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M o m e n t in P e k i n g . Yazan : Dr. 
Lin Yutang. Berne, 1943, s. 842, iki cilt, 

45 kısım. 

Kütüphanelerimizde sat ı lmakta olan 

bu roman, eski Çin hayatını ve bugünkü 

modern hayatı bütün incelikleriyle anla

tıyor. Biz bu kitabı ilmî bir eser değildir 

diyerek küçümser ve yalnız bir hikâye bir 

roman veyahut bir vakit geçirme vasıtası 

olarak görürsek, eserin gerçek değerini 

azaltmış oluruz. Çünkü, biz burada Çin 

aile hayatının muhtelif safhalarını, felsefî 

düşüncelerini, dinî akidelerini, ahlâki pren

siplerini, ideal ve büyük aşklarını, aile 

sevgisini komedi ve trajedi sahneleri içinde 

seyredebiliyoruz. Çini tanımıyan yabancılar 

bu eseri okumakla Çinin kendi âlemlerin

den bambaşka bir dünya olduğunu göre

cekler ', aydınlar ise hikâye taraflarını bir 

kenara a t a r a k felsefeye, tar ihe ve folklore 

ait faydalı kısımlar bulabileceklerdir. 

Bir şair olduğu kadar bir mütefekkir 

olan Dr. Lin Yutang sürükleyici bir uslup 

içinde Çinin rengâ-renk hayat ını , ihtilâlle

rini, harplerini, ve beşeri hislerin coşkun

luğunu anlatıyor. Bu beşerî hisler sami

miyet, sadakat, ve ideal heyecanlarla do

ludur ; Bunlar onların hayatı için en 

gerçek prensiplerdir. 

Kitapta, önemli rol üç zengin aile ve 

onlara bağlı diğer üç küçük aile etrafında 

toplanmıştır . Yao ailesi, Çinin bir çok şe

hirlerinde çay mağazaları olan çok zengin 

bir ailedir. Bu ailede romanın asıl kahra

manı olan Mu Lan önemli bir rol oynıyor. 

Kızına çok düşkün olan bay Yao onu gayet 

iyi yetiştirmiştir. Mu Lan daha küçük yaş

tan edebi ve felsefi metinleri, Lao-tzu'yı 

ve Konfüçyüsü okumuş ve hazmetmiştir, 

İnceliği, güzelliği, zarafeti, dürüstlüğü ve 

iyi kalpliliği ile herkes tarafından beğenil

mekte ve sevilmektedir. Sonradan Tseng 

ailesinden biriyle evlenerek bu iki aileyi 

birbirine bağlamıştır. Kızkardeşi Mo Chow 

da ona yakın meziyetlere sahiptir. Fakat, 

ağabeyleri Trjen haylaz bir gençtir. 

Bu aile, erkek olduğu için çok fazla güven

dikleri bu evlat tarafından izdirap çekmiş 

ve türlü felâketler görmüştür. Romanın 

ortasına doğru bu oğulun ölümü ana baba 

için büyük bir acı olmuşsa da, bir ta,raf-

tan da baba büyük bir mes'uliyetten kur

tulduğuna memnundur. 

Çinde evlatların anaya, babaya itaati 

ve sadakati en büyük bir ahlâki prensip 

olarak kabul edilir. Bilhassa erkek çocuğun 

ilerde aile reisi olması bakımından mü

kemmel bir şahıs olması beklenir. Bir aile 

erkek çocuğuna çok düşkün bile olsa, ha

yırsız ve cemiyete zararı dokunacaksa, 

onu feda etmekten çekinmez. Bu tez, eserin 

bu kısmında bütün açıklığı ve canlılığı ile 

belirtilmektedir. 

Bay Yao-nın Taoizme karşı büyük 

bir sempatisi vardır. Aynı zamanda yenilik 

taraf tar ıdır . Memlekete zararı dokunmıya-

cak yeni fikirlere, yeni cereyanlara taraftar 

görünüyor. Bu yeni fikirlerle, muhitine 

intibak etmesini bilmiş ve bir Taoist 

olmasile de mukadderata boyun eğmiş ve 

olayları sükûnetle karşılamıştır. Olgun ve 

yüksek karakter sahibi bir insandır. 

Diğer zengin ve çok kalabalık aile de 

Tseng ailesidir. Bay Tseng ailesi ve ço

cukları üzerinde büyük bir otoritesi olan 

ve yeniliklere tahammül edemiyen, eskiye 

müfrit derecede bağlı olan bir Konfüç-ya-

nist. Fakat iyi kalpli bir insan. İki karısı 

vardır. İlk karıs ından üç erkek çocuğu ve 

diğer karısından da iki kızı vardır. Eskiden 

Çinde, bugün hemen, hemen görülmiyen 

iki kadın alma mes'elesi, Çin kadınları 

taraf ından pek tabiî bir olay olarak kar

şı lanmaktadır. Bu ailede de bu iki kadının 

birbirlerine hürmet ettiklerini ve birbirle

rini sevdiklerini, ve aralar ında aslâ ufak 

bir geçimsizliğin vuku bulmadığını görü

yoruz. Bu da eski terbiyenin yani, büyük

lere olan saygı ve küçüklere gösterilen 
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şefkat ve sevginin onlarca hayat için ge

reken prensipler olduğunu anlamış ve Çinde 

içtimai ahlâkın da nekadar üstün olduğunu 

görmüş bulunuyoruz. 

Kitap 1900 senelerindeki Boxer isyanı 

ile başlıyor. Bu tamamile gizli bir teşki

lâtın isyanıdır. Evvelâ, o zaman hüküm 

süren Mançu sülâlesinin aleyhinde bir ha

reket ise de sonradan ecnebilerin aleyhine 

dönüyor. Kitabın sonlarına doğru 1911 

ihtilâlini, cumhuriyetin kuruluşunu, o devir-

lerde Çinin karışıklığını, bu durumu haz-

medemiyen cahil halkın gafletini, milita

ristlerin zulumlerini ve ihtilâlcilerin eşsiz 

fedakârlıklarını ince bir uslup dahilinde 

takibediyoruz. Sonra 1937 Japon istilâsını 

ve düşmanın yaptıkları kötülükleri ve bun

ların karşısında Çinin sarsılmaz imanını ve 

enerjisini hayranlıkla seyrediyoruz. Çinin 

bu olayları büyük bir soğuk kanlılıkla 

karşı lamasını ve büyük bir sabırla karşı 

koymasını bilmiş olması, onların hep fata-

list ve yüksek bir karakter sahibi olduk

larını anlatmış oluyor. 

Cenaze merasimleri, düğünler, bay

ramlar, doğumlar da en ince teferruat ına 

kadar anlatılmış, İşte bu kısımlar da bi

zim için Çinin an'anesini, âdetlerini ve iti

katlarını incelemek hususunda değerli bir. 

kaynak olabilir. 

Yüksek zümrede kültürün önemli bir 

yeri vardır. Yüksek tabakaya ait kadınlar 

ve erkekler eski edebiyatı ve felsefeyi 

gayet iyi bilirler. Burada büyük aile top

lantılarında olsun, iki kişi arasında olsun, 

ilmî, edebî, felsefî konuşmaların yapıldı

ğını ve meşhur şairlerden beyitler okun

duğunu ve yüksek filosofların eserlerinden 

iktibaslar yapıldığını görüyoruz. Onlar bu 

şairleri ve filosofları daha küçük yaştan 

bilirler. Bu küçük konuşmalar da Çin şii

rini, Çin nesrini, Çin felsefesini bize yeni

den hatır lat ıyor veyahut öğretiyor diye

biliriz. 

Çinliler an'aneci bir millettir. Her 

yerde ve her şeyde bunu hissediyoruz. Bu 

ki tapta da 1911 ihtilâlinden sonra Çin 

yavaş, yavaş modern bir hayata girdiğini, 

garplı lar gibi giyinmeğe, tahsil etmeğe ye 

yaşamağa başladıklarını görüyoruz. Fakat, 

buna rağmen onlar da asır lardanberi kök

leşmiş zihniyetin ve asil ruhun değişmedi

ğini bir kere daha anlamış bulunuyoruz. 

Her ne değişme olursa olsun o bu ruhla 

ve bu karakter le muhteşem bir gelecek 

için ileri gitmektedir. 

Bu romanın, Çin âlemini bize bütün

lüğü ile önümüze sermesi bakımından çok 

değerli olduğu kanaatindeyim. 

Dr. Muhaddere N. Özerdim 

Çukurova Folklor derleme
leri s 1. Ağıtları 1. Kemal Sadık Gö-
ğceli. (Adana Halkevi Dil, Edebiyat ve 

Tarih şubesi yayınlarından. Sayı 1.) Adana 

1943, 72 sahife. 

Kemal Sadık Göğceli'nin bu küçük 

kitabından bahsetmekte gecikmiş olduğum 

için üzülüyorum. Onun bu tetkiki birçok 

bakımlardan övülmeğe değer. Folklorla 

uğraşanlar ın, bu konudaki çalışmalarının 

ilk mahsulünü veren araşt ır ıcıya aydınla

tıcı tenkitlerle yol gestermeleri ve onu 

ilk adımlarında teşvik etmeleri pek 

yerinde olurdu. 

Kemal Sadık Göğceli'nin kitabı çalış

ma programını haber yeren küçük bir 

önsözle başlıyor. Buradan,onun ağıt lara dair 

daha birkaç kitap yayınlıyacağını ve Türk 

folklorunun başka konularında da malzeme 

bast ıracağını öğreniyoruz. 

Önsözden sonra ufacık bir giriş geli

yor. Burada «ağıt ne zaman, nerede ve 

nasıl söylenir?» sorusuna cevap veriliyor. 

Bu girişin daha uzun olmasını dilerdik. 

Genç folklorcunun bundan sonra ağıtlar 

üzerinde çıkaracağı ki taplarda bu hususu 

gözönünde tutmasını bekleriz. Ağıt bir 

ölüm üzerine, belli bir geleneğe uyularak 

yapılan törende yakılmış ve söylenmiş 

türkü olarak bir, bir de böyle bir törende 

yakıldığı halde daha sonra da hat ıralarda 

yaşıyan türkü olarak, iki anlama gelir. 

Kemal Sadık Göğceli bu ikinci çeşitten 

ağıt lar ı t o p l a m ı ş ; şüphesiz bu da güzel 

bir i ş ; ama, bundan başka, ağıdı yakıldığı 

ve söylendiği tören içinde tesbit etmek ve 

o töreni bütün teferruatiyle anlatarak 

ağıt-türküyü törendeki yerine yerleştir

mek, hem bu törenin daha tam ve canlı 
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bir tasvirini yapmak bakımından hem de 

bir sosyal fonksiyonu olan ağıt çeşidinden 

Sirkülerin doğuşunu tabiî muhiti ve şart

ları içinde göstermek bakımından pek 

faydalı olurdu. Kemal Sadık Göğceli 

kitabının girişinde, birçok köylerde ve 

kasabalarda birbirinden farksız olduğunu 

tesbit ettiği ağıt törenini genel olarak 

tasvir etmekle kalmış. Gerçi bu kadarla 

da bize birçok değerli bilgiler vermiş olu

yor ; ayrıca her ağıdın hangi yerde, ne 

vesile ile, kim için ve kim taraf ından 

yakıldığını, söylendiğini her metin başında 

a n l a t m ı ş ; kitabın sonuna da ağıt ları 

verenlerin adlarını, yaşlarını, yerlerini 

gösteren bir liste eklemiş. Araştır ıcıdan, 

kitabına aldığı ve en yenisinin en az 

yirmi yıllık bir geçmişi olan ağıtları, söy

lendiği anda, törenin içinde tesbit etmiş 

olmasını bekliyemezdik. Ama girişten de 

anlıyoruz ki genç folklorcu bazı ağıt tören

lerinde bulunmuştur ; bulunduğu törenleri, 

türküleriyle ve törenin çeşitli safhalariyle, 

imkânı nisbetinde olduğu gibi ve tafsilâtlı 

şekilde tasvir etseydi, kitabı çok daha 

büyük bir değer kazanmış olurdu. Bunun 

epiyce güç bir iş olduğunu teslim etmek 

gerektir. Ama, düğün törenleri gibi ağıt 

törenleri de belli bir tar ihte, belli ' bir 

yerde yapıldığı şekliyle ve bütün tafsilâ-

tiyle, inanış, görenek ve geleneklere bağlı 

ameliyeleri, türküleri ve sair kalıplaşmış 

sanat tezahürleriyle birlikte tasvir ve tes

bit edildikten sonradır ki, törenlerini gör

mediğimiz ve bilmediğimiz, bu çeşitten 

metinler daha büyük bir mâna kazana

caktır. Genç arkadaşımızın, Türk folklo

runun bu çok canlı ve gerek halk edebi

yatı çeşitlerinin doğuşlarının izahı, gerekse 

birçok sosyoloji sorularının cevaplandırıl

ması bakımından önemli olan konusunda 

yukarıda tavsiye ettiğimiz çalışma meto

dundan kaçınmıyacağını umuyoruz. «Ağıt

lar» ın bundan sonra çıkacak ciltlerini bu 

bakımdan daha mükemmel görmek isteriz. 

Kitabın metinler bölümünde 30 ağıt 

toplanmıştır . Bunlardan Yemen ağıdı (S. 

11-12), Rediflerin ağıdı (S. 13) Yemende 

ve Karsta ölmüş askerlere yakılmıştır ; bu 

bakıma yarı tarihi bir değer taşır . Kozan-

oğlu ağıdı (S. 14-15) geçen yüzyılda, 

«Fırka-i Islahiye»nin ve Çukurova-Toroslar 

bölgesindeki Derebeyleriyle bunların hükmü 

altındaki aşiretlerin tarihlerinin tetkiki 

bakımından değerlidir. Hüseyin'in ağıdı 

(S . 23), Mahmut bey'in ağıdı ( S . 38-39), 

Mehmet [ bey'in ağıdı (S. 52-53), Boz 

Ömer'in ağıdı (S. 56-57) aşiret kavgalarını 

ilgilendiren ağıt lardır ; ya aşiretlerden ünlü 

kişilerin ölümlerine yakılmıştır, yahut da 

Boz Ömer'in ağıdı gibi, daha geniş bir 

mâna gös te r i r l e r : iki aşiret aras ındaki 

kavgaların tasvirini ve bu savaşların so

nundaki ölümleri anlatır lar. Mehmet bey'in 

ağıdından Derviş Paşa 'nın adı geçiyor; 

herhalde burada anlatılan, Dadaloğlu ve 

Kozanoğlu zamanında geçmiş, Fırka-i isla

hiye kumandanı Derviş Paşa ile ilgili bir 

vaka olmalıdır. Deli Hacının ağıdı (S. 

27-28), Sarı Ahmed'in ağıdı (S. 29), 

Battal ' ın ağıdı ( S . 6\) ünlü eşkıyalara 

veya eşkıyaların öldürdüğü kimselere ya

kılmış olmakla ayrı bir önem taşır . Zey

tindeki Ermeniler taraf ından öldürülmüş 

Durdu için yakılmış ağıt da (S. 45) Güney 

Anadolu bölgesindeki Türk-Ermeni kav

galarının tarihi bakımından dikkate değer. 

Haçça Gelin'in ağıdı (S. 32) ki tapta belli 

bir âşık taraf ından yakılmış biricik me

tindir. .K. S. Göğceli'nin kitabının girişinde 

söylediğine göre, âşıklara, ölmüş yakınları 

için ağıt yaktırma, bazı zengin ailelerce 

bir âdet olmuştur. Bir rivayete göre, 

eskiden, ölünün ardından erkeklerin de 

ağıt söylediği o l u r m u ş ; bugün K. S. 

Göğceli'nin araşt ı rmalar ını yaptığı böl

gede ağıt yakma ve söyleme yalnız kadın

ların işidir. (Bk. Giriş S. 6) 

Kitaptaki öteki ağıt lar daha hususî 

mahiyetteki ölüm facialarını anlat ıyor. 

Dikkatte değen bir nokta, aradan uzun 

zamanlar geçtiği halde unutulmamış ağıt

lar, hep facia unsurunu taş ıyanlardır . 

Kitaptaki metinlerin çoğu, tabii ölümleriyle 

değil, trajik bir akıbetle ölen kimselere 

yakılmıştır . Gelin'in ağıdı (S. 48) nda, bu 

trajedi karakterini en yüksek derecesiyle 

buluyoruz : Burada bulaşıcı, herhalde pek 

korkunç bir hastal ığa tutulmuş genç bir 

gelinin, altı ay yat t ıktan sonra, kendi 

ölümüne yaktığı ağıdı okuyoruz. Bütün 

yakınlarından ayrı bir odaya kapatılmış, 

yemeği bile pencereden verilen genç kadın 

bu ağıtta, yavrularına hasretini, yanlızlığı-
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nın ve yaklaşan ölümü beklemenin acısını 

döküyor. Anadoluda çok yayılmış Bebek 

ağıdı (S . 18-19) nda, yine büyük bir trajedi 

unsuriyle birlikte, trajik sanat yaratma

larına vücut veren sosyal gelenek düzen

lerinin tesirinin insan mukadderat ını nereye 

kadar götürebildiğinin kuvvetli bir ifade

sini buluyoruz : bu ağıdı doğuran facia, 

yeni gelinin, «gelinlik» adı verilen, ve 

gelinin kaynanası ve kaynatası ile 

konuşmasını yasak eden âdetin neticesidir. 

Göç ederken devenin üstüne beşiğiyle 

bağlanmış «bebek» bir ağaç dalına asılır, 

anası kaynatas ına bunu haber veremez. 

Kocasına meseleyi anlatır, dönüp geldikleri 

zaman, çocuğun gözlerini yırtıcı kuşların 

oymuş olduğunu görürler. 

K. S. Göğceli 'nin eseri, metinleri 

anlamak için pek faydalı bir sözlükle sona 

eriyor. Bu sözlük, birçok lehçe hususiyet-

leriyle tespit edilmiş olan ağıt lardan 

dilcilerin de faydalanmasını sağlıyacaktır. 

Ağıtlar şekilleriyle de bir özellik 

gösterirler. Parçaların hemen hepsi aynı 

nazım şeklini veriyorlar. Vezinleri 8 hece

lidir. Kıtalar aras ında bir ayakla bağlanma 

görmüyoruz. Çoğu kafiyelerinde aaba bazı

ları da abcb (pek az olarak abab) şema

sını veriyorlar. Bunlar mâni şeklidir ; abcb 

şeması daha çok Karadeniz bölgesinde 

Tasladığımız mânilerin özelliğini taş ır . Bu 

son şekil müstakil bir mâni şekli olarak mı 

kabul edilmeli, yoksa bazı türkülerin, husu

siyle halk şairlerinin eserlerinin ilk kıta

larının örneği üzerine meydana gelmiş bir 

şekil olarak mı görülmelidir ? Türk halk 

edebiyatının nazım şekilleri üzerinde daha 

bol malzeme ile yapılacak tetkikler 

bu soruya cevap vermek imkânını sağlı

yacaktır. Türkü şeklinde, yani dördüncü 

mısraları birbiriyle ayaklı aaab, cccb... 

şemasını gösteren parçalara k i tapta bir 

tek örnek göstermek mümkündür. Bu şekil 

ayrılığı nerden geliyor ? Ağıt lar arasında 

daha başka benzerlerini tesbi t mümkün 

müdür? Ağıt yakıcılarının şairlik kabiliyeti 

ile bu şekil özelliğinin bir ilgisi var mıdır? 

Acaba ağıt töreninin dışında yakılmış ağıt

lar mı bu şekil özelliğini alıyorlar ? Bütün 

bunlar üzerinde duracak meselelerdir. Her

halde mâni şekliyle, yani kafiye bakımından 

kıtaları birbiriyle ilgisiz nazımla şiir 

BORATAV 

söylemek, şiiri kendine iş edinmemiş, mes

lekleri şairlik olmıyan kadınlar için 

daha kolaydır. Bunun içindir ki kadin 

muhitlerinde daha çok işlenen şekil mâni 

şeklidir. Rediflerin ağıdı nı, yani türkü 

kafiye düzeni gösteren biricik ağıdı (S. 13) 

yakmış olan Emine Kadın ağıdın sonunda 

adını da zikretmek suretiyle, adeta ağıt

tan çok bir türkü, bir destan söylemek 

iddiasını yürütmüşe benzer.Bu şekil ayrılığı, 

üzerinde ayrıca durulacak bir meseledir. 

Pertev N. BORATAV 

Halk Edebiyatı Doçenti 

Örenc ik v e Ahi k ö y l e r i n i n 
T ü r k ü l e r i : Mehmet Tuğrul, Ankara 

Halkevi Neşriyatı. Büyük boy No : 28 Re

cep Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1945. 

Türkülerimiz üzerinde çalışanlar, bize, 

şimdiye kadar bu halk edebiyatı nevinin 

bütün derleme ve inceleme meselelerini 

içine alan derli toplu bir eser vermediler, 

Zaten bu konu üzerinde yazılanların sayısı 

da kitap olarak pek öyle mühim bir ye

kûn tutmaz. Gerçi bir çok malzeme der

lendi ve neşredi ldi ; fakat bunların çoğu 

bir sürü metot noksanlıklarından kurtula

madıkları için gazete ve kitap köşelerinde 

pek az işe yarar bir halde sıkıştı kaldılar. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Asis

tanlar ından Mehmet Tuğrul bize bu ese-

rile türkülerimizin ilk değerli neşrini veri

yor. Kitabındaki türküler Ankara 'nın 

Ahi ve Örencik köylerinden derlenmiştir. 

Bu iki köy tabii ve iktisadî durum bakı

mından farklar gösteriyorlar. Örencik da

ha fakir, halkı geçimini temin edebilmek 

için sık sık gurbete çıkmak zorunda kalı

yor. Ahi daha zengince ve kendilerine ye

tebilecek bir gelirleri var. Ayrıca biri dağ, 

köyü öbürü ovada kurulu. Köylerin böyle 

iki ayrı muhitten seçilmesi, ilerde netice

lere varırken türkülerdeki izlerile karşı-

laştarmalar yapabilmek için çok faydalı ve 

yerinde olmuş. 

Kitap sahibi türkülerin incelenmesini 

sağlam neticelere bağlıyabilmek için gere

ken metot ve tasnif işlerinden hiç birisini 
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ihmal etmemiş, Bunun için kitabın ilk 

kısmını köylerin tabii,, iktisadî ve sosyal 

bünyelerinin incelenmesine ayırmış. Fakat , 

bu kısım türkülerin tasnifinde ve onların 

incelenmesinde varılan neticelerin köylerin 

esas yapısile olan ilgisi üzerinde okuyan

ları tamamile aydınlatamıyor; Daha geniş

çe tutulması- eserin plânına uymasa bile-

bizi aydınlatmak bakımından iyi olacaktı. 

Bu izahlardan sonra k i tapta «Derlemeye 

Ait bazı Müşahedeler» kısmı geliyor. Bu 

kısım çok defa yanlış anlayışlara mey

dan verdiği için gerçekten üzerinde dur

maya değer . Bu müşahedeler pek açık 

olarak gösteriyor ki folklor malzemesi der

lemek çoklarının sandığı ve yaptığı gibi 

kolay bir iş değildir. Her hangi bir adamı 

oturtup ağzından bir iki parça yazmakla 

iş bitmez. Mehmet Tuğrul derleme yapar

ken karşılaştığı müşkülleri ve derleme yapı

lırken dikkat edilmesi gereken noktaları 

misallerile bize şöylece tesbi t ediyor : 

a) İht iyar lar ihtiyatı elden bırakmı

yorlar. Bazı bilgileri ya vermiyorlar, 

yahut değişt irerek veriyorlar. Köyün var

lığı ile ilgili olan bilgilerle kanunun 

yasak ettiği (evliya ziyareti, halk hekim

liği g ib i) .adet lere ait bilgiler bu arada 

sayılabilir. . 

b) İhtiyarlar arasında ruhça genç 

kalmış bazıları var ki, derleme hususunda 

bunlardan çok istifade ediliyor. 

c) Delikanlılar adetlerin hududunu 

aşmaktan çekilmiyorlar. Kendi ruhlarına 

göre konuşulursa insana çok sokulup açı

lıyorlar. Yalnız onlar ihtiyarların yanında 

—hususiyle babalarının yanında— bir şey 

söylemiyorlar, tenha yer istiyorlar. 

d) Köy kadınları birer folklor hazi

nesi denecek durumdadır, fakat erkek 

derleyicilerin yanına sokulmuyorlar. Okula 

devam eden büyücek kızlardan epeyce 

faydalandık. 

e) Erkek türkücüler en açık saçık 

şeyleri söylemekten çekinmiyorlar. Fakat 

kadınlar utanılacak bir yer gelince durak

lıyor yahut atl ıyorlar. Büyücek bir kızdan 

türkü yazarken «Akşam yatar çöz uçkuru 

diyemez» mısraı gelince çocuk durakladı. 

f) Türkülerin deyişlerini ağır ağır 

söyletip yazdıktan sonra bir de sesle söy-

letilirse arada az çok fark görülüyor. 

Derlenen türkülerin iyi bir tasnif 

çerçevesi içine alınmaları, incelemelerin 

ve sonuçların sağlam neticelere varabilmesi 

bakımından şüphesiz en önemli rolü oynu

yor. Kitapta kullanılan tasnif, türkülerimiz 

üzerinde şimdiye kadar yapılmış olanlardan 

daha sağlam ve mükemmel. Yazar'ın söyle

diğine göre bu tasnif tablosu, Pertev Naili 

Boratav'ın Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte

sinde vermekte olduğu halk edebiyatı ders

lerinden alınmıştır. İyi bir tasnifle işi 

kolaylaşt ırdıktan sonra, Mehmet Tuğrul 

türkülerin karşı laşt ır ı lmasına geçerek şu 

sonuçlara var ıyor : 

«Örencik köyü, nüfus itibarile Ahi 

köyünün iki mislinden fazla olduğu halde, 

Ahi köyünden derlenen türküler Örencik 

türkülerinden fazladır. Örencikten türkü 

veren kadın ve kız sayısı erkeklerin dör t te 

biri n isbet indedir ; Ahi köyünden türkü 

veren kadın ve kızlar ise erkeklerden 

fazladır. 

Türkülerin her çeşidinde iki köy 

aras ında az çok bir denklik olduğu halde, 

gurbet türkülerinde terazinin Örencik 

tarafına, manilerle oyun türkülerinde ise 

Ahi köyü tarafına ağdığı görülüyor. Bu 

halin kısmen fakir olan Örencik halkı

nın kazanç aramak için gurbete gitme-

leriyle, hali vakti yerinde olan Ahi kö

yünün zevk ve eğlenceye fazlaca düşkün 

olmalariyle ilgisi olsa gerektir.» 

Son hükmün izahını yapabilmemiz 

için kitapta yeter bilgi var. Zaten ayni 

yerde yazıcı da bunun köyün iktisadî 

durumu ile pek alâ izah etmiştir. Fakat 

ilk hükümde yani türkü bilenlerin sayısı 

ve bunun kadın-erkek cinslerine yayılışı 

meselesinde baştaki izahlar bizi karanlık

tan kurtaramıyor. Yukarda işaret ettiğimiz 

köylerin tabiî iktisadî ve sosyal durumla

rına ait malûmatın kıtlığı burada kendini 

bîr daha hissettiriyor. Eğer karşı laşt ır ı lan 

türküler köylerin hakikî vaziyetini veriyorsa 

o vakit or taya yeni meseleler çıkıyor. Niçin 

zengin olan köy nüfusu daha az olduğu 

halde daha çok türkü biliyor da, daha 

fakir olan diğeri, nüfus çokluğuna rağmen 

daha az türkü biliyor yahut veriyor. Fakir 

olan köyde erkeklerin daha çok kadınla

rın daha az türkü bilmelerini icap ett iren 

sosyal iktisadî ve tabiî amiller nelerdir ve 
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bunların hangisi ağır basıyor? Köyler 

hakkında bizim bildiklerimiz bu suallere 

cevap vermemize yetmiyor. Yazar kendisi 

tahlilini biraz daha derinleştirmekle bizi 

bu hususlarda da aydınlatsa çok daha iyi 

olacaktı. 

Tahliller ve neticeler kısmında Meh

met Tuğrul, türkü derlerken izlerine 

rasladığı çeşitli türkü meselelerini yerinden 

aldığı örnek ve açıklamalarla bize vererek 

çok hayırlı bir iş yapmıştır . Kitabın 21-28 

inci sayfalarında türkülerin doğuşlarına, 

yayılmalarına ve değişmelerine ait mese

lelerin açık misallerle incelendiğini görü

yoruz. Yazar, burada türkü yakan beş 

kişinin türküleri niçin yaktıklarını tesbit 

etmiş ve bunlardan haklı olarak türkü 

yakmaya «teesürün» sebep olduğu neticesine 

varmış, Doğru bir şey, türkülerin yaratıcı 

ları fertler olduğuna göre, onların doğması 

için e lbatte ferdin içinde bir tepki, bir his 

hareketi olacaktır. Kitaba alınan beş misal 

bize açıkça gösteriyor ki ferdin türkü 

yakmasına sebep olan hadiselerin hemen 

hepsinde sosyal bir taraf da var. Onun için 

verilen örnekleri dikkatte değer buluyoruz : 

Bunlardan Nuri Güler beş karısını ve 

18 çocuğunu toprağa verince, uğursuz 

sayıldığından evlenecek başka kadın bula

madığı için ; Mehmet Özer hapisaneye düşen 

bir arkadaşının sersefil kalan çocuklarına 

bakarken geçimi evin erkeğile beraber 

eksilen bu ailenin haline içi sızladığı için ; 

Ahmet Eraslan bir kız kaçırma vakası 

yüzünden ceza evini boylayınca efkârlandığı 

için türkü yakıyorlar. Hele sonuncu hadi

sede sosyal unsur büsbütün kendini 

gösteriyor. Türkü yakanlar 11 ve 12 yaş

larında iki çocuktur. Bir tar la Kavgası 

yüzünden ölen Hakkı ile de hiçbir yakın

lıkları yoktur. Fakat ölenin karısı ve altı 

çocuğu dökülüp kalıyorlar. Hadiseden 

içleri yanan küçükler türkü yakıyor. 

Derlenen türkülere ait gerekli malu

mat bir tablo halinde kitaba eklenmiştir. 

Yazar burada her türküyü hangi tar ihte 

nereden ve kimden derlediğini türkü ver

enin yaşını, türküyü ne zaman ve kimden 

öğrendiğini tesbi t etmek suretiyle çok 

defa ihmal edilen, fakat gerçekte hiçte 

ihmale kalmaması gereken faydalı bir iş 

yapmıştır . 

Kitabın ikinci kısmını «Metinler» 

teşkil ediyor. Türküler burada baştaki 

tasnif sistemine uyarak s ıralanmış ve 

numaralanmışt ır . Bu kısmı dolduran ve 

sayısı yüzü geçen türkülerin muhtelif 

bakımlardan değeri ve hususilikleri üzerinde 

duramıyacağız. Zaten yazıcı yeri geldikçe 

kendisi bunlara türkülerin altına koyduğu 

notlarla işaret etmiştir. 

Bu değerli kitap, aranılanın kolayca 

bulunması için sonuna eklenen bir indeksle 

sona ermektedir. Eseri folklor ve halk 

edebiyatı ile uğraşanlara hele, derleme 

meraklılarına salık veririz. 

İLHAN BAŞGÖZ 

Türk Dili ve Edebiyatı İlmî 

yardımcısı 

S i v a s F o l k l o r u , C i l t I I : Yazan, 

Vehbi Cem Aşkun, Sivas Halkevi Neşri

yatı, No : IX, Kâmil Matbaası, Sivas, 1943. 

Sivas Folklorunun birinci cildini 

Vehbi Cem 1941 de neşretmişti . O cildin 

içinde Sivas'ta doğum ve evlenme âdetleri, 

oyun türküleri, atasözleri, mâniler ve Si-

vas'lı şairlere ait bol malzeme vardı. İki 

sene geçtikten sonra kitabın ikinci cildi de 

basıldı. Aradan uzun bir zaman geçtiği ve 

yazar yapılan tenkit lerden birinci cildin 

noksanlarını görmüş olduğu halde, bu 

yeni kitap da birinciden hiçbir bakımdan 

daha mükemmel ve kusursuz değil. 

Kitabın başında Folklorun önemi 

başlığını taşıyan bir kaç sayfa var. Bu 

sayfaları Vehbi Cem aramızda daha folk

lor kelimesinin ne demek olduğunu anla-

mıyanlar bulunduğu için hazırlamış. Çok 

haklı. Böyle bir şey gerçekten lüzumlu 

idi. Fakat yazılanları şöyle bir derleyip 

toplasak değil falklorun ne olduğunu bil

meyenler, onlardan, folklorla uğraşanların 

bile bir şeyler anlamasına imkân olmuyor. 

Bu kısımdan örnekler alalım. İşte folklo

run değerini belirten c ü m l e : «Folklor bü

tün ilim ve sanat ve fen şubelerini içine 

alacak kadar geniş bir bilgi hazinesidir». 

Ne demek anlamıyoruz. Yazar folklora bir 

zamanki felsefenin vazifesini mi yüklemek 
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ist iyor? Folklor bütün ilim ye sanat ve 

fen şubelerini nasıl içine alırmış ? O 

halde onlardan ayrılığı nerede ? Oku

maya devam edelim : «Tarihin vesikaları 

gibi folklorun malzemesi de canlıdır.» Bu 

cümleden gerçi atasözleri , masallar y. s. 

gibi folklor malzemesinin canlı olduğu 

mânası çıkıyor, ama bu her halde bir 

gramer hatas ından doğuyor. Yazar şüp

hesiz bunu demek istemedi. Olsa olsa bir 

türkçe hatası yapmıştır . Bize öyle geliyor 

ki bu cümle ile yazar folklor malzemesi 

elde edebileceğimiz nesneler canlıdır de

mek istemiş. Bu da ikinci büyük bir hata . 

Ne tarihin vesikaları tamamen canlıdır 

ne de folklorun. H a t t â bu ikinci mevzu 

bahis olunca, malzemenin bulunduğu yer 

bakımından cansızlar daha ağır basar. Ör

nekleri folklorun mevzuunu ve gayesini 

izah etmek yükünü tek başına omuzlarına 

alan bir cümle ile keseceğim. Çünkü bu 

kısmı dolduran cümlelerin hemen hepsinin 

bu cinsten olduğunu söylersek hara etmiş 

olmayız. O halde de önsözü aynen buraya 

nakletmek zoru karsısında kalırız. 

«Fertten başlayarak her türlü insan 

topluluklarının, maddî manevî hayatın-

daki olayları inceler, muhtelif insan top

luluklarının müşterek tek vasıflarını orta 

yakar». Kim ve ne sualine okuyanlar 

«folklor» kelimesini koyarak cümlenin fail 

noksanını hadi tamamlasınlar. Fakat gene 

bize bir şey anlatmıyor. Bir defa folklor 

her türlü insan topluluklarile uğraşmaz. 

Onun konusu medenî milletler aras ında 

nisbeten geri kalmış halk kitleleridir. Bu 

«Her türlü» insan topluluklarının maddî 

ve manevi hayatındaki olaylar da ne 

d e m e k ? Bizim anladığımızdan başka gizli 

bir mânası yoksa bu olayların, diğer ilim

lere iş kalmadı demektir. Öyle ya insan 

topluluklarınının maddî ve manevî haya

tındaki olaylardan başka bir olayı yok ki, 

diğer ilimler onu incelemeye kalkışsınlar. 

Demekki meydan yalnız folklora kalıyor. 

Sonra «insan topluluklarının müşterek tek» 

vasıfları neymiş acaba ? Ve folklor bilme

diğimiz bu garip nesneyi niçin arıyormuş? 

Uzun lâfın kısası bu sayfalarda oku

duklarımız, bizi Vehbi Cem'in kalem oynat

tığı konu üzerinde etraflı ve derli toplu 

olmasından geçtik, doğru bir fikri olmadı

ğına görürüyor. O da kitabında, yurdumuz

da bu işi kolay sanan bir çoklarının 

yaptığı gibi «folklor ve halk edebiyat ı 

demagojisi» yapıyor. Büyük büyük cümle

ler, fakat içinde ne demek istediğini 

meydana koymak istiyen hiçbir gayre t 

yok. Okuyanlar kalkar da biz senin yaz

dıklarından gene bir şey anlamadık 

derlerse bu vaziyette Vehbi Cem'e verecek 

karşılık kalmıyor. 

Bu kısa başlangıcın sonunda düşülen 

bir yanlışlığa da işaret etmeden geçemi-

yeceğiz. Vehbi Cem «Herhangi' bir fıkra 

hikâye veya ata sözü mutlaka bir moral 

sonuca dayanır» diyor. Haksız . A t a sözle

rinde ameli gayenin ağır . bastığını kabul 

edelim. Fakat fıkra ve hikâye-hikâye keli

mesinin içine yazar masalları da katıyor-

lerin moral bir sonuca doyanması şar t 

değildir. Hiçbir zaman fıkra ve hikâye 

ahlâk dersi vermek için anlatılmaz. O 

vakit sanat eseri olmak vasfını kaybeder. 

Sonda Vehbi Cem bize hayırlı bir 

tavsiyede de bulunuyor : «Eğer her işe 

başlarken ona ait bir a ta sözünü harırlaya-

bilirsek muhakkak ki o i ş te sırtımız yere 

gelmez». Yazar'ın bu hatası ata sözlerinin 

bize her zaman ve her yerde doğru olan 

kanunlar verdiğini sanmasından doğuyor. 

Halbuki ata sözlerinde böyle bir şey yok

tur. Yanlış anlaşılmasın, onların değeri de 

hiçbir zaman bize değişmez formüller 

vermelerinde değildir. Vehbi Cem kitabına 

başlarken birbirinin tamamen aksini tavsi

ye eden iki ata sözünü hatır lasa o zaman 

ne yapardı acaba ?. 

Bundan sonra kitabın bize y e r d i ğ i 

malzemenin başında ölüm âdetleri geliyor. 

Bütün derlenenler üzerinde düşündükleri

mizi söylemeden önce yazarın sık sık 

düştüğü bir meraka işaret edeceğiz. Vehbi 

Cem bize herhangi bir âdetten, oyundan 

veya merasimden bahsederken bir türlü 

bitaraf kalamıyor, Ölümden mi bahsedecek 

bir bakıyorsunuz işe girişmeden sat ı r larca 

ölüm üzerinde kendi düşündüklerini anla

tıyor, felsefe yapıyor. H a t t a heyecanlanıp 

araya beyitler ve kı ta lar sıkıştırıyor. 

Baca pilavından mı söz açacak bir bakı

yorsunuz size baca pilavı yemenin doyulmaz 

tadı üzerinde nutuklar veriyor. Sokak 

oyunları üzerinde duruyorsa hamen kalemi 

A. Ü. D. T. C. F, Dergisi. F. 7 
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oyunu orada bırakıp, çocukların sokağa 

çıkması iyi mi fena mı, oyun çocuğun 

hakkı mı değil mi ? gibi konumuzla hiç 

ilgisi olmıyan meselelere takıl ıp kalıyor. 

Eğer Sivas Folklor'u bir tefrika ro

manı olsaydı bu i s t i t r a t l a r ı 1 sayfa dol

durmak zihniyetiyle izah edebilirdik. Fakat 

folklor malzemesi veren bir kitap içinde 

Vehbi Cem'in kendi fikirlerinin ne değeri 

olacaktır ? Okuyanlar orada malzeme arar

lar, yoksa yazarın bu hususta neler dü

şündüğünü değil. 

Bu noksanlar göz önünde tutulursa 

ölüm adetleri kısmında verilen malzeme 

gerçekten faydalı. 

Bundan sonra gelen muhtelif âdetler 

kısmına, hiç bir tasnif gayret inde bulunul

madan derlenen her âdet karma karışık 

doldurulmuş. H a t t a bunların içinde bir 

adet vasfını taş ımıyanlar bile var. 27 inci 

sayfada başlayan «Ev Görme» kısmı bun

lardan birisi. Yazar burada Sivas'ın ikti

sadi faaliyetlerine dair değerli malûmat 

veriyor. Fakat gerçekten faydalı olan bu 

malûmata bir adet göyüyle bakılamaz. 

Vehbi Cem bize bunu ayrı bir fasılda da

ha etraflıca verebilirdi. Çünkü folklor 

tetkiklerinde çalışılan yerin sosyal ve ikti

sadi bünyesinin tanıması çok lüzumludur. 

Gene bu kısımdaki yazılardan, Kâr, Karın 

Fazlalığı ve Faydası, Sel seyri, Bahar, 

Halk ve Ağaç. Yağmur başlığını taşıyan

lar yazarın sandığı gibi adet değillerdir; 

Zaten kendisi de buralarda böyle bir ade

tin tasvirini yapmamakta bir kısmında 

konusunu ilgilendiren kısma ait bir iki 

inanış vermekte, bir kısmında yukarda da 

işaret ettiğimiz gibi şahsi düşüncelerini 

anlatmakta ve sonlarına eklediği bir iki 

atasözü ile bahsi bit irmektedir. Mesela 

«Sel Seyri 'ni ele alalım. Sıvasın etrafında 

bulunan ırmaklar, baharda karlar eriyince 

coşarmış ve halk akın akın sel seyrine 

gidermiş. Bundan daha tabii ne olabilir. 

Eğer bunu bizim anladığımız anlamda âdet

lerin çerçevesi içine alırsak, o vakit ne 

1 Bu cinsten lüzumsuz istitratlar kitapta pek 
çok.' Burada bir kaçının yerine işaretlemek yetecek
tir sanırız. Sayfa 15 Ölüm Adetleri, satır 25 (bir 
kıta şiirle beraber), Bahar .Senlikleri, sayfa 44, st. 
21 ve sayfa 45, Sokak oyunları, sayfa 87, Karın 
fazlalığı, ve faydası, sayfa 34-35 v. s. 

bileyim, bir kavgayı seyretmeye gidişi de 

bir âdet diye tu tup incelemeye kalkışma

mız gerekecektir . 

Kitabın en işe yarar kısmı eğer ba

şındaki t ıbbın menşeine ve halk inanışları 

üzerine Vehbi Cemin bilgiçlikleri olmasa 

«Hastalıklar ve Koca Karı İlaçları» kısmı

dır. Yazar burada bir takım hastalıkların 

halk arasında nasıl anlaşıldığını ve nelerle 

tedavi edildiklerini iyi bir şekilde tesbit 

etmiş. 

Sivas Folkloru Cilt II. nin yarıdan 

fazlasını masallar ve fıkralar dolduruyor. 

Bunlardan fıkralar şöyle ayr ı lmış : I - Geç

miş zamanı yansıtan fıkralar, II - Hat ı ra-

laşmış fıkralar, Birincilerin içinde her çe

şitten fıkra var. H a t t a geçmiş zamanı yan

sıtmak bile bunların müşterek vasıfları 

değildir. İkinci gurupta muayyen şahıslar 

etrafında teşekkül eden fıkralar bulunmak

tadır . 

Masallar ve hikâyeler kısmındaki 

malzeme birçok bakımlardan kıymetli. 

Vehbi Cem bize masal tetkiklerimiz bakı

mından çok faydalı malzeme vermiştir. 

F a k a t bunları tahlil ederken, yahut bun

lar üzerinde konuşurken vardığı yanlış, 

bazan gülünecek kadar saçma hükümler 

olmasa. Bunlardan bir kaçını sıralamakla 

yetinmek zorundayız : 

1 — «Fıkralarda olduğu gibi hikâye

lerde de görülen en büyük vasıf, her hikâ

yenin sonunda ahlakî bir dersin bulunma

sıdır, (s. 174). 

2 — Hikâyemizde görülen t iplerden 

(keloğlan, köse daima kahramanlığın ba

şarının senbolleridir. (Aynı sayfa) 

3 — Cebinden çıkardığı bir elmayı 

soyar kabuğunu atlarına, diğer kısmını da 

ikiye bölerek hakanla hatuna verir. (Hızır) 

Burada elmanın rolü kendiliğinden mey

dana çıkıyor... Bu itibarla elma bizim en 

ulusal meyvemizdir. Tarihsel değeri bü

yüktür, (s . 176) 

4 — İslam dini ahlak telkin eden bir 

dindir. Onun için hikâyelerimizin sonunda 

moral bir ders vardır, (s . 177). 

5 — ..... Ferhat ile Şirin, Emrah ile 

Selvican gibi halk edebiyatımızın lirik 

mahsulleri vardır . Hemen hepsi man

zumdur.» 
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Bu hükümlerin yanlış tarafları izaha 

lüzum göstermiyecek kadar açık ve mey

danda, 

Vehbi Cem kitabının sonuna ilk eseri

ne çeşitli yerlerden gelen tebrik ve taktir 

telgraflarını veya mektuplarını ne için 

koymuş anl ıyamadık? Bunların folklor tet

kikleri bakımından önemi neresinde kim 

bi l i r? 

İlhan B A Ş G Ö Z 

Türk Dili ve Edebiyatı 

İlmî yardımcılarından 

Köy E n s t i t ü l e r i D e r g i s i , 1. An
kara, Maarif Matbaası 1945. . 

Köy Enstitülerinin orta ve yüksek 

kısımları öğrencilerinin çeşitli konular 

üzerindeki kültür ve bilim araşt ırmalariyle 

sanat denemelerini yayınlamak ve Enstitü

lerin çalışmalarına dair haberleri toplu bir 

halde vermek amaciyle üç ayda bir 

çıkacak olan «Köy Enstitüleri Dergisi» nin 

birinci sayısı, memleketimizin bu yep yeni 

ye canlı kültür kurulunu geniş bir kitleye 

tanıtmak bakımından çok şeyler vâdediyor. 

Derginin başlıca özelliği, kadrosunun he

men tamamiyle öğrencilerden meydana 

gelmiş olmasıdır. (Derginin bu sayısında 

öğrencilerin olmıyan bir tek makale, Ha

sanoğlan Enstitüsü müdür muavini Tahir 

Erdem'in yazısı v a r . ) Bununla beraber 

genç öğrenciler müsbet bir bilim görüşüne 

ve metoduna erişmiş olduklarını küçük 

fakat sağlam incelemelerinde göstermiş 

bulunuyorlar. 

Derginin birinci bölümünde Hasan-

oğlan yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin 

bu vasfı gösteren incelemelerini buluyoruz. 

Burada Enstitü yüksek kısmının öğretim 

ve araşt ı rma programına giren çeşitli ko

nular üzerinde kısa tetkikler yer almak

tadır . Başta, Rıza Dönmez, Hasanoğlan 

Köy Enstitüsünün kısa bir tarihçesini ve

riyor. Enstitü müdür muavini Tahir Erdem, 

in, daha çok İbrahim Hakkı Konyalı 'nın 

verdiği vesikalara dayanarak meydana ge

tirdiği «Hasanoğlan köyü ile ilgili tarihi 

bilgiler» adlı etüdü, öğrencilere yakın 

çevrelerinin tarihini araşt ı rma yollarını gös

terecektir . Köy tetkiklerine giriş olarak 

tarihi tetkiklerin ihmal edilmemesi gerek

lidir. Tarih vesikaları yardımiyle bunu yap

mak imkânını bulamıyan araştırıcıların, 

inceledikleri köylere dair sözlü gelenekteki 

tarihî - ve tarihî diye kabul edilen - bilgi

leri toplamaları, böylece köy geleneğinde, 

köyün tarihi hakkında yer etmiş düşünce 

ve inanışları tesbit etmeleri hem sosyoloji 

araşt ı rmalar ına, hem de tarih araşt ırmala

rına hareket noktası olmak bakımından 

faydalı olur. Oturduğu yerin ve çevresinin 

tarihi hakkında köylünün hafızasındaki bil

giler, tar ih vesikalarının kesin gerçekliğini 

vermeseler bile, uzun bir tarihî gelişimin 

bıraktığı izler olmak bakımından değer 

taşır; kaldı ki rivayetler çok defa tarih 

araşt ı rmalar ına bir başlangıç olur, vesika

ların bulunmadığı zamanlarda, iyi değer

lendirildikleri takdirde, yapılacak izahlar

da onların yerini tutabilir. 

Derginin incelemelere ayrılan bölü

münün sonunda Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi klâsik Filoloji Profesörü Georg 

Rohde'nin, el değmemiş tarih anıtları ve 

yazıtlariyle karşılaşacak köy enstitüsü öğ

rencileri ve köy öğretmenleri için ter t ip 

edilmiş bir çalışma kılavuzu var. -Memle

ketin maddî, manevî kültür araşt ı rmala

rında gelecekte çok verimli çalışmalar 

yapabilecek durumda bulunan Enstitüleri 

şimdiden sağlam ye doğru bir metodla 

hazırlamak bakımından bu çeşit rehberler 

çok faydalı olacaktır. Profesör Rohde'nin 

kılavuzu pratik ve sade bir çalışma plânı 

vermek bakımından değerlidir. Dergi 'nin 

her sayıs ında, sosyoloji, tarih, folklor, 

antropoloji, v. s. gibi bütün memleket öl

çüsünde çalışmak ve kalabalık yardımcı 

unsurların işbirliği yapmak zorunda bulu

nan bilim konularında pratik çalışma yol

larını gösterecek.kı lavuzlar yayınlanması 

pek hayırlı olurdu. 

Dergi'nin birinci bölümündeki öteki 

incelemeleri üç grupa ayırabiliriz. D. Ali 

Uğur 'un Hasanoğlan Köy Enstitüsü çev-

resinin bitkileri, Tevfik Yıldırım'ın Hasa

noğlan köyünde geçim darama, Şevket 

Ilızal'ın Çukurovada toprak ve müstahsil 

durumu adlı yazıları ufak köy sosyolojisi 

incelemeleridir; geri kalan dört y a z ı : 
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Hüseyin Sezgin'in Naldöken (İzmir) kö

yünde Nevruz bayramı, Sami Akıncı'nın 

Bayramlı (Edirne) köyünde evlenme, Hü

seyin Sezgin'in Bozkır ve söğüt kültürü, 

İsmail Tıknaz'ın Köyümde delikanlılar 

birliği adlı tetkikleri, sosyolojik araştırma-

lara da malzeme olacak değerde folklor 

incelemelerine güzel birer örnek veriyor. 

(Yalnız bunlardan İsmail Tıknaz'ın deli

kanlılar birliği konusundaki yazısı, hangi 

köye, hiç olmazsa hangi bölgeye ait ol

duğu, kaydedilmediği için eksik kalmıştır; 

bu yazıda üzerinde durulan gelenek, mem

leketimizin feodal çağlarının bir art ığı 

olmak bakımından tarih ve sosyoloji 

için büyük değer taşır) . İnsan, Der

gideki bu gibi folklor incelemelerini daha 

etraflı, daha bol malzemeli görmek isti

yor ; Köy Enstitüleri Dergisı'nin her ciltte 

çeşitli konuları işlemek ve hususiyle 

Enstîtülü öğrencilerin yetiştirilmesi ama

cını gözönünde tutmak zorunda olduğunu 

hatır larsak, pedagojik bir ihtiyaçtan gelen 

bu hususu tenkit etmeğe Hakkımız olmaz. 

Dergi 'de ufacık örnekler veren genç araş

tırıcı ları, hayata atı ldıktan sonra daha 

geniş ve etraflı bir bilim çalışmasına yö

neltmek vazifesi Enstitülerin dışındaki 

bilim kurullarına düşer. Bu işe şimdiden, 

doğrudan doğruya Enstitülerde, onların 

öğretmen ve öğrenci kadrolariyle sıkı ve 

plânlı bir işbirliği yaparak girişmek lâzım

dır. Böylece Enstitüleri yüksek bilim ku

rullarının, Üniversitelerin ve araşt ı rma 

Enstitülerinin, memleket tetkiklerinde yar

dımcı kolları haline sokabiliriz ; bundan 

hem Köy Enstitülerimiz, hem de çok defa 

memleketin en hayatî meseleleriyle t e m a 

sa geçmemiş olmalarından daima şikâyet et

tiğimiz yüksek bilim kurullarımız çok 

şeyler kazanacaktır . Enstitüler, yetiştirip 

memleketin dör t bucağında, en küçük 

köylere kadar vazifelendirdiği gençlerin 

bilim çalışmalarını tanzim eden, bunların 

neticelerini toplıyan ve asıl bilim kurulla

rının faydasına koyan merkezler olabilir

ler. 

Bütün memleket ölçüsünde ve bütün 

memleketin faydasına çalışan bilimi ger

çek bilim sayanlar, Köy Enstitülerinin 

ağır başlı ve dolgun dergilerini görmek

ten sevinç duyacaklardır . 

Pertev N. Baratav 

Halk Edebiyatı Doçenti 
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Halk Edebiyatı Günü 

Fakültemizin Talebe Toplantı 
Kolu 12 Mayıs cumartesi günü 
bir halk edebiyatı günü tertipledi. 
Bu, talebe kolunun hazırladığı ede
bî toplantıların üçüncüsü oldu ve 
ilk ikisinden daha büyük bir alâka 
ve canlılıkla karşılandı. Toplantı 
günü Fakültemizin büyük konferans 
salonu tamamiyle dolmuştu. Günü, 
kol başkanı Nuri Tanuola açtı.Sonra 
söz alan, ilmî yardımcılarımızdan 
İlhan Başgöz bir konuşma yaparak 
halk edebiyatının değerini belirt
ti ve ondan çeşitli yönlerden edi
lecek istifade üzerinde durdu. Ko
nuşmayı saz şairlerinden okunan 
şiirler takip etmiş, bu arada Türk 
Dili ve Edebiyatı Enstitüsü talebe
lerinden Semiramis Savucu, Ru-
han Türkmen, Salâhattin Tansel, 
Adnan Ürey, Mine Ertuğ, Cavidan 
Özgütürk, Mehmet Çağlar, Enver 
Gökçe,ve diğer Enstitülerden, Meh
met Kurşunloğlu, Selâhattin Ertürk, 
Hakkı Calp, 13. yüzyıldan günü
müze kadar gelen saz şairlerinden 
şiirler okumuşlardır. Gene Türk Dili 
ve Edebiyatı Enstitüsü talebele
rinden Müteyemmen Başol'un seçip 
okuduğu numaralı manilerle gelen
ler talihlerini denemişler ve gün 
Fakülte öğrencilerinden Avni 
özbenlinin sazının iştirakile, Nu-
rünnisa Yelgar ve Servet Olcay'ın 
söyledikleri halk türkülerile sona 
ermiştir. 

19 Mayısta Fakültemizde 
Yapılan Tören 

Talebe toplantı kolumuz, 19 
Mayıs spor ve gençlik bayramını 
Fakültemizde, o günün akşamında 
yaptığı ayrı bir törenle ikinci defa 
anmıştır. İlkin Prof. Bekir Sıtkı 
Baykal konuşmuş, günün tarihimiz 
içindeki değerini ve milletçe 19 
mayısa neler borçlu olduğumuzu 
belirtmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı 
Enstitüsünden Sıtkı Sel de talebe 
arkadaşlarının ve gençliğin fikirle
rine tercüman olmuş, bu büyük 
bayram gününde duyduklarını an
latmıştır. Törende Nedim Çapman 
ve Salâhattin Ertürk, kendi yaz
dıkları birer şiirlerini okumuşlar 
ve toplantı Atatürk'ün Ankara'ya 
ilk gelişini tesbit eden bir filmin 
gösterilmesiyle bitmiştir. 

Fakülte öğrenicilerinin 
Fransızca bir temsil i 

Fransız Dili ve Edebiyatı Ens
titüsü son sınıf öğrenicileri kendi 
teşebbüsleriyle, Salih Canar'ın ida
resi altında Moliere'in Le Bourgeois 
Gentilhomme komedisinin fransızca 
temsilini hazırlamışlar, 21-V-1945 
tarihinde Ankara Halkevinde muvaf
fakiyetle temsil etmişlerdir. Umumî 
istek üzerine temsil 28-V-1945 de 
tekrarlanmıştır: 

Temsilde aşağıdaki öğreniciler 
rol almışlardır: 
M. jourdain — Bülbün Karakoyun 
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Mme. Jourdain— 
Felsefe hocası — 
Eskrim „ — 
Müzik „ — 
Dans „ — 
Lucile — 
Cleonte — 
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Zerrin Üçer 
Dimitri 
Muvaffak Kırlı 
Bahadır Çolgar 
Muallâ Süerdem 
Müjgân Erkmen 
Reha Solgay 

Nicole 
Dorimene 
Dorante 
Covielle 
Müftü 
Uşak 
Uşak 

— Sevim Önen 
— Belkıs Ceylan 
— Necip Türegen 
— İhsan Korkmaz 
— Mustafa İstanbullu 

— Nuri Tanuola 
— Adnan Ürey 

Fakültemizde ilmî çalışmalar 

Bir ilmî yardımcımız doktorasını verererek doktor unvanını 
kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz. 

Doktorayı veren 

Saim Apay 

Doktora konusu 

Türk suçlularında 
antropo - sosyal 
araştırma 

Jüri heyet i 

Prof. Enver Ziya Karal 
Prof. Şevket Aziz Kansu 
Prof. Baha Kantar 




