme ve Örnekleri·-" (s.
154-172) başlığını taşımaktadır:. Bu yazısında Dr, Gözaydın, ilkin, Alınan
ya'daki işçi vatandaşlarımızın durumları ile çeşitli sorunları hakkında genel
açıklamalar yapıyor ve eleştiriler getiriyor. Daha sonraki bölümlerde 19.81 'de
F. Alınanya'da yaklaşık iki milyonluk bir nüfus oluşturan işçilerimizin
ve aile bireylerinin zaman içinde bu ülkenin koşullarına uyum göstererek,
gelenek yapılarında meydana getirdikleri değişimlerden evlenme türleri ve
bunun sonucunda doğan çocuklara ad verme olgusu değerlendirilmiştir. Yazar, Almanya'nın değişik kentlerindeki Türkiye konsolosluklarının belgeliklerinde yaptığı araştırmalar. sonunda on iki evlenme ya da birleşme türü
ve bunlardan doğan çocuk adlan tespit etmiş. Bunlara ilişkin iki örnek o]ay
veren Dr. Gözaydın, aynca bu konuda yapıbmş olan bürokratik yazışma
lardan bazılarına da yer vererek söz konusu olgunun dramatik çarpıcılığını
daha belirgin olarak ortaya koymayı amaçlamış. Arnştırmacı, bu noktada
ayrıca, kaynaşmış etnik ögelerden meydana gelmiş toplumlarda resmi kuruluşların, geleneklerin yerleşmesine bir ölçüde yardımcı olan ödün verici
tutumuna dikkat çekiyor.
Doç. Dr. Nevzat Gözaydın'm bu yazısı özellikle baS1nda. oldukça. ilgi
çekmiş. Hasan Pulur, Hürriyet (11. 10.1983)'te yayımlanan "Alınanya'da
İnsan Manzaraları... " başlıklı makalesinde ve Attila İlhan "Mehmet Kızı
Gretel..." (Milliyet; 13.12.1983) adlı yazısında, araştırmacının söz konusu
çalışmasından hareketle bu soruna değinmişler. Dr. Gözaydın, her iki yazıyı da kitabına almış. (s. 176- 179; s. 173-175).
"Federal Almanya'da Değişen Türk Besleıune Gelenekleri" (s. 180195) başlıklı yazı, Almanya'da yaşayan Türk nüfusun beslenme geleneğin
deki değişimden kesitler sunuyor. Bu yazının sonunda Dr. Gözaydın, söz
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konusu kitlenin, beslenmenin ötesinde çok yön1ü ve geniş boyutlu sorunlarla
bulunduğunu belirtmiş ve bu konuda eleştiri ve öneriler ge-

karşı karşıya
tirmiş.

Y~zar, "Federal Almanya'daki Türklerin Folkloru Üzerine Araştırma
lar" dizisinin üçüncü yazısı olan. "Federal Almanya'da Yaşatılan Halk Şiiri
mizden Örnekler" (s. 196-211) de Türkiye'de adı pek duyulmamış; ancak
plak, kaset gibi yayın araçları ile Federal Almanya'da ünlenmiş Türk halk
şairleri üzerinde duruyor ve. bunla.rın .manzumelerinden örnekler veriyor.
Araştırmacı, bu şairlerin, halk şiiri geleneğini Türkiye'de öğrenmiş olduklarından dolayı, ürünlerinde biçim, dil, üslup ve diğer özellikler açısından yerli ürünlerden pek farklılık görülmediğini tespit ediyor. Ayrıca yazar, Avrupa
baskısı yapan Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gibi Türk gazetelerinin bu
şairlere sayfalarmı açarak, tamnmalarma yardımcı olduklarını da belirtiyor.
"Şiddet ve Kitle İletişim Araçları: F. Almanya'daki Türkler Örneği''
(s. 218-226) başlıklı çalışmasında Dr. Gözaydın, Almanya'da yaşayan Türk
toplumu içindeki ikinci kuşağın çeşitli sorunlarım irdelemiştir. 1988 yılı resmi rakamlarına göre say.ısı 1 . 481 . 369'u bulan bu nüfusuu 584. OOO'lik kesimini ise yirmi bir yaşm altındaki kitle oluştur.maktadır. Çeşitli suçlar işle
yen ve şiddet olaylarına karışan ikinci kuşak insaniarm bu özelliği taşıma
larında Almancayı tam olarak öğrenememe ve bunun sonucunda eziklik
hissetme, anne- baba ile ilişki kopukluğu, Türk ve Alman toplumları arasındaki yaşayış farklıhğı, düzenli eğitim alamamanın sonunda iyi bir işe
ve gelire sahip olamama, Türk toplumunun geleneklerine aykırı düşen
oyun salonu, birahane, disko gibi eğlence yerlerine gibme ve buralarda sabı
kalı veya bunalımlı kişilerle tanışma gibi etkenler rol oynamaktadır. Yazar,
ikinci kuşak Türklerin bu olaylara katılmalarında rol oynayan etmenlerden
söz ettikten sonra Türk gençlerinin şiddet olaylarına katılmalarmdaki nedenleri de açıklama yoluna gidiyor. Bu kuşağın işlediği suçlar arasında sinema ve video izleme merakının önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.
yazar. Bu araçlarla, daha çok Türkiye'de yapılmış polisiye ve serüven türü
filmlerin izlenmesi, yabancı basındaki magazin haberlerinin, porno yayınla
rının, dergi ve gazetelerinin de şiddete yönelmede birer etken oidukları da
yazarm diı'lckate değer tespitleri olarak görüniiyor. Aynca, TV programları
mn da Türk gençleri üzerinde şiddete yönlendirici etkide bulunduğu da Dr.
Gözaydın'ın ortaya koyduğu görüşler arasına yer alıyor.
"Edebiyatımızda Hece Ölçüsünün Kullanılması İle Halk Edebiyatına
Bakışlar Üzerine" (s. 227-251) başlıklı makale ise, Türk edebiyatınm Tan-

zimat sonrasındaki dönemlerinde halk edebiyatııun türlerinden, öz ve biçim özelliklerinden yarar1aruş dereceleri ve sanatçıları,.'llızm halk edebiyatı
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ve özellikle şiiri hakkıııdak.i görüşleri değerlendiriyor. Bu arada, Dr. Gözaydın'm bu yazısında dikkatimizi çeken bazı ufak yanlışlıklara değinmek
istiyoruz. Öncelikle sayın araştırmacının alıntı yaptığı metinlerin künyelerini vermeyişi, makalenin bilimselliğine gölge düşürüyor. Ziya Paşa'run
"Şiir ve İnşa" makalesinden yapılan alıntıdaki " . . , bizim tabii olan şiir ü
inşamız taşra halkıyla İstanbul ahfüisinin avam-ı be:yninde.. .'' (s. 230) parçasında yer alan "avam-ı beyninde"nin, "avamı beyninde" olması gerekiyor. Ayrıca yazar, Namık Keınal'in oğlu olarak, sanırız bir dalgır-Jık sonucu;
Ali Ekrem yerine tenkitçi Ali Kemal'in adını veriyor. Dr. Gözaydın., Tanzizimat dönemindeki halk edebiyatına yönelimleri değerlendirirken; " ... Ab..
dülhak Hamid, döneme damgasını vuran "sanat toplum içindir" an.layışm.a
uygun düşen eserler verebilmek amacıyla diğer yazarların izlediği modaya
uyarak, hemen bütün şiirlerini anlZ ölçüsü ile yazm1ş olmasuıa rağmen
manzum piyeslerinden Nesteren ile Liberte'yi hece ölçüsü ile kaleme alınış
tır." (s. 237) görüşlerini öne sürüyor. Bu hükümler, gerek Hamit, gerekse
dönem açısın.dan pek geçerli deği1. Söz konusu dönemi11 ikjnci yansmda eser
vermiş olan Abdülhak Hamit, genelde bireysel temalı eserler yazmıştır. Birkaç eserinde siyasi ve sosyal ögelerin mevcut oluşu, Hamit'in sanatındaki
genel nitelikleri değiştirecek boyutta değildir. Ayrıca Baladan Bir Ses adlı
uzun manzumesi, onun hece ölçüsü üzerinde özgün denemeler yaparak kaleme aldığı bir şiirdir. Dolayısıyla yazarın, "Hamid'in bütün şiirlerini aruzla
yazdığı" görüşüne katılmak mümkün olmuyor. Bunun yaru.nda, onun mensubu bulunduğu Lltinci kuşakta da "sanat için sanat" anlayışı hakimdir.
Nitekim yazar, birkaç cümle sonra," ... Ancak diğer eserlerinde dilinin çok
zor anlaşılması yüzünden halk arasında yaygın bir şekilde tanınnıam:ış... "
(s. 237) ifadeleri He yukandaki hükümleriyle çelişkiye düşüyor. Abdülhak
Hamit'in, halk edebiyatının kimi öge1eône eserlerinde yer vermesi, bilinçli
olarak halka ve onun değerlerine yönelme çabasmın değil; ya Sabr ü Sebat'ta
olduğu gibi başka bir yazarın yönlendirmesinin, ya da kendine özgü sanatçı
kişiliğinde :mevcut olan arayışların ürünüdür.
Yazar, makalesinin dördüncü iç bölümü olan "Milli Edebiyat Dönemi"nde Milü Edebiyat dönemindeki millıleşme hareketinin öncülüğünü Ziya
Gökalp'm yaptığını öne sürüyor. Oysa bu dönemde halkın değerleıine yö~
nelıne, dolayısıyla millileşme hareketinin öncüsü Ömer Seyfettin'dir. Onun
Ali Canip 'e yazmış olduğu bir mektupta yaptığı "dilde ve edebiyatta sadeleşme, millileşme'' önerisi Canip tarafmdan Ziya Gökalp'a iletilir. Dolayı
sıyla Ziya Gökalp, söz konusu harekette daha geri plandadır. Onun milli'!eşme hareketine katkısı daha çok felsefi yapıyı oluşturmak biçiminde olmuştur ve omuı bu çabaları gerçek etkilerini Tiirkıye Cuınhuriyeti'nin kuruluşu srrasında gösterecektfr.
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Tanzimat ile Cuınlıuıiyet dönemleri arasındaki süreçte edebiyatçılan-:
mızm -Rıza Tevfik dışında- halk edebiyatına yönelmeleri, bu edebiyatın
özelliklerine duyulan bilinçli bir beğeniden çok dönemin koşullarından kaynaklanan siyasi bir tutuma

dayanmıştır.

"Türkiye'de !Ik Folklor Derleme Yönetmeliği" (s. 252-254) başlıklı
yazı, 1908'de kurulan Türk Derneğince yayımlanan on maddelik bk dedeme
rehberinin metnini vermesi bakımından önem taşıyor. Yazar, bu rehberin,
Türkiye'de halk bilimi araştırmalarının bilimsel yöntemlerle yapılmaya
başlanması yolunda ilk adım olması dolayısıyla taşıdığı değere dikkati çekiyor.
Folklor Dünyasından, Doç. Dr. Nevzat Gözaydın'ın çalışkan ve dolayı
sıyla üretken bilim adamı kimliğini ortaya koyan bir kitap. Eserin.içinde yer
alan makaleler de yazarın folklor alanındaki vukufunu göstermelerinin yanı
sıra, söz konusu bilim dalının geniş sınırları içinde yer alan değişik meseleleri konu ediniyor, sorunları gündeme getirerek bunlara çözüm yolları gösteriyor. Doç. Dr. Nevzat Gözaydm'1, halk bilimi alanında ortaya koyduğu
yaratıcı çalışmalarının ürünlerini bir araya getiren bu kitabı dolayısıyla kutluyoruz.
HAKAN SAZYEK

