
OKUMA ÖNERİLERİ 

Bir şemsiye terim olarak düşünebileceğimiz Halk Bilimi, en az bir ortak faktörü 

paylaşan herhangi bir insan grubunun geleneklerini, göreneklerini, pratiklerini, estetik 

yaratımlarını...vb. inceleme konusu yaparken, onun bir alt dalı olan Halk Edebiyatı halkın sözlü 

ve yazılı edebî bir hüviyete sahip yaratımlarını inceler. Türk Halk Edebiyatı da, Âşık edebiyatı 

ürünleri, eski Türk destanları, mit, efsane, masal, fıkra, bilmece, türkü gibi edebî değeri ve 

belirli bir formatı bulunan ferdî veya anonimleşmiş, geleneksel sözlü veya yazılı ürünleri 

kendine özgü metot ve yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, inceleyen, yorumlayan ve sonuçlar 

çıkaran bir bilim dalı1 olarak değerlendirilebilir. 

Günümüz akademyası için en önemli olgulardan biri şüphesiz disiplinler arası 

çalışmalardır. Disiplinler arası çalışma, farklı disiplinlerin etkileşime girdiği ve bir problem ele 

alınırken onun sadece tek bir disiplin özelinde değil; diğer bir veya birkaç disiplinin bakış 

açılarıyla birlikte değerlendirildiği çalışmalar olarak özetlenebilmektedir. Bu bağlamda halk 

edebiyatı, Halk Bilimi disiplini ile de bağlantılı olarak antropoloji, etnoloji, sosyoloji, tarih, 

psikoloji...vb. birçok beşerî bilimle yakın temas halindedir. Türk Halk Edebiyatı bu noktadan 

bakıldığında alan içinde interdisipliner çalışmalar yapmaya en elverişli bilim dallarından birini 

oluşturmaktadır. Yazının başında da değinildiği üzere halk edebiyatı çalışmalarının Türk Dili 

ve Edebiyatı disiplini içinde daha genç bir hüviyete sahip olması da göz önünde 

bulundurulduğunda Türk Halk Edebiyatının daha keşfedilmeye bekleyen birçok hazineyi haiz 

olduğu genç edebiyat araştırmacıları tarafından gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. 

Size bu alanda yazılmış farklı çalışma yöntemlerini içeren, bir kısmı disiplinlerarası beş 

kitabı tanıtacağım. Bu kitapların, sizi sadece zenginleştirmekle kalmayacağını, alandaki diğer 

çalışmaları okuma hevesi uyandıracağını umuyorum. 

Hepinize keyifli okumalar dilerim. 

1. İnekler, Domuzlar, Savaşlar ve Cadılar – Marvin Harris 

Dünyaca ünlü antropolog Marvin Harris’in kaleme aldığı bu eser yazar tarafından 

“kültür bilmeceleri” olarak adlandırılan sorulara bilimsel cevaplar üretmektedir. Hintliler için 

inek kesmek ve yemek neden bir tabudur? Bazı toplumlarca domuz neden asla beslenmeyen ve 

eti yenmeyen bir hayvandır? İlkeller niçin savaşırlardı ve savaş onlar için ne türden bir 

toplumsal işlevi yerine getiriyordu? Ortaçağ Avrupasında beş yüz bin kişinin cadılıktan hüküm 
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giymesinin ve yakılarak öldürülmesinin altında yatan sebepler neydi? Marvin Harris işte bu gibi 

durumların açığa çıkmasının altında, söz konusu toplumlar için aslında oldukça makul 

sebeplerin yattığını kültürel antropoloji bağlamında gözler önüne sermektedir. 

2. Dede Korkut’un Paltosu – Abdulkadir Emeksiz 

Dostoyevski “Hepimiz Gogol’un paltosundan çıktık.” der. Bu ifade ile Rus 

edebiyatındaki Gogol etkisine göndermede bulunur. Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz de 

Dostoyevski’den ilham alarak kitabının başlığında kullandığı palto ifadesiyle, Dede Korkut’un 

Türk kültür ve edebiyatı için ne denli kuşatıcı olduğunu ve yaptığı devasa etkiyi 

vurgulamaktadır. Kitabın üzerinde durduğu esas mesele Dede Korkut’un önemli boylarından 

Bamsı Beyrek boyudur. Bamsı Beyrek boyu ve onun çeşitlemelerinin detaylı incelendiği bu 

eserde ayrıca daha önce karşılaşmadığımız Şah Kasım hikâyesinin de yazar tarafından ortaya 

çıkarılmış olması halk edebiyatı araştırmaları için önemli bir husustur. Dede Korkut’un Paltosu 

başta Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine ve özellikle de Dede Korkut hakkında bilgisini 

genişletmek isteyen her okura hitap etmektedir.  

3. Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi – Walter Ong 

ABD’li bilim insanı Walter Ong’un kaleme aldığı bu eser temelde sözlü ve yezılı kültür 

arasındaki farkları irdelemektedir. Halk Bilimi ve onun bir dalı olan halk edebiyatı alanları için 

sözlü kültür ve sözlü kültür ortamında yaratılan ürünlerin önemi büyüktür. Bu noktada halk 

bilimi araştırmacısı sözlü kültürün önemini iyice anlayarak işe koyulmadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Ong’un bu eseri kitapta ele aldığı birincil sözlü kültür çağı  ve ikincil sözlü 

kültür çağı kavramlarıyla araştırmacılara yeni ufuklar açmaktadır. Yazar yazıyı bir teknoloji 

olarak görmekte ve onu matbaa ve bilgisayardan ayrı tutmamaktadır. Kitabın adında geçen 

“sözün teknolojileşmesi” kısmı tam da burayla ilgilidir. Sözlü kültür ve yazılı kültür farkı, 

birincil ve ikincil sözlü kültür ortamı, yazının insanı nasıl daha unutkan kıldığı ve daha birçok 

tartışmalı konunun ele alındığı bu eser sadece edebiyat eğitimi alan öğrencilere değil; dil ve 

kültür konularına meraklı tüm okurlara hitap etmektedir. 

4. Skolastik Fantazya – Hüseyin Köse 

Hüseyin Köse editörlüğünde hazırlanan Skolastik Fantazya masal türüne meraklı 

okurlara hitap eden, ancak merakının boyutu daha ziyade akademik seviyede olan okurların 

rahat okuyabileceği bir eser görüntüsü çizmektedir. Nitekim eser bünyesinde yirmi üç adet 

makale olarak adlandırılabilecek yazı barndırmaktır ve masal konusu, alanın uzmanları 



tarafından bu yazılarda derinlemesi irdelenmektedir. Neredeyse kitap içindeki her yazının 

kaynakçası akademik anlamda oldukça tatmin edicidir. Kitap sonunda okurlar masalların 

işlevinin sadece eğlendirmek olmadığı görecekler ve masalları derinlemesine incelediklerinde 

onların aslında ne kadar netameli bir tür oluşturduklarını fark edeceklerdir.  

5. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı – Pertev Naili Boratav 

Ünü dünyaya yayılmış, halk bilimi ve halk edebiyatı alannlarında öncü bilim insanı 

Pertev Naili Boratav’ın kaleme aldığı bu eser Türk halk edebiyatı hakkında akıllara gelen 

başlıca sorulara derinliğe inmeden cevaplar vermektedir. Dokuz bölümden oluşan kitap Türk 

halk edebiyatının çeşitli alanlarına göre bölümlenmiş ve kitapta bu alanlar hakkında öne çıkan 

meseleler irdelenmiştir. Soru-cevap şeklinde ilerleyen kitap Türk halk edebiyatını bütün 

yönleriyle tanımak isteyen her okurun rahatlıkla okuyabileceği seviyede ve bir başlangıç kitabı 

hükmündedir. 
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