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ÖZET
Tahir Alangu (1915-1973) folklora “statik” açdan deil, “dinamik” bir gözle bakm ve folklor
metinlerinin dinamik açdan incelenmesi gerektiini söylemitir. Alangu’ya göre özellikle kültürler
aras geçi bölgesi olma özellii tayan Balkanlarda, statik folklor yaklamyla aratrma yaplmas
salkl sonuç vermeyebilir. Mukayeseli folklor yönteminin tercih edilmesi aratrmaclar için daha
doru bir yaklam olacaktr. Alangu, metinlere “kültür eksenli bakmas”ndan dolay bu görüü
savunmu ve bu yöntemi kullanan aratrmaclar tevik etmitir. Alangu bu özellikleriyle Türk
folkloru için oldukça önemli bir bilim adam özellii göstermektedir.
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ABSTRACT

Tahir Alangu (1915-1973) studied on folklore by dynamic theory and in his opinion folkloric texts
have to be studied by dynamic theory. Especially in Balkans, studying by static theory may cause
wrong results because of Balkans’ intercultural characteristic. Using the method of comparative
folklore will be a better approach for folklorists. Alangu looked folklore texts from their “cultural”
points. In addition to this he exhortated the folklorists who use this method. By these properties
Alangu is one of the most important folklorist for Turkish Folklore.
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1.Giri
‘Balkan’ terimi “ormanlk da” anlamna gelir ve kukuya yer brakmayacak bir
biçimde Türkçe kökenli bir kelimedir. Kowalski, dilbilim, tarih ve etnoloji ile ilgili verilerden
hareketle Deliorman Türkleri ile Gagavuzlarn kökenlerinin Anadolu’dan gelen Türklere
balanamayacan ileri sürmektedir. Kowalski, gerek Deliorman Türkleri ve gerekse
Gagavuzlarn “üst üste üç tabakadan müteekkil bir maden filizi imi gibi” kabul
edilebileceini söyler. En eski tabaka kuzeyli bir Türk topluluunun kalnts, ikincisi
Osmanl devri öncesinde güneyli bir Türk topluluundan, üçüncü tabakann da Osmanl devri
“Türk kolon[i]lerinden ve Türklemi unsurlarndan” olutuunu ileri sürer (Kowalski 1949:
499-500).
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Hafzalarmz tazelemek bakmndan, Osmanl devletinin Balkanlardaki varlna bir
göz atmak yararl olacaktr: Osmanl devleti Arnavutluk’ta 1468-1912 arasnda 444 yl,
Bosna’da 1463-1878 arasnda 396 yl, Bulgaristan’da 1396-1878 arasnda 483 yl,
Hrvatistan’da 1526-1699 yllar arasnda 173 yl, Yunanistan’da 1456-1830 yllar arasnda
374 yl, Hersek’te 1482-1878 yllar arasnda 396 yl, Macaristan’da 1526-1699 yllar
arasnda 173 yl, Makedonya’da 1371- 1913 ylar arasnda 542 yl, Romanya’da 1476-1829
yllar arasnda 353 yl, Eflak’ta 1504-1829 yllar arasnda 353 yl, Moldavya’da 1504-1829
yllar arasnda 325 yl ve Srbistan’da 1389-1829 yllar arasnda 440 yl hükümran
olmulardr (bk. Brown 2000: 9-12).
Göç, “insann corafî hareketlilii, bu hareketliliin yol açt nüfus dinamii”
eklinde tanmlanmaktadr (Aydn 2003: 341). Balkanlarda farkl kültürlere mensup farkl
milletler hep var olmulardr. Gerek Balkanlar ve gerekse Anadolu yarm adas sürekli iç ve
d göçlere sahne olmutur. “Göçün kültürel sonuçlar, kültür göçü, kültürel yaylma, kültür
oku, kültürleme, kültürlenme ve kültürel uyarlanma süreçlerinde ortaya çkar. Göç,
karlaan kültürlerin ‘benzeme’ eilimini güçlendirdii gibi, dlanma veya aznlk haline
gelmek gibi nedenlerle, ‘ayrma’ ve kültürle kimliin vurgulanmas sonucunu da
dourabilir.” (Aydn 2003: 342). Kültür göçü, “‘kültürel yaylma’nn etnik yaylmayla birlikte
yürüdüünü öne süren yaklam”, kültürel yaylma ise, “kültür öelerinin bir kültür alanndan
dierine geçip benimsenmesi” (Aydn 2003: 534) olarak tanmlanmaktadr.
2. Tahir Alangu
1915 ylnda stanbul’da doan M. Tahir Alangu’nun bilimsel anlamda ‘folklor’la ilk
yüz yüze geldii tarih 1938 yldr. O yl stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat Bölümüne örenci olarak kaydolmutur. Fakülte hayat 1938-1943 yllar arasn
kapsamaktadr. Fakültede folklor ve halk edebiyat derslerini Ord. Prof. M. Fuad Köprülü ve -aslnda Psikoloji profesörü olan- Sabri Esat Siyavugil’den alacaktr. Bu esnada stanbulEminönü Halkevi Dil ve Edebiyat ubesi’nde arkada Behçet Gönül [Necatigil] ile birlikte
görev alr ve folklor çalmalarna bilimsel anlamda burada devam eder. Henüz üniversite
örencisi iken 1941-1943 yllar arasnda dergilerde, folklor konulu makale ve çevirilerinin
yaynlad bilinmektedir.
Alangu’nun Balkan folkloruna ilgisi 1943 ylnda balamtr. Üniversite mezuniyet
tezinde ‘masal’ geçünü ileyen Alangu, Balkan milletlerinin masallar konusunda ilgi çekici
tespitlerde bulunmutur. Bu tarihten 1969-70 yllarna kadar Balkan folkloru konusuna tekrar
dön/e/memitir. 1970 ylndan itibaren Balkanlarda düzenlenen festivalde komite üyesi olarak
görev almas sebebiyle, bu konuyla ilgili görü ve düüncelerini çeitli vesilelerle açklamtr.
1969-1973 yllar arasnda Robert Kolej’de -imdiki Boaziçi Üniversitesi- ‘Türkiye
Folkloru’ dersleri vermitir. Çok arzu etmesine ramen, üniversitede folklor bilimiyle ilgili
akademik çalmalar yapamaz. 19 Haziran 1973 tarihinde, henüz 57 yanda iken vefat
etmitir.
Alangu, ‘folklor’ bilimine ‘dinamik’ bir açdan bakar ve ‘statik’ görü sahiplerini
kyasya eletirir.1 Onun folklorla ilgili kitap hacmindeki çalmalar unlardr: Masal
Aratrmalar Sahasna Toplu Bir Bak ve Türk Halk Masallarnn ç Yaps ve
Kahramanlar Üzerine Bir Deneme (Baslmam mezuniyet tezi, stanbul 1943); Çalgl
Kahvelerde Külhanbey Edebiyat ve Nümuneleri (stanbul 1943);
Kalavela/Finlerin
Kahramanlk Destan (stanbul 1945); Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-Necât, Mevlût
(Mevlid),(stanbul 1958); Kelolan Masallar, (stanbul 1967); Billûr Kök Masallar,
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(stanbul 1961); “Türkiye Folkloru Elkitab Notlar” (stanbul 1969. Ayrca bk. Alangu 1983,
s. 23-153) ve ölümünden sonra bir ksm folklor yazlarnn bir araya getirildii Türkiye
Folkloru Elkitab (stanbul 1983).(Ayrntl bilgi için bk. TBEA 2001, Necatigil 1972, B.
Alangu 1983).
3.Göçmen Folkloru Kavram
Burada, Türkiye’de yaanan ‘iç göç’ olgusundan ziyade, ‘d göç’ üzerinde
durulacaktr. D göç olgusu ile birlikte gelenlerin tadklar unsurlar, ‘folklorik metinler’ ve
‘sözel tarih’ anlatlar niteliindedir. Sözel tarih anlats niteliindeki ‘metin’lerin, ‘birey’in ve
‘aile’sinin hayatndaki ilevlerini Özkul Çobanolu öyle anlatmaktadr:
“...Türk halk kültüründe göç hikâyeleri, bireyin veya ailenin geçmiini veya tarihini yeni
kuaklara aktararak onlara kim olduklarn ve nereden geldiklerini anlatp eitmek, ailenin kökeni ve
geçmiinde yaanan ac ve skntl günlere dair hatralar anlatarak aile birliini ve beraberliini
salamaya yönelik birletiricilik ve yönlendiricilik; ailenin veya ailenin bir bireyinin bandan geçmi
bir any, aka veya espriyi hatrlayp yâd ederek elendirip hoça vakit geçirmek, ailenin karlat
skntlar amaya yönelik olarak geçmite yaanan daha kötü veya skntl günleri naklederek bireylere
moral vermek yahut yeni mücadeleler için yüreklendirmek, kolaylkla görülüp gözlenebilen yaygn,
açk ve gizli ilevleri oluturmaktadr.” (Çobanolu 2001: 248)

Edebî ve sanatsal nitelii olan Halk Edebiyat ürünlerinin ‘d göç’ü yaam olan
bireylerin oluturduu ‘toplum’ hayatnda gördüü ilevler ise, yaygnl, etkisi ve gücü
bakmndan daha önemlidir. Konumuzla ilgisi bakmndan bunu, Balkanlardan XX. yüzyl
balarndan itibaren dalga dalga Türkiye Cumhuriyeti’ne göçen “Evlâd- Fatihân”n
yaatmaya devam ettii sözlü kültür ürünlerinde görmemiz mümkündür.
Bu ürünleri sistematik bir ekilde inceleyip deerlendirmeyi üniversite örencisi
olduu yllarda planlayan Alangu, ‘göçmen folkloru’ balamnda ‘masal’ metinlerinin
halihazr durumlar ile bunlarn istikballerini 1943 ylnda hazrlad baslmam mezuniyet
tezinin “Türk Halk Masallarn Toplama ve Tanzim Prensipleri” bölümünde öyle
deerlendirmektedir:
“Çalmamzn bibliyografya ksmndaki levhalardan [tablolardan] görülecei üzere, Türk masallarnn
en ziyade topland saha stanbul ve Avrupa Türkiyesidir. Bu vâka, bundan sonra yaplacak
çalmalarda göz önünde bulundurulacak hedefleri açkça gösteriyor: Anadolu sahasnn derlenmesi ön
plâna alnacaktr. Fakat imdiye kadar stanbul ve Avrupa Türkiyesi (geni mânâda Rumeli) çevresinde
toplanlan masallarn, bu sahada yaplacak i brakmayacak ekilde sistematik olarak yürütüldüü
zehâb [kanaati] hasl olmasn. Ignacz Kunos’un çalmalar müstesna olmak üzere, geriye kalan
çalmalarn hiç biri maksada uygun bir mahiyet arz etmiyorlar. Medenî çehresi süratle deien, eski
Türk varlnn ana merkezlerinden biri olan stanbul, halk bilgisi [folklor] bakmndan tad
ehemmiyeti yava yava kaybediyor. Bu sebepten, toplanmaya [derlenmeye] ihtiyaç gösterecek halk
menkulât [rivayetleri] uzun çalmalar igal etmeyecek olan stanbul ve Rumeli sahasnn masallarn
toplamak ii, bu saha ile megul olacaklar için bir ön çalma mahiyetinde olacaktr.
Dier bir mesele de, mühim olarak önümüzde duruyor: D Türklerin masallar. Bunlardan bilhassa
Rumeli muhacereti sahasnda bulunan Deliorman halk kültürü süratle ortadan silinmek vaziyetinde
bulunmaktadr. Anadolu’ya muhaceret eden bu mntka ahâlisi, orijinal eyalarn kaybettikten baka
kostüm, dil ve halk kültürü bakmndan göç ettikleri muhite pek çabuk intibak [uyum] karakteri
gösteriyorlar. Bu suretle bize kymetli mukayese imkânlar verecek bilgilerin toplanmas ihtimalleri
ebediyen ortadan kayboluyor. Rumeli’deki bu muhaceret mntkalar aratrcnn nazar- dikkatini
dikkatle üzerine tevcih edecei [yöneltecei] sahalar olmaldr” (Alangu 1943: 127, abç.).

Alangu’nun, Rumeli’den Türkiye’ye göç eden Türklere ait masallarn -geni anlamda
düünülecek olursa bütün folklorik ürünlerin- yeniden ve bilimsel usûllerle derlenmesi
düüncesi dikkat çekicidir. Çünkü Alangu, Türkiye’ye Deliorman mntkasndan gelen
Türklerin 93 Harbi’nden[1877/78] tezin yazld 1943’e kadarki dönem içerisinde,

getirdikleri ‘halk kültürü deerleri’nin zaman içerisinde yerleik kültür unsurlaryla hzla
kart ve o kültürün içinde eridii kansndadr.
Alangu’nun ‘göçmen folkloru’ hakkndaki düünceleri, genellikle ‘Balkan folkloru’
merkezlidir. Durumun bu ekilde olmasnda, kaleme ald ‘metin’lerin Balkan Festivali’nde
sunulmu olmas da etkili olmutur. O, 1970 ylndan vefatna kadar (1973), Yugoslavya’nn imdi Makedonya- Ohri ehrinde tertiplenen Balkan Halk Danslar ve arklar Festivalinin
koordinasyon komitesi üyeliini yapmtr (B. Alangu 1983: 14).
1970 yl Ekim aynda Ohri’de düzenlenen Balkan Festivali’nde sunduu “Balkan
Uluslar ve Türkiye Arasnda Karlkl ve Sürekli Folklor likileri, Ortak Unsurlar. Göçmen
Folkloru Sorunlar Üzerine Bir Deneme” isimli teblii ile (Alangu 1970c) dier makale ve
röportajlarnda, genel olarak ‘göçmen folkloru’, özel olarak da ‘Balkan folkloru’ konusunda
ilgi çekici tespitlerde bulunduu görülmektedir.2 Bu konudaki görü ve kanaatlerini ana
hatlaryla öyle özetleyebiliriz:
Göçmenler herhangi bir yere iskân edildiklerinde, bu yerleme bölgelerinde yerli
unsurlarla aralarnda önce bir “gerilim ve çatma” doar. Yerli unsurlar yeni gelenlere kar
bir “direnme ve kapanma” gösterirler ve gelenleri “dlar”lar. Bu aama “yeni birleimler
getirecek halk kültürü oluumuna dönümeden önceki bir sosyal psikoloji aamas” olarak
adlandrlabilir. Yerli cemaatle göçmen topluluu arasndaki oluan bu sosyal psikoloji
aamas zaman içerisinde bir “folklor sorunu”na dönüür ve folklorik anlamda öyle bir tablo
ortaya çkar:
1. “Göç olayn yanstan, eski yurtlarn özlemle tasvir eden türküler, eski yurt
manzaralarn ve hayatn yücelten hikâyeler”. Bu unsurlar göçmenlerin yeni toplum çevresine
uyumu engelleyici ve geciktirici bir “direnme hali”ni ifade eder.
2.Göçmenler “eski yurtlarndan birlikte getirdikleri kültür unsurlarna dört elle
sarl[rlar]” ve “bu unsurlar, kendileri için bir manevî kalkan olarak kullan[rlar].” Daha
sonra ise göçmenlerle yerleik halk arasnda “bir yenileme bir birleme evrimi”
balayacaktr. Göçmenler arasnda, “kopup geldikleri yurtlarna duyduklar özlem[i] ifade
eden [yeni] ürünler yaylmaya balar. Göçmenler ve yerleik ahali arasnda artk “direnme,
çatma ve gerilimlerin gücü azalr”. En sonunda ise göçmenlere ait folklorik unsurlar
yaylmaya balar. Son zamanlarda Türkiye’de hzla yaylmaya balayan ‘Rumeli türküleri’, bu
balamda deerlendirilebilir (Alangu 1970c: 25-27. abç.).
Farkl millet ve dinlerden olan göçmen ve yerli unsurlar arasnda ‘gerilim ve çatma’
daha iddetli olacaktr. Alangu, göçmen yerleme bölgelerine Balkanlardan getirilen Türk ve
Müslümanlara ait halk kültürü unsurlar ile, Türkiye’de iskân edilen bölgelerde “törelemi
yaamla birlikte yürüyen yerli -Türk ve Müslüman- unsurlar arasnda bir gerilim ve
çatmann yaandn hakl olarak söylemektedir. Bu gerilim ve çatma, ‘Mübadele’de
(1927), Anadolu’dan Yunanistan’a gönderilen ‘Rum’, ‘Karamanl’ fakat dinleri Hristiyan
olan unsurlar Yunanistan’a iskân edildikleri zaman da yaanmtr.3
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Ayrca bk. Alangu 1974. Tahir Alangu’nun ölümünden sonra ngilizce’ye çevrilip yaymlanan makalenin 13.
sayfadan sonuna kadar olan ksm, Alangu 1970c’deki makalenin çevirisi, yaznn 9-13. sayfalar aras ise Alangu
1983’ün 27-37. sayfalar arasnn özeti mahiyetindedir.
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göç akmlar olmutu. Bunlardan en büyüü, Kurtulu Sava’ndan sonra Anadolu’dan Yunanistan’a doru yönelen
‘mübadele göçü’ oldu. Bu yerleme olaynn ortaya çkard sorunlarn, kendi bölgelerindeki halk kültürü

Alangu ‘göçmen folkloru’ kapsamnda u konularn aratrlmasn gerekli
görmektedir:
“1.Eski yerleme bölgelerinden tayp getirdikleri, aslnda o bölgelerde yeni karmlar ve birleimlere
uram halk kültürü,
2.Yeni göç olayn, eski yerleme bölgelerine duyduklar özlemleri, göç aclarn

Alangu, Balkanlardan Türkiye’ye doru akan göç hadisesini u cümlelerle
anlatmaktadr:
“Balkanlardan Türkiye’ye göç olay aslnda alt yüz yllk bir imparatorluun tasfiyesi, büyük bir
askerî, iktisadî ve kültürel takn hareketinin eski yataklarna çekilmesi olaydr ki, 1877 Balkan
Savandan balamakta, daha sonralar da baka nedenler ve artlar altnda, günümüze kadar sürüp
gelmektedir: Sava zorlamalar, iktisadî ve siyasî basklar, akraba ve soydalarndan ayr düme gibi
psikolojik nedenler, cemaat desteinden yoksun kalma, yeni ve daha uygun yerleme olanaklarnn
çekiciliine kaplma, karlkl anlamalar gibi çeitli motiflerle Türkiye’ye doru sürekli bir göç akm
sürüp gelmitir.” (Alangu 1970c: 26. abç.).

Dolaysyla buralar aratran kiilerin önlerinde duran en önemli sorun, “göçmen
tabakalamas ve buna bal kültür karmlar” olmaktadr. Çünkü Alangu, XIV. yüzyldan
itibaren Anadolu’dan Balkanlara akan Türk nüfusunun Balkan corafyasnda alt yüz yllk bir
zaman diliminde farkl kültürlerle karlaarak birbirleriyle etkileim içine girdiini, bu
unsurlar gerisin geri Anadolu corafyasna dönerlerken de “yalnz götürdükleri[ni] deil,
oralardaki –Balkanlardaki- çeitli halk kültürleriyle yaptklar karmlarn ürünlerini de
geriye, Türkiye’deki iskân bölgelerine” getirdiklerini kaydeder (Alangu 1970c: 25). Bu
duruma örnek olarak, stanbul-Türk Folklor Derleme Kolu’nda görevli Bilge Türk Eliçin’in
derlemelerini örnek olarak verir.
stanbul-Küçükköy-Makedonya, Türk asll Üsküp
göçmenleri arasnda yaplan bu derlemede, “vaktiyle Makedonya’da söylenip yaylm destan
kalnts epik türkülerin nasl Türkçe’ye çevrilip yeniden biçimlenip anlatld” üzerinde
durulmakta ve Halil ile Muyo, Tale Liçanne ve Culiç brahime adl dört bölüm (epizot)

“folklor kadar ulus ve halklar yaknlatracak daha güçlü bir etken düünemiyorum ben”
demektedir (Alangu 1970a: 232).

7.Karlatrmal [Mukayeseli] Folklor Yöntemi
Dinamik folklor anlay ve karlatrmal metodun uygulamasnda, Finliler ve
Almanlar bir hayli ileri gitmilerdir. Alangu, ‘dinamik folklor anlay’na sahip ve folklorda
‘mukayeseli yöntem’in uygulanmasn gerekli gören bir bilim adamdr. u cümleler, onun bu
yöntemden ne anladn bize anlatmaktadr:
“Meselâ bir masal Hindistan’dan kalkp Finlandiya’ya kadar gidiyor. Her ülkede baka motifler öne
geçiyor, baz motifler düüyor. Hindistan’da baka motiflere önem verilmiti, bizde baka, Balkanlarda
baka. Bunlarn varyantlarn kar karya getiriyorlar, aradaki farklar tespit ediyorlar, bu farklarn neden
meydana geldiini aratryorlar. ‘Mukayeseli folklor’ bu ile urayor imdi.” (Görür 1971: 55-56).

Bu ifadeler, folklorun ‘millî’ olmaktan öte ‘evrensel’ bir yannn da olduunu, farkl
kültürlere ait ‘ortak/benzer’ ürünlerin karlatrlmasnn ‘mukayeseli folklor’un ii olduunu
belirtmektedir.
Folklorik ürünlerin karlkl etkileimini ‘Balkanlar’ ölçeinde deerlendiren Alangu,
Balkan milletlerinin folklorcular için de yararl olacak u tespitlerde bulunmaktadr:
“Folklor aratrmaclar uzun süre ‘Karlatrmal Aratrma’ yolundan uzak kalm, kapal bölgelerde
derinliine ve çok deerli malzemeyi derlemitir. imdi artk bu deerli malzemeyi karlatrmal sentezlere
götürmenin zaman gelmitir. Balkan uluslar ve halklarnn bu yeni yola girmelerinde, karlkl yararlar
olduuna inanyorum. (...) Halk bilgisi [folklor] elementleri yalnz Balkan ülkelerinde deil, çok daha geni
alanlarda, ktalar arasnda, snrlar, kültür ve dil engellerini ayor. Baz öncü ülkelerin aratrclar bu gerçei
ortaya koyan çok deerli örnek eserler ortaya koyduklar gibi, bu amaca yönelen metotlar gelitirilmi, kitap
serileri hazrlanm, seminerler düzenlenmitir. Bu amaçlara ve metotlara balanan dünya folklorcular daha
geni alanlara yönelirlerken, Balkan folklorcularnn da artk Balkan Halk Kültürü ortakln aratran bir yola
girmekte geç kalmamalar temenni edilir” (Alangu 1983b:230).

Statik ve dinamik folklor anlaylar dorultusunda, Balkan milletleri folkloru ile ilgili
birkaç örnek üzerinde durmak, söz konusu kavramlarn anlalmas bakmndan yararl
olacaktr:
Hristo Tomov Vakarelski’nin Bulgaristan Etnografyas (Sofya 1965) kitab, temel
tezleri bakmndan ele alacamz ilk örnek olacaktr. Kitabn Bulgarca basksndan sonra
1969’da Almanca’ya çevrilip yaynland bilinmektedir. En sonunda da söz konusu eser
1977 ylnda gözden geçirilmi, tamamlanm, bir çok bölümü yeniden yazlm olarak
Sofya’da Nauka i zkustvo yaynevi tarafndan tekrar neredilmitir. Kitabn temel ‘tez’i
özgün bir Bulgar etnografyasnn mevcut olduu iddiasdr. M. Türker Acarolu “’Bulgaristan
Etnografyas’ m Yoksa ‘Türk Etnografyas’ m?” isimli bildirisinde Vakarelski’nin eserini
deerlendirmi, Bulgar etnografyasndaki Türk tesirlerine iaret etmi ve srarla bir Bulgar
etnolojisinin mevcudiyetini ileri sürmenin yanlln göstermitir. (bk. Acarolu 1999b). Bu
örnek, Balkanlarda d etkilere kapal, bir millete ait, saf, bozulmam folklor ürünlerinin
mevcudiyetinin zorluunu göstermektedir.
Ohri’deki festivalde seyrettii bir Bulgar halk oyununu Alangu öyle yorumlar:
“Balkan Festivalinde Bulgaristan’dan bir ekip geldi, Varna tarafndan. Bu ekip maskeli oyunlar oynad,
bellerinde çanlar aslm, ellerinde birtakm sopalar ve korkunç maskelerle bir oyun oynadlar. Bu oyun
Proto-Bulgar’d. Yani Bulgarlarn Slavlamalar ve Hristiyanlamalarndan önce, Türk aslndan olan
Bulgarlarn oyunlarndan biriydi. Çok enteresan bir oyundu. (...) O Bulgarlarn ‘kukuri’leri tamamyla
aman aslndan gelen oyunlard.” (Görür 1971: 58. abç.).

Bu tespit bize ‘saf’ ve dier kültür unsurlaryla ‘karmam’ bir folklor ürünü
olamayaca gerçeini ifade etmektedir. Bir mülâkatta Alangu’ya “Türk halk edebiyatnn
önemli tiplerinden olan Kelolan’n Balkanlarda ve dier Avrupa ülkelerinde bir benzerini
görebiliyor musunuz?” sorusu sorulur. O da cevaben, Kelolan ile ilgili u ilgi çekici
tespitlerde bulunur:
“Vardr. Biri Kelli Kelolan, dieri Düzmece Kelolan. Düzmece Kelolan, padiahn küçük olu
ehzadedir. Asl Kelolan bu deildir. Bana bir i gelmitir, saraydan darya dümütür. Günün birinde
tekrar gelecek eski mevkiini elde edecektir. Bu tip Kelolan bütün yabanc memleketlerde var. Fakat asl
ba kel olan Kelolan vardr ki, bunu ötekinden ayrmak için Kelli Olan diyorlar. Bu tip, erkek
topluluklarna mahsustur, kadn topluluklarnda söylenmez. Müstehcen, açk saçk taraflar da olduu gibi,

kavgac, âsi, ba kaldran bir tiptir. Romantik bir tip deildir. Kimseden yardm dilenmez, toplumda
yükselirken daima dövüken, kavgac karakteriyle, zekâsyla elde eder. Sosyal mevkiiyle elde etmez.
Balkan memleketlerinin bazlarnda Kel ismiyle de vardr. Oralara yürümü bu. Buna karlk
Almanlarda, Ruslarda Kelli Kelolan yok. Ancak bizim kültür alanmza giren yerlerde var” (Görür 1971:
60. abç.).5

Ayn görümede Arnavutlar tarafndan bilinen Nasrettin Hoca hakkndaki yorumu ise,
benimsemi olduu ‘dinamik folklor anlaynn doruluk ve haklln göstermektedir:
“Meselâ Arnavutlar Fatih’ten sonra Nasrettin Hoca’nn Arnavutluk’a gittiine inanyorlar. Çeitli meslek
gruplarnn temsilcileriyle karlkl konumalar, nükteleri var. Hattâ bir de yaynlanm kitap var,
Nasretttin Hoca Arnavutluk’ta diye. Yani folklor katiyen snr tanmyor. Her yerde de deiiyor.” (Görür
1971: 55-56).6

Katld Balkan festivallerinde Alangu, çeitli Balkan milletlerine mensup baz
halkbilimcilerini de etkilemitir. Onunla görütükten sonra; Dr. Srebrina Knejeviç [Belgrad],
Balkan milletlerindeki türkü ve efsanelerin karlatrlmasn; Nicolae Dunare [Cluj], Balkan
milletlerindeki kostüm, ileme, balk ve hal-kilim motiflerinin karlatrlmasn; Baki
Kangali [Tiran], Türk ve Arnavut halk türkülerinin karlatrlmasn ve Bulgar Bilmeceleri
adl kitabn yazar, Sofya Etnoloji Müzesi müdiresi de Türk ve Bulgar bilmecelerini
karlatrmal incelemeye karar verdiklerini söyler. Alangu da, onlarn yapacaklar bu tarz
çalmalar tevik eder ve onlara yol gösterir (Alangu 1983b: 231).
Bu tarz çalmalar halen günümüzde çeitli milletlere mensup Balkan folklorcular
tarafndan yaplmaya devam etmektedir. 1966 ylndan bugüne kadar T.C. Kültür
Bakanlnn düzenledii bilimsel toplantlarda bu konularla ilgili baz bildiriler sunulmutur.
(1966-1991 tarihleri arasndakiler için bk. Nahya 1992). Kültür Bakanlndan baka baz
resmî ve özel kurulularn düzenledikleri bilimsel toplantlarda ve Türkiye’de yaymlanan
birtakm folklor dergilerinde de bu çeit bildiri ve makaleleri görmemiz mümkündür.
8.Balkan zlenimleri
Alangu 1970 ylnda katld Balkan Festivali srasnda Makedonya ve Bulgaristan’
gezip inceleme frsat bulduunu belirtir ve bu ülkelerdeki “aydnlarn youn bir düünce ve
sanat havas içinde olmadklar izlenimi” edindiini söyler. Balkan ülkelerinin “kalknmayla
düünceyi birlikte yürütmedikleri anlalyor” der. “Bu da genç kuaklar düünceden çok
modaya doru kaydryor. Kültürün hemen her alannda gençler arasnda yeteri kadar ilgi
görmedim. Bu belki de bilinçli bir plânlamann, kendilerince bilinen bir ertelemenin
sonucudur... Pek tabii ki kalknmada sosyalist aamaya ulamlar. Ama eski kavgalardan ve
millî kurtulu akmlarndan kalan mutaassp saplantlarn bir çounu henüz sosyalist ahlâka
dönütürememiler. Bu durum kenardan kydan kendini gösteriyor. Gençlik bütün bu
sorunlarn hepsinin üstünden atlam geçmi” (Alangu 1970b: 234. abç.).
Alangu’nun bu tespitleri, Balkan corafyasnda yakn zamanlarda yaanan ‘soykrm’
hâdiselerinin âdeta bir habercisi gibidir. O Balkan Festivalinin asl görevinin, “Balkan halk
kültürü ortakln karlatrmal bir yoldan göstermek” olduunu srarla vurgulamaktadr.
Bu gerçekleecek olursa, festival “salam bir bilimsel temel”e oturtulmu olacaktr (Alangu
1983b:229. abç.).

5

Kelolan tipinin eski Türk kökenleri hakknda bk. Ögel 1976. Ayrca bk. Tahir Alangu, “Kelolan Masallar
(Mitostan Kurtulu-Gerçee Yöneli)”, Alangu 1983, s.330-343.[Makale 1968 ylnda yaymlanmtr.]
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Balkan halkbiliminde Türk etkilerini toplu bir biçimde görebilmek için bk. Acarolu 1999a. Bu yazda ‘Türk’ diliyle
yaratlm folklor ürünlerinin farkl Balkan milletlerindeki tesirleri incelenmitir.

9.Balkan Folkloru Konulu Projeleri

Alangu 1941 ylnda henüz üniversite talebesi iken Ignacz Kunos’un Almanca kaleme
ald atasözleri ile ilgili bir makaleyi Türkçe’ye tercüme ederek neretmitir (bk. Kunos
1941). Kunos, 1904 senesinde Tuna Tatarlar ile Bulgaristan Türklerinden derledii
atasözlerini 1906 ylnda bu makalede bir araya getirir. Alangu “atasözleri kitabiyat
vadisindeki ehemmiyetine binaen ileride tertip etmek fikrinde olduu
bir serinin
mukaddimesi olarak” düündüü için, çeitli düzeltme ve eklemelerle makaleyi neretmitir
(Kunos 1941). Ancak söz konusu projeyi, nedendir bilinmez ömrünün son yllarna kadar
hayata geçirememitir.
1970 ylnda benzer bir projeyi hayata geçirmeyi tasarlayan Alangu, stanbul’un
varolarnda yaayan Balkan Türklerinin folklor ürünlerini derleyecek “bir aratrma
hareketi” plânlam ve bu faaliyeti ileride geniletmeyi düünmütür. Proje kapsamnda ilk
derlemelerin stanbul-Türk Folklor Kurumu Derleme Kolu tarafndan yapld bilinmektedir
(Alangu 1970c: 27-28). Üzülerek belirtmeliyiz ki, Alangu’nun vakitsiz ölümü, bu projenin de
tamamlanmasna imkân vermemitir.
1973 ylnda, ölümünden bir hafta evvel Ömer Faruk Toprak ile görümesinde,
Romanya’ya gitmek istediini, oray da görürse Balkan folkloru ile ilgili olarak hazrlamakta
olduu bir eserini tamamlam olacan söyler (Toprak 1973: 12). Serhat Kestel de
Alangu’nun ölümünün ardndan kaleme ald bir yazda, onun resimli bir “millî kostüm
katalogu” hazrlamakta olduunu, ayrca Balkan milletlerinin geleneksel giysilerini tayan
bebekler topladn kaydeder (Kestel 1973: 9-10). Toprak ve Kestel’in iki farkl eserden mi
yoksa ayn eserden mi söz ettiklerini bilemiyoruz. ayet bu eser mevcut ise, Alangu ailesinin
Türk halkbilimi dünyasna bu eseri kazandrmasn temenni ediyoruz.
10. Sonuç ve Deerlendirme
Alangu, Balkan milletlerine mensup folklorcularn ‘statik’ ve ‘millî kurtulu aamas’
anlayn terk ile, ‘dinamik’ folklor anlayna sahip ve ‘karlatrmal’ yöntemi benimseyen
bir donanma sahip olmalarn gerekli görür. O, Balkan milletlerinin folklor ürünlerinin o
millete mensup insanlara, ‘dümanlk’ yerine ‘dostluk’ duygularn alamas gerektiinin
altn önemli çizer. Balkanlardaki özellikle geçmi ‘Komünist/Marksist’ yönetimler folklor
olgusuna srarla ‘statik’ bir gözle bakmlar ve mensup olduklar milletlerin “millî
kurtulu”lar için ondan [folklordan] yararlanmaya kalkmlardr.
Bu bakn yanlln, üzülerek belirtmeliyiz ki Balkanlarda yakn zamanda yaanan
katliam ve olaylar ortaya koymu vaziyettedir. Tahir Alangu, folklor ürünlerinin ‘saf’ ve
yüzde yüz ‘millî’ olannn olamayacan, bu anlayn sakatln 1970’li yllarda belirtmitir.
Alangu’ya göre bu dünya corafyasnda folklor bakmndan Türkiye, bir “köprü”, Balkan
yarmadas ise “kavak” konumundadr. Kanaatimizce Alangu7nun bu tespitleri dorudur.
Prof. Dr. Kurtulu Kayal, Alangu’nun eletirmenlii ile ilgili yazd bir makalede,
onun folklor üzerine kaleme ald metinlerin hiç ilgi çekmedii kaydeder. Bunun iki nedeni
olduunu, bunlardan birincisinin Alangu’nun folklor sorunlarna “kültür eksenli bakmas” ve
“tarih okumas” dierinin ise “Alman metinlerine âina olmas” gerçei olduunun altn
çizer (Kayal 2003: 630. abç.).7 Kayal’nn bu tespitleri kanaatimizce dorudur.
Alangu’nun folklor çalmalar, gerek salnda ve gerekse öldükten sonra -üzülerek
belirtmeliyiz ki- anlal/a/mamtr. Onun ‘folklor’ olgusuna bak, Balkan folkloru
hakkndaki görüleri ve gerekse dier folklor çalmalar,
pek ilgi çekmemi ve
7
Alangu’nun bir “kültür bilimcisi” olarak ele alnp, bu açdan ‘100 Ünlü Türk Eseri’ adl kitabnn tantld ksa bir
makale için bk. Görkem 2004.

deerlendirilmemi; onun folklor çalmalarnn kaderi, ölümünün üzerinden henüz otuz yl
akn bir zaman geçmi olmasna ramen, maalesef görmezden gelinmek ve unutturulmak
olmutur. Tahir Alangu’nun folklor hakkndaki teorik düüncelerine ve uygulamal
çalmalarna, günümüz Türk halkbilimcilerinin yeniden eilmeleri gerektii inancndayz.
nancmz odur ki, bata Türkiye’de halkbilimi ile uraan bilim adamlar olmak üzere
Türkiye ve Balkan ilim âlemi, ölümünün üzerinden otuz yl akn bir süre geçmi olsa bile,
Tahir Alangu’nun bir ‘kültür bilimcisi’ kimliiyle yapt çalmalar daha fazla görmezden
gelemeyecek; gerek kendisini ve gerekse çalmalarn artk daha fazla ‘yok’ sayamayacaktr.
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