FOLKLOR MAHSÛLLERİNİN TABİATI
Prof. Dr. Umay GÜ NAY
Folklor hadiselerinin varoluş se
bebi toplum hayatı içindeki görevleri
dir. Bu g örev eğlenceye veya fayda
y a ama, mutlaka yaşam a tarzına bağ
lıdır. Y aşam a tarzı değiştikçe yeni
şartlara ve ihtiyaçlara göre folklor
mahsulü de değişir. Yaratıldığı ve mu
hafaza edildiği toplum içinde görevi
ni kaybeden folklor mahsulü önce yoz
laşır, sonra unutulur.
Türkiye’de son yıllarda folklor
mahsûllerine, değeri bilinmeyen, ter
kedilmiş sanat eserleri gibi kabul gös
terilmekte, sahiplenme, canlandırma,
değerlendirm e şeklinde yaklaşım lar
ileri sürülm ektedir A ncak unutulma
m alıdır ki her folk lor hadisesi sanat
eseri değildir ancak sanat eseri nite
liğinde olanlar vardır. «FolMor hadi
sesi» kavram ı yaratılan bir form y a 
nında yaşam a tarzını da ifade etmek
tedir.
Folklor mahsûllerinin tabiatı ko
nusunda b u yazı çerçevesinde görüş
lerim izi açıklam ada aşağıdaki folklor
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tarifinin yardım cı olacağına inanıyo
ruz.
«Çocuğa, evinde veya yuvada nin
ni, bilm ece, tekerleme, m anzum e söy
lendiğinde; Deyimler, atasözleri, m a
sallar halk hikâyeleri, ocakbaşı hatı
raları hatırlandığında; Hasat m evsi
m inde v e bayram larda eski oyunlara,
şarkılara, danslara, oyun çıkarm aya
düşkünlük gösterildiğinde; A nn e kı
zın dikiş, örgü, yün eğirme, nakış, d o
kuma, yem ek pişirm eyi örneklerle gös
terildiğinde; Çiftçi oğlunu, atalardan
kalm a yolla eğittiğinde, ekm e v e h a 
sat için aya v e rüzgâra göre hava
tahmini yaptığında; Köy zanaatkârları geleneğe göre çırak yetiştirdiklerin
de; Bilgi, tecrübe, irfan v e hünerin
çağrışım ları, eskinin alışkanlık ve pra
tikleri baskıya, kitaba v ey a öğretm e
n e m üracaat etmeksizin yaşlı nesiller
ce örnekle, davranışla, sözle nakledil
diğinde; Folkloru kendi dâim i evinde
h e r zaman iş başında canlı v e değişe
bilen, çabuk kavrayabilen ve yolu n 
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daki yeni unsurları asim iie etmeye ha
z ır olarak buluruz. M uhtem elen kır
laşmış vey a ak saçlı, eski modadır,
m od em gelişm e ve endüstrinin bas
kısı altında eski sağlam yerinden ça
bu k vazgeçm ekte seri numaralı, dam
galı ürünler ve standart patentin kar
şısındaki yaratm alardır.»1
Bu tarifte açıkça ve teferruatla
ifade edildiği gibi folk lor mahsulünün
m etni kadar yaratıldığı v e yaşatıldığ)
şartlar da bu ilmin araştırma saha
sına dahildir.
Halkbilim i çalışm alarında edebî ve
antropolojik olm ak ü zere iki yakla
şım vardır. Türkiye’de halkbilim i ala
nındaki çalışm alarda edebî yaklaşım
hâkim olduğu için metin v e malzeme
tesbiti dâim a ön plânda tutulmuş, mah
sûlün çevre şartlan, doğum , m uhafa
za, yayılm a, yozlaşm a v e yok olma
şeklinde gelişen hayat hikâyesi ihmal
edilmiştir. Halbuiki folk lor hadisesi
nin hayat hikâyesi onun tabiatının ve
mânâsının anlaşlmasma, yardım cı olur.
Toplum hayatı içinde görevi olan
folk lor hadiselerinin statik değil di
nam ik olduklan mâlum dur. Yaşama
şartlan içinde g örev gördükçe değişe
rek gelişerek m uhafaza edilen folklor
hadiseleri görevlerini yitirdikçe y oz
laşarak, aslî şekillerinden uzaklanarak
tanınm ayacak kadar yabancılaşm akta
ve kaybolmaktadır.
C um huriyetle
birlikte
başlayan
yaşam a tarzım ızdaki hızlı değişm e so
n ucunda fonksiyonlarını çeşitli sebeblerle yitiren folk lor hadiselerinde m ey
dana gelen yozlaşm ak ve y o k olma
vey a şekil ve m ahiyet değiştirme gibi
durum ları çeşitli vesilelerle gözleyebilmekteyiz.
K onya il m erkezinde bir kebabçı
da2 reklâm am acıyla peçeteler v e kart
lar üzerine basılan şu manzumeler,
anonim v e âşık tarzı şiir geleneğin
d e yer alan eğitici, nasihatli v e eylendirici mâni v e koşm a dörtlükleri
nin ve m uam m a tarzının bozulm a ve
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yozlaşm a hali içinde son yaşama g a y 
retlerini sa rf et tiklerini gösteren örnek
lerdir.
Zengin babayı âsi evlât
Orta Halli M emuru süslü avrat
Fakir çiftçiy i kuru inat
Varlıklı Esnafı Hovardalık
En güzel Lokantayı Pislik batırır
Çeşnici
Zengin olm uşsun Hiç
Fakir olm uşsun Hiç
K efende cep yok Hiç
M adem ki bu dünya Hiç
Sende durm adan y e iç
Çeşnici
Sen
S en
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
S en

sen ölm eyecek gibi olma
sanki tem izi bilm ez gibi olm a
Ç. B aşm a gelipte şikâyetçi olm a
Ç. Başının padişahısın zeviri olm a
sanm a Ç. Başı Kebabı olmaz
sanm a Ç. Başında hata olm az
sanm a padişahın affı olmaz
derken padişahsın Ç. Başısız
olm az
Hüseyin Uyar

R eklâm am acı güden bu m anzu
m eler şekil itibariyle koşma, mâni tür
lerinin dörtlüklerini ve uslubunu an
dırm akla beraber ayak (kafiye-redif)
v e hece vezni, kıtalardaki mısra sa
yısı bakım ından belli bir düzene u y
m adıkları görülmektedir. Bazılarının
altında yaln ızca lokantanın adı, bazılan n d a Hüseyin U yar adı bulunm ak
tadır. A y r ıca şâir, kendine göre önem 
li bulduğu kelimeleri büyük harflerle
başlatarak klâsik imlânın dışma çık
mıştır.
Gene aynı kebabcının peçete ve
reklâm kartlan n da atasözü uslubunda şu nasihatler yer alm aktadır:
«A dem oğlunun bedeninde beş cev
h er vardır ki
1.
2.
3.
4.
5.

Ö fke A klı
H aset Dini
Tam ah hayayı
G ıybet de sâlıh ameli
Ç eşnici Kebab da açlığı giderir
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«Kadın dört şey için sebilebilir.»

— Beni çekem eyenlere

1. Malı
2. Soyu
3. Güzelliği
4. Dini
Sen kendin seç, kendin beğen.

Şu duvar yıkıldı
Bu duvar yıkıldı
Beni çekem eyenler
îçin e tıkıldı4
— Bir m ecâlim var
— H er kim e
Bu binayı yapan usta
İnşallah olu r hasta
A m an cam bırakmam ış
N ereden bakayım dosta5
K ara kara kazanlar
K ara yazı yazanlar
H iç iyi gü n görmesin
Bizi burda tutanlar6

Uzun asırlar boyunca, duyguları
nı, düşüncelerini, tecrübelerini, tav
siyelerini, tecrübelerini, m âni ye koş
ma dörtlükleri ve bu dörtlüklerin çe
şitli kom binasyonları ile m eydana g e 
len nazım türleri ile sözlü edebiyat
geleneği içinde m uhafaza etmiş olan
milletimizin, yirm inci asırda rekabet
ve reklâm a dayalı ticaret hayatında
eski bir geleneğe m üracaat etmesi
normaldir. A n cak bu v e benzeri di
ğer örnekler değişen hayat şartlan
sonucunda sözlü anonim edebiyatın
kaybolm akta olduğunu göstermektedir.
Yazılı edebiyat sözlü edebiyatın yeri
ni hızla almaktadır.
İnsanın paylaşma, tecrübelerini ak
tarm a gibi ih tiyaçlan yla ortaya çıkan
folklor ürünlerinin y o k oluşa doğru
değişm e safahatı içindeki b ir başka
şeklini, Sağm alcılar cezaevinde tesbit
edilen3 «mecal» adı verilen m ani ben
zeri örneklerde görüyoruz. Halkbili
m i teriminde y er alan «halk» kavra
m ı en az b ir m üşterek unsuru pay
laşan insan grubunu ifad e eder. Bu
grubu bağlayan faktör müşterek mes
lek dil, din, kader gibi unsurlardan
biri veya birkaçı olabilir. Hapishane
deki grubu bağlayan iki unsur vardır,
dil ve kaderlerindeki şanssızlık.
A nadolu’da v e b ir dönem İstan
bul’d a kadınlar arasında Hıdırellezde,
genç kızların kısmetlerini, genç g e
linlerin çocu k sahibi olup olam ayacak lan n ı öğrenm ek, için fal halinde
çekilen niyet m anileri yanında çeşitli
vesilelerle duygularını paylaşm ak için
karşılıklı m ani söylem e geleneğinin bir
benzeri olan «m ecâl»lerden birkaç ör
nek veriyoruz :
—Bir m ecâlim
—Her kim e
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Bilindiği g ib i 19. asrın sonlarında
İstanbul’da âşıklık geleneği önce d e
ğişmiş, gelenek dışı unsurlarla k an şmış daha sonra yozlaşm ış v e bir süre
sonra bütünüyle ortadan kalkmıştır.
Tavuk Pazarındaki âşık kahvelerinin
yerini yavaş yavaş semai kahveleri al
mış, «Âşık Tarzı Şiir» yerin e Tanzimattan sonra Külhanbey - Tulumbacı
takım ının zevkine uygun yeni bir ede
biyat türü oluşm aya başlamıştır. Bu
şâirlere tulum bacı şâir, m eydan şâiri
gibi isim ler verilm iş ve bu gelenek
Tavuk P azan Â şık Kahvelerine atla
mışlardır. Bir süre iki tarz bir arada
yürüm üşse de dah a sonra semâi kah
velerinde g e ce le r aşağıdaki kozm opo
lit düzen içinde yürütülm eğe başlan
mıştır.
Ç algı takım ı umumiyetle alafran
ga b ir marşla program ı açar, bir p ol
k a v e y a benzeri b ir iki parçadan son
ra nihavent m akam ına geçilir tekrar
alafrangaya y a k m şarkılara kantola
ra y e r verilir. Çiftetelli g ib i oyun h a 
valan , türkülerden sonra mâni, koş
ma, semâi, divan, yıldız, kalenderi ve
destan gibi geleneğe bağlı şekiller b ir
birini takip ederdi.7
19. asırda klâsik âşık fasıllarının
uğradığı bu değişim sırasında m âni
türü İstanbul’a has b ir şekilde geliş
miş v e binlerce mâni ortaya çıkm ış
tır. «A dam am an» klişesiyle başlayan
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m âniler arasında pek alelade ve bas
m a kalıp örnekler yanında gerçekten
şiir değeri olanlar da mevcuttur.
Y ukarıdan beri sıraladığım ız ha
dise ve örnekleri bütün olarak değer
lendirdiğim izde Folklor mahsûllerinin
ve hadiselerinin yaşam a tarzı, müşte
rek kültür birikim i ile bağlantısını
açıkça görm ek mümkündür. Toplumun
yaşama tarzı, inançları, asgarî m üş
terekleri F olklor mahsûllerinin doğu 
şunu, zenginleşerek çeşitlenmesini, sü
rekliliğini, muhafazasını, yozlaşm ası
nı ve y ok oluşunu belirleyen başlıca
âmildir.
Cum huriyetten bu yana yapılan
çalışm alarla tesbit edilen folklor m ah
sûlleri, Cum huriyet öncesi, Türk ha
yatının birikim inden günümüze nak
ledilenlerdir. Okur yazarlığın yaygın
laşması, resm î tedrisin, basın yayın
organlarınca standartlaştırılan eğlen
ce ve kültür birikim inin sonunda söz
lü edebiyatın kaybolm akta olduğu aşi
kârdır. Özellikle Doğu Anadolu Böl
gesinde canlılığını m uhafaza eder gibi
görünen Â şık Edebiyatının da yazılı
edebiyatın büyük ölçüde tesiri altında
olduğunu önüm üzdeki on yıllardan bi
rinde onun da tarihi hatıralar arası
na karışacağını kabul etmefe yanlış
olm az kanaatindeyiz.
Gene biliyoruz ki bu m ânâda folk 
lor ürünlerinin kayboluşu başka ölçü
ve form larda, başka ihtiyaçları karşı
layacak folk lor mahsûllerinin teşekkü
lüne m âni değildir. Cumhuriyet Türkiyesinüı gerekli kıldığı yaşam a şek
linin bu konuda neler getireceğini
şimdiden tahmin etmek bugün için zor.
«Herder, b ir millet, halkının dili
ve sözlü edebiyatı üzerine kurulmuş
kendine has kültürel hüviyete sahip
olduğu takdirde var olur» demektedir.
Başta İsveç kültürü ve dili olm ak üze
re Danimarka, N orveç ve Rus kültür
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lerinin tesiri altında eriyip yok o l
m akta olan Fin milletinin, Dr. Lönnrot’un 19. yüzyılda Kalevala’yı millî
destan haline getirm esinden ve Finli
aydınların, sanatkârların bu destanı
hayatın ve güzel sanatların kaynağı
yaparak canlandırm alarından sonra bu
m illî şuurla yok oluştan varoluşa ulaş
tığı kendileri ve diğer milletler tara
fından ilmî olarak kabul edilen ve
takdir edilen bir gerçektir.
Folklor hadiselerinin yeni hayat
tarzımız içinde değişmeleri, bir ölçü 
de kaybolmaları, bu mahsûllerin tabi
atları gereğidir, bunları zorla yaşat
mak mümkün değildir. Bugünkü ve
dünkü durum larını derleyerek, arşivlemek, m üzeler kurarak dondurulm uş
olarak gelecek nesillere aktarmak k a
dar Kalevala örneğinde olduğu gibi
Cum huriyet kültürünün, sanatının ve
yaşam a
tarzının
şekillenişi içinde
kazandığı ağırlık oranında, verdiği il
hamla. Türk kimlik ve kişiliğini m u 
hafaza edebileceğiz.
*

Bu makale 5. Milletlerarası Türko
loji K ongresi’nde Bildiri olarak su
nulmuştur.
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