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ÖZET 
 

Tahir Alangu (1915-1973) folklora “statik” aç�dan de�il, “dinamik” bir gözle bakm�� ve folklor 
metinlerinin dinamik aç�dan incelenmesi gerekti�ini söylemi�tir. Alangu’ya göre özellikle kültürler 
aras� geçi� bölgesi olma özelli�i ta��yan Balkanlarda, statik folklor yakla��m�yla ara�t�rma yap�lmas� 
sa�l�kl� sonuç vermeyebilir. Mukayeseli folklor yönteminin tercih edilmesi ara�t�rmac�lar için daha 
do�ru bir yakla��m olacakt�r. Alangu, metinlere “kültür eksenli bakmas�”ndan dolay� bu görü�ü 
savunmu� ve bu yöntemi kullanan ara�t�rmac�lar� te�vik etmi�tir. Alangu bu özellikleriyle Türk 
folkloru için oldukça önemli bir bilim adam� özelli�i 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 “ormanl�k da�” anlam�na gelir ve ku�kuya yer b�rakmayacak bir 

biçimde Türkçe kökenli bir kelimedir. Kowalski, dilbilim, tarih ve etnoloji ile ilgili verilerden 
hareketle Deliorman Türkleri ile Gagavuzlar�n kökenlerinin Anadolu’dan gelen Türklere 
ba�lanamayaca��n� ileri sürmektedir. Kowalski, gerek Deliorman Türkleri ve gerekse 
Gagavuzlar�n “üst üste üç tabakadan müte�ekkil bir maden filizi imi� gibi” kabul 
edilebilece�ini söyler. En eski tabaka kuzeyli bir Türk toplulu�unun kal�nt�s�, ikincisi 
Osmanl� devri öncesinde güneyli bir Türk toplulu�undan, üçüncü tabakan�n da Osmanl� devri 
“Türk kolon[i]lerinden ve Türkle�mi� unsurlar�ndan” olu�tu�unu ileri sürer (Kowalski 1949: 
499-500). 

                                                 
* Türkbilig Türkoloji Ara�t�rmalar� dergisinin ,  2006/11. say�s�nda yay�nd�. 
** Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü Ö�retim Üyesi, Kayseri-
TÜRK�YE. 
 



Haf�zalar�m�z� tazelemek bak�m�ndan, Osmanl� devletinin Balkanlardaki varl���na bir 
göz atmak yararl� olacakt�r: Osmanl� devleti Arnavutluk’ta 1468-1912 aras�nda 444 y�l, 
Bosna’da 1463-1878 aras�nda 396 y�l,  Bulgaristan’da 1396-1878 aras�nda 483 y�l, 
H�rvatistan’da 1526-1699 y�llar� aras�nda 173 y�l, Yunanistan’da 1456-1830 y�llar� aras�nda 
374 y�l, Hersek’te 1482-1878 y�llar� aras�nda 396 y�l, Macaristan’da 1526-1699 y�llar� 
aras�nda 173 y�l, Makedonya’da 1371- 1913 y�lar� aras�nda 542 y�l, Romanya’da 1476-1829 
y�llar� aras�nda 353 y�l, Eflak’ta 1504-1829 y�llar� aras�nda 353 y�l, Moldavya’da 1504-1829 
y�llar� aras�nda 325 y�l ve S�rbistan’da 1389-1829 y�llar� aras�nda 440 y�l hükümran 
olmu�lard�r (bk. Brown 2000: 9-12). 

Göç, “insan�n co�rafî hareketlili�i, bu hareketlili�in yol açt��� nüfus dinami�i” 
�eklinde tan�mlanmaktad�r (Ayd�n 2003: 341). Balkanlarda farkl� kültürlere mensup farkl� 
milletler hep var olmu�lard�r. Gerek Balkanlar ve gerekse Anadolu yar�m adas� sürekli iç ve 
d�� göçlere sahne olmu�tur. “Göçün kültürel sonuçlar�, kültür göçü, kültürel yay�lma, kültür 
�oku, kültürle�me, kültürlenme ve kültürel uyarlanma süreçlerinde ortaya ç�kar. Göç, 
kar��la�an kültürlerin ‘benze�me’ e�ilimini güçlendirdi�i gibi, d��lanma veya az�nl�k haline 
gelmek gibi nedenlerle, ‘ayr��ma’ ve kültürle kimli�in vurgulanmas� sonucunu da 
do�urabilir.” (Ayd�n 2003: 342). Kültür göçü, “‘kültürel yay�lma’n�n etnik yay�lmayla birlikte 
yürüdü�ünü öne süren yakla��m”, kültürel yay�lma ise, “kültür ö�elerinin bir kültür alan�ndan 
di�erine geçip benimsenmesi” (Ayd�n 2003: 534) olarak tan�mlanmaktad�r. 

 
2. Tahir Alangu 

 
1915 y�l�nda �stanbul’da do�an M. Tahir Alangu’nun bilimsel anlamda ‘folklor’la ilk 

yüz yüze geldi�i tarih 1938 y�l�d�r. O y�l �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat� Bölümüne ö�renci olarak kaydolmu�tur. Fakülte hayat� 1938-1943 y�llar� aras�n� 
kapsamaktad�r. Fakültede folklor ve halk edebiyat� derslerini Ord. Prof. M. Fuad Köprülü ve -
-asl�nda Psikoloji profesörü olan- Sabri Esat Siyavu�gil’den alacakt�r. Bu esnada �stanbul-
Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat �ubesi’nde arkada�� Behçet  Gönül [Necatigil] ile birlikte 
görev al�r ve folklor çal��malar�na bilimsel anlamda burada devam eder. Henüz üniversite 
ö�rencisi iken 1941-1943 y�llar� aras�nda dergilerde, folklor konulu makale ve çevirilerinin 
yay�nlad��� bilinmektedir. 

Alangu’nun Balkan folkloruna ilgisi 1943 y�l�nda ba�lam��t�r. Üniversite mezuniyet 
tezinde ‘masal’ türünü i�leyen Alangu, Balkan milletlerinin masallar� konusunda ilgi çekici 
tespitlerde bulunmu�tur. Bu tarihten 1969-70 y�llar�na kadar Balkan folkloru konusuna tekrar 
dön/e/memi�tir. 1970 y�l�ndan itibaren Balkanlarda düzenlenen festivalde komite üyesi olarak 
görev almas� sebebiyle, bu konuyla ilgili görü� ve dü�üncelerini çe�itli vesilelerle aç�klam��t�r. 
1969-1973 y�llar� aras�nda Robert Kolej’de -�imdiki Bo�aziçi Üniversitesi- ‘Türkiye 
Folkloru’ dersleri vermi�tir. Çok arzu etmesine ra�men, üniversitede folklor bilimiyle ilgili 
akademik çal��malar yapamaz. 19 Haziran 1973 tarihinde, henüz 57 ya��nda iken vefat 
etmi�tir. 

Alangu, ‘folklor’ bilimine ‘dinamik’ bir aç�dan bakar ve ‘statik’ görü� sahiplerini 
k�yas�ya ele�tirir.1 Onun folklorla ilgili kitap hacmindeki çal��malar� �unlard�r: Masal 
Ara�t�rmalar� Sahas�na Toplu Bir Bak�� ve Türk Halk Masallar�n�n �ç Yap�s� ve 
Kahramanlar� Üzerine Bir Deneme (Bas�lmam�� mezuniyet tezi, �stanbul 1943); Çalg�l� 
Kahvelerde Külhanbey Edebiyat� ve Nümuneleri (�stanbul 1943);  Kalavela/Finlerin 
Kahramanl�k Destan� (�stanbul 1945); Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-Necât, Mevlût 
(Mevlid),(�stanbul 1958); Kelo�lan Masallar�, (�stanbul 1967); Billûr Kö�k Masallar�, 

                                                 
1 Tahir Alangu’nun ‘folklor’ olgusunu bak���n�n ayr�nt�l� bir de�erlendirmesi için bk. Görkem 2005. 
 



(�stanbul 1961); “Türkiye Folkloru Elkitab� Notlar�” (�stanbul 1969. Ayr�ca bk. Alangu 1983, 
s. 23-153) ve ölümünden sonra bir k�s�m folklor yaz�lar�n�n bir araya getirildi�i Türkiye 
Folkloru Elkitab� (�stanbul 1983).(Ayr�nt�l� bilgi için bk. TBEA 2001, Necatigil 1972, B. 
Alangu 1983). 
 

3.Göçmen Folkloru Kavram� 
 
Burada, Türkiye’de ya�anan ‘iç göç’ olgusundan ziyade, ‘d�� göç’  üzerinde 

durulacakt�r. D�� göç olgusu ile birlikte gelenlerin ta��d�klar� unsurlar, ‘folklorik metinler’ ve 
‘sözel tarih’ anlat�lar� niteli�indedir. Sözel tarih anlat�s� niteli�indeki ‘metin’lerin, ‘birey’in ve 
‘aile’sinin hayat�ndaki i�levlerini Özkul Çobano�lu �öyle anlatmaktad�r: 

“...Türk halk kültüründe göç hikâyeleri, bireyin veya ailenin geçmi�ini veya tarihini yeni 
ku�aklara aktararak onlara kim olduklar�n� ve nereden geldiklerini anlat�p e�itmek, ailenin kökeni ve 
geçmi�inde ya�anan ac� ve s�k�nt�l� günlere dair hat�ralar� anlatarak aile birli�ini ve beraberli�ini 
sa�lamaya yönelik birle�tiricilik ve yönlendiricilik; ailenin veya ailenin bir bireyinin ba��ndan geçmi� 
bir an�y�, �aka veya espriyi hat�rlay�p yâd ederek e�lendirip ho�ça vakit geçirmek, ailenin kar��la�t��� 
s�k�nt�lar� a�maya yönelik olarak geçmi�te ya�anan daha kötü veya s�k�nt�l� günleri naklederek bireylere 
moral vermek yahut yeni mücadeleler için yüreklendirmek, kolayl�kla görülüp gözlenebilen yayg�n, 
aç�k ve gizli i�levleri olu�turmaktad�r.” (Çobano�lu 2001: 248) 

 
Edebî ve sanatsal niteli�i olan Halk Edebiyat� ürünlerinin ‘d�� göç’ü ya�am�� olan 

bireylerin olu�turdu�u ‘toplum’ hayat�nda gördü�ü i�levler ise, yayg�nl���, etkisi ve gücü 
bak�m�ndan daha önemlidir. Konumuzla ilgisi bak�m�ndan bunu, Balkanlardan XX. yüzy�l 
ba�lar�ndan itibaren dalga dalga Türkiye Cumhuriyeti’ne göçen “Evlâd-� Fatihân”�n 
ya�atmaya devam etti�i sözlü kültür ürünlerinde görmemiz mümkündür. 

Bu ürünleri sistematik bir �ekilde inceleyip de�erlendirmeyi üniversite ö�rencisi 
oldu�u y�llarda planlayan Alangu, ‘göçmen folkloru’ ba�lam�nda ‘masal’ metinlerinin 
halihaz�r durumlar� ile bunlar�n istikballerini 1943 y�l�nda haz�rlad��� bas�lmam�� mezuniyet 
tezinin “Türk Halk Masallar�n� Toplama ve Tanzim Prensipleri” bölümünde �öyle 
de�erlendirmektedir: 

“Çal��mam�z�n bibliyografya k�sm�ndaki levhalardan [tablolardan] görülece�i üzere, Türk masallar�n�n 
en ziyade topland��� saha �stanbul ve Avrupa Türkiyesidir. Bu vâk�a, bundan sonra yap�lacak 
çal��malarda göz önünde bulundurulacak hedefleri aç�kça gösteriyor: Anadolu sahas�n�n derlenmesi ön 
plâna al�nacakt�r. Fakat �imdiye kadar �stanbul ve Avrupa Türkiyesi (geni� mânâda Rumeli) çevresinde 
toplan�lan masallar�n, bu sahada yap�lacak i� b�rakmayacak �ekilde sistematik olarak yürütüldü�ü 
zehâb� [kanaati] has�l olmas�n. Ignacz Kunos’un çal��malar� müstesna olmak üzere, geriye kalan 
çal��malar�n hiç biri maksada uygun  bir mahiyet arz etmiyorlar. Medenî çehresi süratle de�i�en, eski 
Türk varl���n�n ana merkezlerinden biri olan �stanbul, halk bilgisi [folklor] bak�m�ndan ta��d��� 
ehemmiyeti yava� yava� kaybediyor. Bu sebepten, toplanmaya [derlenmeye] ihtiyaç gösterecek halk 
menkulât� [rivayetleri] uzun çal��malar� i�gal etmeyecek olan �stanbul ve Rumeli sahas�n�n masallar�n� 
toplamak i�i, bu saha ile me�gul olacaklar için bir ön çal��ma mahiyetinde olacakt�r. 

 
Di�er bir mesele de, mühim olarak önümüzde duruyor: D�� Türklerin masallar�. Bunlardan bilhassa 
Rumeli muhacereti sahas�nda bulunan Deliorman halk kültürü süratle ortadan silinmek vaziyetinde 
bulunmaktad�r. Anadolu’ya muhaceret eden bu m�nt�ka ahâlisi, orijinal e�yalar�n� kaybettikten ba�ka 
kostüm, dil ve halk kültürü bak�m�ndan göç ettikleri muhite pek çabuk intibak [uyum] karakteri 
gösteriyorlar. Bu suretle bize k�ymetli mukayese imkânlar� verecek bilgilerin toplanmas� ihtimalleri 
ebediyen ortadan kayboluyor. Rumeli’deki bu muhaceret m�nt�kalar� ara�t�r�c�n�n nazar-� dikkatini 
dikkatle üzerine tevcih edece�i [yöneltece�i] sahalar olmal�d�r” (Alangu 1943: 127, abç.). 

 
Alangu’nun, Rumeli’den Türkiye’ye göç eden Türklere ait masallar�n -geni� anlamda 

dü�ünülecek olursa bütün folklorik ürünlerin- yeniden ve bilimsel usûllerle derlenmesi 
dü�üncesi dikkat çekicidir. Çünkü Alangu, Türkiye’ye Deliorman m�nt�kas�ndan gelen 
Türklerin 93 Harbi’nden[1877/78] tezin yaz�ld��� 1943’e kadarki  dönem içerisinde,  



getirdikleri  ‘halk kültürü de�erleri’nin zaman içerisinde yerle�ik kültür unsurlar�yla h�zla 
kar��t��� ve o kültürün içinde eridi�i kan�s�ndad�r. 

Alangu’nun ‘göçmen folkloru’ hakk�ndaki dü�ünceleri, genellikle ‘Balkan folkloru’ 
merkezlidir. Durumun bu �ekilde olmas�nda, kaleme ald��� ‘metin’lerin Balkan Festivali’nde 
sunulmu� olmas� da etkili olmu�tur. O, 1970 y�l�ndan vefat�na kadar (1973), Yugoslavya’n�n -
�imdi Makedonya- Ohri �ehrinde tertiplenen Balkan Halk Danslar� ve �ark�lar� Festivalinin 
koordinasyon komitesi üyeli�ini yapm��t�r (B. Alangu 1983: 14).  

1970 y�l� Ekim ay�nda Ohri’de düzenlenen Balkan Festivali’nde sundu�u “Balkan 
Uluslar� ve Türkiye Aras�nda Kar��l�kl� ve Sürekli Folklor �li�kileri, Ortak Unsurlar. Göçmen 
Folkloru Sorunlar� Üzerine Bir Deneme” isimli  tebli�i ile (Alangu 1970c) di�er makale ve 
röportajlar�nda, genel olarak ‘göçmen folkloru’, özel olarak da ‘Balkan folkloru’ konusunda 
ilgi çekici tespitlerde bulundu�u görülmektedir.2 Bu konudaki görü� ve kanaatlerini ana 
hatlar�yla �öyle özetleyebiliriz: 

Göçmenler herhangi bir yere iskân edildiklerinde, bu yerle�me bölgelerinde yerli 
unsurlarla aralar�nda önce bir “gerilim ve çat��ma” do�ar. Yerli unsurlar yeni gelenlere kar�� 
bir “direnme ve kapanma” gösterirler ve gelenleri “d��lar”lar. Bu a�ama “yeni birle�imler 
getirecek halk kültürü olu�umuna dönü�meden önceki bir sosyal psikoloji a�amas�” olarak 
adland�r�labilir. Yerli cemaatle göçmen toplulu�u aras�ndaki olu�an bu sosyal psikoloji 
a�amas� zaman içerisinde bir “folklor sorunu”na dönü�ür ve folklorik anlamda �öyle bir tablo 
ortaya ç�kar: 
 

1. “Göç olay�n� yans�tan, eski yurtlar�n� özlemle tasvir eden türküler, eski yurt 
manzaralar�n� ve hayat�n� yücelten hikâyeler”. Bu unsurlar göçmenlerin yeni toplum çevresine 
uyumu engelleyici ve geciktirici bir “direnme hali”ni ifade eder. 

2.Göçmenler “eski yurtlar�ndan birlikte getirdikleri kültür unsurlar�na dört elle 
sar�l[�rlar]” ve “bu unsurlar�, kendileri için bir manevî kalkan olarak kullan[�rlar].”  Daha 
sonra ise göçmenlerle yerle�ik halk aras�nda “bir yenile�me bir birle�me evrimi” 
ba�layacakt�r. Göçmenler aras�nda, “kopup geldikleri yurtlar�na duyduklar� özlem[i] ifade 
eden [yeni] ürünler  yay�lmaya ba�lar. Göçmenler ve yerle�ik ahali aras�nda art�k  “direnme, 
çat��ma ve gerilimlerin gücü azal�r”. En sonunda ise göçmenlere ait folklorik unsurlar 
yay�lmaya ba�lar. Son zamanlarda Türkiye’de h�zla yay�lmaya ba�layan ‘Rumeli türküleri’, bu 
ba�lamda de�erlendirilebilir (Alangu 1970c: 25-27. abç.). 

Farkl� millet ve dinlerden olan göçmen ve yerli unsurlar aras�nda ‘gerilim ve çat��ma’ 
daha �iddetli olacakt�r. Alangu, göçmen yerle�me bölgelerine Balkanlardan getirilen Türk ve 
Müslümanlara ait halk kültürü unsurlar� ile, Türkiye’de iskân edilen bölgelerde “törele�mi� 
ya�amla birlikte yürüyen yerli -Türk ve Müslüman- unsurlar aras�nda bir gerilim ve 
çat��man�n ya�and���n� hakl� olarak söylemektedir. Bu gerilim ve çat��ma, ‘Mübadele’de 
(1927), Anadolu’dan Yunanistan’a gönderilen ‘Rum’, ‘Karamanl�’ fakat dinleri H�ristiyan 
olan unsurlar Yunanistan’a iskân edildikleri zaman da ya�anm��t�r.3 

                                                 
2 Ayr�ca bk. Alangu 1974. Tahir Alangu’nun ölümünden sonra �ngilizce’ye çevrilip yay�mlanan makalenin 13. 
sayfadan sonuna kadar olan k�sm�,  Alangu 1970c’deki makalenin çevirisi, yaz�n�n  9-13. sayfalar aras� ise Alangu 
1983’ün  27-37. sayfalar aras�n�n özeti mahiyetindedir. 
 
3 Alangu,  “Rumeli’den Türkiye’ye do�ru sürüp gelen bu göç ak�m� kar��s�nda, bizden de Balkanlara do�ru akan baz� 
göç ak�mlar� olmu�tu. Bunlardan en büyü�ü, Kurtulu� Sava��’ndan sonra Anadolu’dan Yunanistan’a do�ru yönelen 
‘mübadele göçü’ oldu. Bu yerle�me olay�n�n ortaya ç�kard��� sorunlar�n, kendi bölgelerindeki halk kültürü 
kar���mlar�n�n da ara�t�r�lmas� gerekmektedir” demektedir. (Alangu 1970c: 26). Bu göçmenlerle ilgili yap�lan bir 
çal��ma,Yunanl� yerli ahali ile göçmenler aras�nda birbirlerini kar��l�kl� anlama ve anlad�klar�n� ‘söz’le ifade ifade etme 
bak�m�ndan bir hayli ilgi çekici bulgu ve tespitleri içermektedir. (bk. Papailias 2001). 
 



 Alangu ‘göçmen folkloru’ kapsam�nda �u konular�n ara�t�r�lmas�n� gerekli 
görmektedir: 

“1.Eski yerle�me bölgelerinden ta��y�p getirdikleri, asl�nda o bölgelerde yeni kar���mlar ve birle�imlere 
u�ram�� halk kültürü, 
2.Yeni göç olay�n�, eski yerle�me bölgelerine duyduklar� özlemleri, göç ac�lar�n� tasvir eden, 
intibaks�zl�klar�n� ifade eden yeni olu�um.” (Alangu 1970c: 27). 

 
4. Balkan Folkloru Nas�l �ncelenmelidir? 
 
 Alangu 1943 y�l�nda henüz üniversite talebesi iken, Balkan yar�madas�nda etnik 

kimlikler ve bunlar�n masal türü ile ili�kilerini özetle �öyle de�erlendirmektedir (Alangu 
1943: 92-93):   

Balkan yar�madas�nda ya�ayan milletlerin kavmî yay�lmalar� birbirine kar��m�� 
vaziyette oldu�undan onlar�n masallar� -ve di�er folklor unsurlar�- da birbirine kar��m�� 
durumdad�r. Makedonya’da Bulgar, S�rp, Arnavut, Aronum, Rum ve Türkler yan yana ve iç 
içe ya��yor; halk�n aras�nda iki veya daha fazla dili konu�an ki�iler bir hayli fazlad�r. Bunlar 
bildikleri bir masal� -ve di�er folklor unsurlar�n�- böylece bir dil ve kültürden di�erine 
aktarm�� oluyorlar. Bunlara ayr�ca S�rp, Bulgar ve Arnavutlar aras�nda, Müslüman unsurlar�n 
kendi dinda�lar� aras�nda s�k� münasebette bulunmalar� ve “Türkler gibi �slâmla�t�r�c� bir 
milletin 500 sene müddetle Balkan yar�madas�nda hükümran oldu�u” mutlaka eklenmelidir.4 
Do�u masallar� Türkler ve Türk dili arac�l��� ile bu co�rafyaya ta��nm��t�r. Türklerin ve 
Türkçe’nin etkileri, çe�itli Balkan milletlerinin dillerinde Türkçe kelimeleri korumalar� ile 
türlü gelenekler ve “hayat görü�leri”nde “göze çarpan izler �eklinde” yeterli derecede 
görülmektedir. Balkan co�rafyas�nda ‘masal’ merkezli olarak di�er etkiler de görülmektedir. 
Yunanistan’dan Dalmaçya’n�n Adriyatik sahillerine do�ru �talyanca ve H�rvatça ile ta��nan 
bir masal gelene�i de mevcuttur. 

Balkan masallar� -ve di�er folklor unsurlar�- aras�nda “bu çapraz tesirlerin bask�s� 
alt�nda”, “harikulâde bir halita [kar���m] meydana gelmi�” olur. Alangu, çe�itli Balkan 
dillerinde anlat�lan masallar�n sadece o milletlere ait olduklar� �eklindeki bir görü�ü kabul 
etmez. 

Alangu’ya göre Balkan folkloru ancak ‘dinamik folklor anlay���’ ile incelenebilir. 
Çünkü “Anadolu köprü ve Balkan[lar ise] kav�ak noktas�”d�r (Alangu 1970c:26). 
Anadolu’nun tarih içerisinde, çe�itli kültürlere ‘köprü’ olmas�, Balkan co�rafyas�n�n ise çe�itli 
kültürlerin ‘kav�ak’, yani kesi�me noktas�nda bulundu�u do�rudur. O, “eski Osmanl� 
Birli�inden gelen Balkan uluslar� için, dinamik folklor anlay��� ve yönteminin sürekli 
olu�umlar� ara�t�rmada nas�l zorunlu bir görü� oldu�u”na inanmaktad�r (Alangu 1970c: 27. 
abç.). 

 
5. Türkiye’nin Bat�  Bölgeleri ve  Büyük �ehirler Çevresinde Folklor 

 
Türkiye’nin Ege, Marmara ve Trakya bölgeleri ile bu bölgelerdeki büyük �ehirlerin 

varo�lar�na, “�ematik olarak bir ‘köylü-halk’ toplulu�u ve ‘töresel-kapal� bir cemaat’ olarak 
bakma[k]” yanl��t�r. Çünkü bu yerlere 93 Harbi’nden bu güne kadar sürekli Balkanlardan 
göçmenler iskân edilmi�tir. 

                                                 
4 Balkan co�rafyas�nda Osmanl� öncesi Türk yerle�meleri ve etkileri de önemlidir. (bk. Kowalski 1949, Eckman 
1950). Orta Asya bozk�rlar�ndan Urum’un Eline [Bosna topraklar�na] kadar Türk sözlü �iir sanat�n�n ne �ekilde 
yay�ld���, Milman Parry ve Albert Bates Lord’un ‘Sözlü Kompozisyon Teorisi’ merkezli olarak Prof. Dr. Dursun 
Y�ld�r�m taraf�ndan de�erlendirilmi�tir (bk.Y�ld�r�m 1998). Balkanlardaki Osmanl� miras� hakk�nda ayr�ca bk. 
Todorova 2000. 
 



 Alangu, Balkanlardan Türkiye’ye do�ru akan göç hadisesini �u cümlelerle 
anlatmaktad�r: 

“Balkanlardan Türkiye’ye göç olay� asl�nda alt� yüz y�ll�k bir imparatorlu�un tasfiyesi, büyük bir 
askerî, iktisadî ve kültürel ta�k�n hareketinin eski yataklar�na çekilmesi olay�d�r ki, 1877 Balkan 
Sava��ndan ba�lamakta, daha sonralar� da ba�ka nedenler ve �artlar alt�nda, günümüze kadar sürüp 
gelmektedir: Sava� zorlamalar�, iktisadî ve siyasî bask�lar, akraba ve soyda�lar�ndan ayr� dü�me gibi 
psikolojik nedenler, cemaat deste�inden yoksun kalma, yeni ve daha uygun yerle�me olanaklar�n�n 
çekicili�ine kap�lma, kar��l�kl� anla�malar gibi çe�itli motiflerle Türkiye’ye do�ru sürekli bir göç ak�m� 
sürüp gelmi�tir.” (Alangu 1970c: 26. abç.).  

 
Dolay�s�yla buralar� ara�t�ran ki�ilerin önlerinde duran en önemli sorun, “göçmen 

tabakala�mas� ve buna ba�l� kültür kar���mlar�” olmaktad�r. Çünkü Alangu, XIV. yüzy�ldan 
itibaren Anadolu’dan Balkanlara akan Türk nüfusunun Balkan co�rafyas�nda alt� yüz y�ll�k bir 
zaman diliminde farkl� kültürlerle kar��la�arak birbirleriyle etkile�im içine girdi�ini, bu 
unsurlar gerisin geri Anadolu co�rafyas�na dönerlerken de “yaln�z götürdükleri[ni] de�il, 
oralardaki –Balkanlardaki- çe�itli halk kültürleriyle yapt�klar� kar���mlar�n 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 as�ll� Üsküp 
göçmenleri aras�nda yap�lan bu derlemede, “vaktiyle Makedonya’da söylenip yay�lm�� destan 
kal�nt�s� epik türkülerin nas�l Türkçe’ye çevrilip yeniden biçimlenip anlat�ld���” üzerinde 
durulmakta ve Halil ile Muyo, Tale Liçanne ve Culiç �brahime adl� dört bölüm (epizot) 
halindeki Arnavut türkülü-hikâyelerinin Türkçe olarak yeniden nas�l üretildi�i 
anlat�lmaktad�r. Alangu derlenen bu örnekleri, “yerle�me halindeki bir cemaatin yeni 
evriminin folklora yans�m�� ilk basama��” olarak kabul etmektedir. (Alangu 1970c: 27-28. 
abç.). 
 

6. Lokal [Mahallî] Folklor Çal��malar� ve Statik Anlay�� 
 
Alangu’nun en çok ele�tirdi�i görü�, ‘statik folklor’ anlay���d�r. Balkan co�rafyas�nda 

“bozulmam��, d�� etkiler kar��mam�� kapal� cemaat bölgelerindeki durgun folklor” 
m�nt�kalar�n�, geçmi�te oldu�u gibi bugün de bulmam�z mümkün de�ildir. “Yeni yollar, 
telekomünikasyon [ileti�im], sava�lar, göçler, ticarî hareketler, büyük endüstri iskânlar�, halk 
kültürünü de etkilemekte, tarihte oldu�u gibi bugün de, yeni �artlara ba�lanarak eski motifler 
ve elementler yeni kompozisyonlara do�ru geli�mektedir” (Alangu 1983b:230. abç.). 

Sosyalist –eski- Balkan ülkelerinde var olan folklor anlay���n�n “eski dü�ünceler ve 
millî kurtulu�a ba�l� anlay��lar�n pe�inde sürüklenip gitti�i” inanc�ndad�r. “Kapal� bölgeler 
halinde millî bilincin temelini te�kil eden, yabanc� etki ve katk�lar� kabul etmeyen ya da 
önemsemeyen bir eski anlay��”�n Balkan milletlerinde hâlâ devam etti�ini söyler (Alangu 
1970b: 235.abç.). “Halbuki, Türkiye gibi, Balkanlar da tarih boyunca bir çok uluslar�n ve 
uygarl�klar�n geçit yeri, köprüsü olmak niteli�ini sürdürmü�tür. Bu nitelik bugün bile sürüp 
gidiyor. Dünyan�n ba�ka bölgelerinde belki bir iki tane kapal� bölge kalm��t�r. Ama bu köprü 
üzerinde tarihin hiçbir ça��nda kapal� bölgeler olmam��t�r. Bu sorunlar� konu�maya 
davran�nca, [Balkan milletlerine mensup] bir hayli ya�l� folklorcunun gerçekten üzüldüklerini 
gördüm. Halbuki halk kültüründen gelen ürünler, bir paran�n iki yüzü gibi[dir]. Bir yan�nda 
ortak motifler ve unsurlar, öteki yan�nda da o unsurlar� yerli ve millî k�lan formlar, ya�amaya 
uygulay�� vard�[r]” (Alangu 1970b: 235.abç.). 

Alangu, 1970’li y�llarda Ohri Festivaline kat�lan Balkan folklorcular� ile “kaynak 
sorunu” hususunda bir türlü anla�amad�klar�n� kaydeder. Onun bu konudaki görü�leri 
‘dinamik folklor’ anlay��� do�rultusundad�r: “Benim kan�mca, bir oyun  hem do�du�u ulusun 
mal�d�r, hem de dünyan�n bu bölümünde ya�ayan her ulus ve halk�n mal�d�r. Önemlisi bunu 
halka yararl� k�lmakt�r.” (Alangu 1970a: 232) Dinamik folklor anlay��� do�rultusunda, 



“folklor kadar ulus ve halklar� yak�nla�t�racak daha güçlü bir etken dü�ünemiyorum ben” 
demektedir (Alangu 1970a: 232). 
 



7.Kar��la�t�rmal� [Mukayeseli]  Folklor Yöntemi 
 

 Dinamik folklor anlay��� ve kar��la�t�rmal� metodun uygulamas�nda, Finliler ve 
Almanlar bir hayli ileri gitmi�lerdir. Alangu, ‘dinamik folklor anlay���’na sahip ve folklorda 
‘mukayeseli yöntem’in uygulanmas�n� gerekli gören bir bilim adam�d�r. �u cümleler, onun bu 
yöntemden ne anlad���n� bize anlatmaktad�r: 

“Meselâ bir masal Hindistan’dan kalk�p Finlandiya’ya kadar gidiyor. Her ülkede ba�ka motifler öne 
geçiyor, baz� motifler dü�üyor. Hindistan’da ba�ka motiflere önem verilmi�ti, bizde ba�ka, Balkanlarda 
ba�ka. Bunlar�n varyantlar�n� kar�� kar��ya getiriyorlar, aradaki farklar� tespit ediyorlar, bu farklar�n neden 
meydana geldi�ini ara�t�r�yorlar. ‘Mukayeseli folklor’ bu i�le u�ra��yor �imdi.” (Görür 1971: 55-56). 

 Bu ifadeler, folklorun ‘millî’ olmaktan öte ‘evrensel’ bir yan�n�n da oldu�unu, farkl� 
kültürlere ait ‘ortak/benzer’ ürünlerin kar��la�t�r�lmas�n�n ‘mukayeseli folklor’un i�i oldu�unu 
belirtmektedir. 

Folklorik ürünlerin kar��l�kl� etkile�imini ‘Balkanlar’ ölçe�inde de�erlendiren Alangu, 
Balkan milletlerinin folklorcular� için de yararl� olacak �u tespitlerde bulunmaktad�r: 

 “Folklor ara�t�rmac�lar� uzun süre ‘Kar��la�t�rmal� Ara�t�rma’ yolundan uzak kalm��, kapal� bölgelerde 
derinli�ine ve çok de�erli malzemeyi derlemi�tir. �imdi art�k bu de�erli malzemeyi kar��la�t�rmal� sentezlere 
götürmenin zaman� gelmi�tir. Balkan uluslar� ve halklar�n�n bu yeni yola girmelerinde, kar��l�kl� yararlar� 
oldu�una inan�yorum. (...) Halk bilgisi [folklor] elementleri yaln�z Balkan ülkelerinde de�il, çok daha geni� 
alanlarda, k�talar aras�nda, s�n�rlar�, kültür ve dil engellerini a��yor. Baz� öncü ülkelerin ara�t�r�c�lar� bu gerçe�i 
ortaya koyan çok de�erli örnek eserler ortaya koyduklar� gibi, bu amaca yönelen metotlar geli�tirilmi�, kitap 
serileri haz�rlanm��, seminerler düzenlenmi�tir. Bu amaçlara ve metotlara ba�lanan dünya folklorcular� daha 
geni� alanlara yönelirlerken, Balkan folklorcular�n�n da art�k Balkan Halk Kültürü ortakl���n� ara�t�ran bir yola 
girmekte geç kalmamalar� temenni edilir” (Alangu 1983b:230). 
  Statik ve dinamik folklor anlay��lar� do�rultusunda, Balkan milletleri folkloru ile ilgili 
birkaç örnek üzerinde durmak, söz konusu kavramlar�n anla��lmas� bak�m�ndan yararl� 
olacakt�r: 

Hristo Tomov Vakarelski’nin Bulgaristan Etnografyas� (Sofya 1965) kitab�, temel 
tezleri bak�m�ndan ele alaca��m�z ilk örnek olacakt�r. Kitab�n Bulgarca bask�s�ndan sonra 
1969’da Almanca’ya çevrilip yay�nland��� bilinmektedir. En sonunda da söz konusu eser 
1977 y�l�nda gözden geçirilmi�, tamamlanm��, bir çok bölümü yeniden yaz�lm�� olarak 
Sofya’da Nauka i �zkustvo yay�nevi taraf�ndan tekrar ne�redilmi�tir. Kitab�n temel ‘tez’i 
özgün bir Bulgar etnografyas�n�n mevcut oldu�u iddias�d�r. M. Türker Acaro�lu “’Bulgaristan 
Etnografyas�’ m� Yoksa ‘Türk Etnografyas�’ m�?” isimli bildirisinde Vakarelski’nin eserini 
de�erlendirmi�, Bulgar etnografyas�ndaki Türk tesirlerine i�aret etmi� ve �srarla bir Bulgar 
etnolojisinin mevcudiyetini ileri sürmenin yanl��l���n� göstermi�tir. (bk. Acaro�lu 1999b). Bu 
örnek, Balkanlarda d�� etkilere kapal�, bir millete ait, saf, bozulmam�� folklor ürünlerinin 
mevcudiyetinin zorlu�unu göstermektedir. 
 Ohri’deki festivalde seyretti�i bir Bulgar halk oyununu Alangu �öyle yorumlar:  

 “Balkan Festivalinde Bulgaristan’dan bir ekip geldi, Varna taraf�ndan. Bu ekip maskeli oyunlar oynad�, 
bellerinde çanlar as�lm��, ellerinde birtak�m sopalar ve korkunç maskelerle bir oyun oynad�lar. Bu oyun 
Proto-Bulgar’d�. Yani Bulgarlar�n Slavla�malar� ve H�ristiyanla�malar�ndan önce, Türk asl�ndan olan 
Bulgarlar�n oyunlar�ndan biriydi. Çok enteresan bir oyundu. (...) O Bulgarlar�n ‘kukuri’leri tamam�yla 
�aman asl�ndan gelen oyunlard�.” (Görür 1971: 58. abç.). 

 Bu tespit bize ‘saf’ ve di�er kültür unsurlar�yla ‘kar��mam��’ bir folklor ürünü 
olamayaca�� gerçe�ini ifade etmektedir. Bir mülâkatta Alangu’ya “Türk halk edebiyat�n�n 
önemli tiplerinden olan Kelo�lan’�n Balkanlarda ve di�er Avrupa ülkelerinde bir benzerini 
görebiliyor musunuz?” sorusu sorulur.  O da cevaben, Kelo�lan ile ilgili �u ilgi çekici 
tespitlerde bulunur: 

“Vard�r. Biri Kelli Kelo�lan, di�eri Düzmece Kelo�lan.  Düzmece Kelo�lan, padi�ah�n küçük o�lu 
�ehzadedir. As�l Kelo�lan bu de�ildir. Ba��na bir i� gelmi�tir, saraydan d��ar�ya dü�mü�tür. Günün birinde 
tekrar gelecek eski mevkiini elde edecektir. Bu tip Kelo�lan bütün yabanc� memleketlerde var.  Fakat as�l 
ba�� kel olan Kelo�lan vard�r ki, bunu ötekinden ay�rmak için Kelli O�lan diyorlar. Bu tip, erkek 
topluluklar�na mahsustur, kad�n topluluklar�nda söylenmez. Müstehcen, aç�k saç�k taraflar� da oldu�u gibi, 



kavgac�, âsi, ba� kald�ran bir tiptir.  Romantik bir tip de�ildir. Kimseden yard�m dilenmez, toplumda 
yükselirken daima dövü�ken, kavgac� karakteriyle, zekâs�yla elde eder. Sosyal mevkiiyle elde etmez. 
Balkan memleketlerinin baz�lar�nda Kel ismiyle de vard�r. Oralara yürümü� bu.  Buna kar��l�k 
Almanlarda, Ruslarda Kelli Kelo�lan yok. Ancak bizim kültür alan�m�za giren yerlerde var” (Görür 1971: 
60. abç.).5  

  
 Ayn� görü�mede Arnavutlar taraf�ndan bilinen Nasrettin Hoca hakk�ndaki yorumu ise, 
benimsemi� oldu�u ‘dinamik folklor anlay���n�n do�ruluk ve hakl�l���n� göstermektedir: 

“Meselâ Arnavutlar Fatih’ten sonra Nasrettin Hoca’n�n Arnavutluk’a gitti�ine inan�yorlar. Çe�itli meslek 
gruplar�n�n temsilcileriyle kar��l�kl� konu�malar�, nükteleri var. Hattâ bir de yay�nlanm�� kitap var, 
Nasretttin Hoca Arnavutluk’ta diye. Yani folklor katiyen s�n�r tan�m�yor. Her yerde de de�i�iyor.” (Görür 
1971: 55-56).6 
Kat�ld��� Balkan festivallerinde Alangu, çe�itli Balkan milletlerine mensup baz� 

halkbilimcilerini de etkilemi�tir. Onunla görü�tükten sonra; Dr. Srebrina Knejeviç [Belgrad], 
Balkan milletlerindeki türkü ve efsanelerin kar��la�t�r�lmas�n�; Nicolae Dunare [Cluj], Balkan 
milletlerindeki kostüm, i�leme, ba�l�k ve hal�-kilim motiflerinin kar��la�t�r�lmas�n�; Baki 
Kangali [Tiran], Türk ve Arnavut halk türkülerinin kar��la�t�r�lmas�n� ve Bulgar Bilmeceleri 
adl� kitab�n yazar�, Sofya Etnoloji Müzesi müdiresi de Türk ve Bulgar bilmecelerini 
kar��la�t�rmal� incelemeye karar verdiklerini söyler. Alangu da, onlar�n yapacaklar� bu tarz 
çal��malar� te�vik eder ve onlara yol gösterir (Alangu 1983b: 231). 

Bu tarz çal��malar halen günümüzde çe�itli milletlere mensup Balkan folklorcular� 
taraf�ndan yap�lmaya devam etmektedir. 1966 y�l�ndan bugüne kadar T.C. Kültür 
Bakanl���n�n düzenledi�i bilimsel toplant�larda bu konularla ilgili baz� bildiriler sunulmu�tur.  
(1966-1991 tarihleri aras�ndakiler için bk. Nahya 1992).  Kültür Bakanl���ndan ba�ka baz� 
resmî ve özel kurulu�lar�n düzenledikleri bilimsel toplant�larda ve Türkiye’de yay�mlanan 
birtak�m folklor dergilerinde de bu çe�it bildiri ve makaleleri görmemiz mümkündür. 

 
8.Balkan �zlenimleri  
 

Alangu 1970 y�l�nda kat�ld��� Balkan Festivali s�ras�nda Makedonya ve Bulgaristan’� 
gezip inceleme f�rsat� buldu�unu belirtir ve bu ülkelerdeki “ayd�nlar�n yo�un bir dü�ünce ve 
sanat havas� içinde olmad�klar� izlenimi” edindi�ini söyler. Balkan ülkelerinin “kalk�nmayla 
dü�ünceyi birlikte yürütmedikleri anla��l�yor” der. “Bu da genç ku�aklar� dü�ünceden çok 
modaya do�ru kayd�r�yor. Kültürün hemen her alan�nda gençler aras�nda yeteri kadar ilgi 
görmedim. Bu belki de bilinçli bir plânlaman�n, kendilerince bilinen bir ertelemenin 
sonucudur... Pek tabii ki kalk�nmada sosyalist a�amaya ula�m��lar. Ama eski kavgalardan ve 
millî kurtulu� ak�mlar�ndan kalan mutaass�p saplant�lar�n bir ço�unu henüz sosyalist ahlâka 
dönü�türememi�ler. Bu durum kenardan k�y�dan kendini gösteriyor. Gençlik bütün bu 
sorunlar�n hepsinin üstünden atlam�� geçmi�” (Alangu 1970b: 234. abç.). 

 Alangu’nun bu tespitleri, Balkan co�rafyas�nda yak�n zamanlarda ya�anan ‘soyk�r�m’ 
hâdiselerinin âdeta bir habercisi gibidir. O Balkan Festivalinin as�l görevinin,  “Balkan halk 
kültürü ortakl���n� kar��la�t�rmal� bir yoldan göstermek” oldu�unu �srarla vurgulamaktad�r. 
Bu gerçekle�ecek olursa, festival “sa�lam bir bilimsel temel”e oturtulmu� olacakt�r (Alangu 
1983b:229. abç.). 
 

                                                 
5 Kelo�lan tipinin eski Türk kökenleri hakk�nda bk. Ögel 1976. Ayr�ca bk. Tahir Alangu, “Kelo�lan Masallar� 
(Mitostan Kurtulu�-Gerçe�e Yöneli�)”, Alangu 1983, s.330-343.[Makale 1968 y�l�nda yay�mlanm��t�r.] 
 
6 Balkan halkbiliminde Türk etkilerini toplu bir biçimde görebilmek için bk. Acaro�lu 1999a. Bu yaz�da ‘Türk’ diliyle 
yarat�lm�� folklor ürünlerinin farkl� Balkan milletlerindeki tesirleri incelenmi�tir. 



9.Balkan Folkloru Konulu Projeleri 
 

Alangu 1941 y�l�nda henüz üniversite talebesi iken Ignacz Kunos’un Almanca kaleme 
ald��� atasözleri ile ilgili bir makaleyi Türkçe’ye tercüme ederek ne�retmi�tir (bk. Kunos 
1941). Kunos, 1904 senesinde Tuna Tatarlar� ile Bulgaristan Türklerinden derledi�i 
atasözlerini 1906 y�l�nda bu makalede bir araya getirir. Alangu “atasözleri kitabiyat� 
vadisindeki ehemmiyetine binaen ileride tertip etmek fikrinde oldu�u  bir serinin 
mukaddimesi olarak” dü�ündü�ü için, çe�itli düzeltme ve eklemelerle makaleyi ne�retmi�tir 
(Kunos 1941). Ancak söz konusu projeyi, nedendir bilinmez ömrünün son y�llar�na kadar 
hayata geçirememi�tir. 

1970 y�l�nda benzer bir projeyi hayata geçirmeyi tasarlayan Alangu, �stanbul’un 
varo�lar�nda ya�ayan Balkan Türklerinin folklor ürünlerini derleyecek  “bir ara�t�rma 
hareketi” plânlam�� ve bu faaliyeti ileride geni�letmeyi dü�ünmü�tür. Proje kapsam�nda ilk 
derlemelerin �stanbul-Türk Folklor Kurumu Derleme Kolu taraf�ndan yap�ld��� bilinmektedir 
(Alangu 1970c: 27-28). Üzülerek belirtmeliyiz ki, Alangu’nun vakitsiz ölümü, bu projenin de 
tamamlanmas�na imkân vermemi�tir. 

1973 y�l�nda, ölümünden bir hafta evvel Ömer Faruk Toprak ile görü�mesinde, 
Romanya’ya gitmek istedi�ini, oray� da görürse Balkan folkloru ile ilgili olarak haz�rlamakta 
oldu�u bir eserini tamamlam�� olaca��n� söyler (Toprak 1973: 12). Serhat Kestel de 
Alangu’nun ölümünün ard�ndan kaleme ald��� bir yaz�da, onun resimli bir “millî kostüm 
katalogu” haz�rlamakta oldu�unu, ayr�ca Balkan milletlerinin geleneksel giysilerini ta��yan 
bebekler toplad���n� 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 dünyas�na bu eseri kazand�rmas�n� temenni ediyoruz. 
 
 10. Sonuç ve De�erlendirme 
 
 Alangu, Balkan milletlerine mensup folklorcular�n ‘statik’ ve ‘millî kurtulu� a�amas�’ 
anlay���n� terk ile, ‘dinamik’ folklor anlay���na sahip ve ‘kar��la�t�rmal�’ yöntemi benimseyen 
bir donan�ma sahip olmalar�n� gerekli görür. O, Balkan milletlerinin folklor ürünlerinin o 
millete mensup insanlara, ‘dü�manl�k’ yerine ‘dostluk’ duygular�n� a��lamas� gerekti�inin 
alt�n� önemli çizer. Balkanlardaki özellikle geçmi� ‘Komünist/Marksist’ yönetimler folklor 
olgusuna �srarla ‘statik’ bir gözle bakm��lar ve mensup olduklar� milletlerin “millî 
kurtulu�”lar� için ondan [folklordan] yararlanmaya kalk��m��lard�r.  
 Bu bak���n yanl��l���n�, üzülerek belirtmeliyiz ki Balkanlarda yak�n zamanda ya�anan 
katliam ve olaylar ortaya koymu� vaziyettedir. Tahir Alangu, folklor ürünlerinin ‘saf’ ve 
yüzde yüz ‘millî’ olan�n�n olamayaca��n�, bu anlay���n sakatl���n� 1970’li y�llarda belirtmi�tir. 
Alangu’ya göre bu dünya co�rafyas�nda folklor bak�m�ndan Türkiye,  bir “köprü”, Balkan 
yar�madas� ise “kav�ak” konumundad�r. Kanaatimizce Alangu7nun bu tespitleri do�rudur. 

Prof. Dr. Kurtulu� Kayal�, Alangu’nun ele�tirmenli�i ile ilgili yazd��� bir makalede, 
onun folklor üzerine kaleme ald��� metinlerin hiç ilgi çekmedi�i kaydeder. Bunun iki nedeni 
oldu�unu, bunlardan birincisinin Alangu’nun folklor sorunlar�na “kültür eksenli bakmas�” ve 
“tarih okumas�” di�erinin ise “Alman metinlerine â�ina olmas�” gerçe�i oldu�unun alt�n� 
çizer (Kayal� 2003: 630. abç.).7  Kayal�’n�n bu tespitleri kanaatimizce do�rudur. 

 Alangu’nun folklor çal��malar�, gerek sa�l���nda ve gerekse öldükten sonra -üzülerek 
belirtmeliyiz ki-  anla��l/a/mam��t�r. Onun ‘folklor’ olgusuna bak���, Balkan folkloru 
hakk�ndaki görü�leri ve gerekse di�er folklor çal��malar�,  pek ilgi çekmemi� ve 
                                                 
7 Alangu’nun bir “kültür bilimcisi” olarak ele al�n�p, bu aç�dan ‘100 Ünlü Türk Eseri’ adl� kitab�n�n tan�t�ld��� k�sa bir 
makale için bk. Görkem 2004. 
 



de�erlendirilmemi�; onun folklor çal��malar�n�n kaderi, ölümünün üzerinden henüz otuz y�l� 
a�k�n bir zaman geçmi� olmas�na ra�men, maalesef görmezden gelinmek ve unutturulmak 
olmu�tur. Tahir Alangu’nun folklor hakk�ndaki teorik dü�üncelerine ve uygulamal� 
çal��malar�na, günümüz Türk halkbilimcilerinin yeniden e�ilmeleri gerekti�i inanc�nday�z. 

 
�nanc�m�z odur ki, ba�ta Türkiye’de halkbilimi ile u�ra�an bilim adamlar� olmak üzere 

Türkiye ve Balkan ilim âlemi, ölümünün üzerinden otuz y�l� a�k�n bir süre geçmi� olsa bile,  
Tahir Alangu’nun bir ‘kültür bilimcisi’ kimli�iyle yapt��� çal��malar� daha fazla görmezden 
gelemeyecek; gerek kendisini ve gerekse çal��malar�n� art�k daha fazla ‘yok’ sayamayacakt�r. 
 

 
K A Y N A K Ç A 

 
ACARO�LU, M. Türker (1999a). “Balkan Halkbiliminde Türk Etkileri”, Bulgaristan Türkleri Üzerine 

Ara�t�rmalar , Ankara: Kültür Bakanl��� Yay�nlar�, s. 297-317. 
ACARO�LU, M. Türker (1999b). “’Bulgaristan Etnografyas�’ m� Yoksa ‘Türk Etnografyas�’ m�?, 

Bulgaristan Türkleri Üzerine Ara�t�rmalar, Ankara: Kültür Bakanl��� Yay�nlar�, s. 637-648. 
ALANGU, Ba�ak (1983).”Tahir Alangu (1915-1973)”, Türkiye Folkloru El Kitab�, s. 13-16. 
ALANGU, Tahir (1943). “Masal Ara�t�rmalar� Sahas�na Toplu Bir Bak�� ve Türk Halk Masallar�n�n �ç 

Yap�s� ve Kahramanlar� Üzerine Bir Deneme”, (Bas�lmam�� Bitirme Tezi), �stanbul: �stanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. [�. Ü. Merkez Kütüphanesi’nin ‘Tezler’ bölümündeki kay�t numaras� 
‘754’ olan nüshadan yararlan�lm��t�r.] 

ALANGU, Tahir (1970a). “Folklordur Halklar� Yak�nla�t�ran”, [Birlik Gazetesi S.1144, 20 Temmuz 1970] 
Türkiye Folkloru El Kitab�, s. 232-233. 

ALANGU, Tahir (1970b). “Gezi �zlenimleri”, [Yeni Gazete (�stanbul), 25 A�ustos 1970 S.1144], Türkiye 
Folkloru El Kitab�, s. 234-236. 

ALANGU, Tahir (1970c). “Balkan Uluslar� ve Türkiye Aras�nda Kar��l�kl� ve Sürekli Folklor �li�kileri, 
Ortak Unsurlar. Göçmen Folkloru Sorunlar� Üzerine Bir Deneme”, Folklora Do�ru [�stanbul], S. 9, 
s. 25-28. [bk. Türkiye Folkloru El Kitab�, s.237-240.] 

ALANGU, Tahir (1974). “Conituous Folkloric Relations and Mutual Elements Between Turkey and 
The Balkan Nations: Some Problems of Emigrant Folklor”, (Çeviren: Eser Erguvanl�), Bo�aziçi 
Üniversitesi Halk Bilimi Y�ll���-1974 [�stanbul], s. 9-17. 

ALANGU, Tahir (1983a). Türkiye Folkloru El Kitab�, �stanbul: Adam Yay�nc�l�k. 
ALANGU, Tahir (1983b).”Balkan Uluslar� ve Halklar� Halk Kültürü Ortakl���”, Türkiye Folkloru El 

Kitab�, s. 229-231. 
AYDIN, Süavi (2003). “Göç” Maddesi, Antropoloji Sözlü�ü (Hz. Kudret Emiro�lu- Suavi Ayd�n), 

Ankara: Bilim ve Sanat Yay�nlar�, s. 341-342. 
BROWN, L. Carl [Derl.] (2000). �mparatorluk Miras�: Balkanlar’da ve Ortado�u’da Osmanl� Damgas�, 

(Çeviren: Gül Ça�al� Güven; Redaksiyon ve Yay�na Haz�rlayan: Elçin Gen), �stanbul: �leti�im 
Yay�nlar�. 

BÜTFK (1970). “Aç�k Oturum: Ulusal Folklorumuz ve Folklor E�itimi-1, 2, 3”, Folklora Do�ru, S. 9, s. 
29-35; S. 10, s. 24-29; S. 11, s. 22-27.[BÜTFK: Bo�aziçi Üniversitesi Türk Folklor Kulübü]. 

BÜTFK (1973). “Tahir Alangu’yu Kaybettik”, Folklora Do�ru, S. 28, s. 3-4. 
ÇOBANO�LU, Özkul (2001). “Aile ve Göçmen Folkloru Ba�lam�nda Türk Halk Kültüründe Göç 

Hikâyeleri”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi �öleni (12-13 Nisan 2001), Bildiriler, 1. 
cilt (A-K), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay�nlar�, s.245-249. 

ECKMANN, J. (1950). “Razgrad Türk A�z�”, Türk Dili Ara�t�rmalar� Y�ll���-Belleten-1950[Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yay�n�], s.1-25. 

GÖRKEM, �smail (2004). “Bir Kültür Bilimcisi: Tahir Alangu ve ‘100 Ünlü Türk Eseri’”, 
Sat�raras�/Dünya Kitaplar� Yay�n Bülteni [�stanbul], 7 (Temmuz-A�ustos Eylül 2004), s. 31-33. 

GÖRKEM, �smail (2005). “Tahir Alangu’nun Folklor Anlay���”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Arma�an�, 
�zmir: Kany�lmaz Matbaas�, s. 293-402. 

GÖRÜR, Hüseyin (1971). “Görü�: Röportaj” [ Tahir Alangu ile], Folklor [�stanbul], c. II, S. 19-22 (1970-
1971), s. 50-61. 



KAYALI, Kurtulu� (2003). “Farkl� Bir Sesle Konu�an Bir Ele�tirmen: Tahir Alangu”, Hece/ Ele�tiri Özel 
Say�s� [Ankara], c. VII, S. 77-78-79, s. 630-636. 

KESTEL, Serhat (1973). “Tahir Alangu”, Yeditepe [�stanbul], c. XXIV, S. 204 (Ekim 1973), s. 9-10. 
KOWALSKI, Tadeusz (19492). “Dobruca’da Türk Etnik Unsurlar”, Çev.: Ferit Devellio�lu), Ankara: 

Türk Dil Kurumu Yay. (Rocznik Orjentalistyczny, c. XIV, s. 66-80’den ayr� bas�m). 
KOWALSKI, Tadeusz (1949). “Kuzey-Do�u Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili”,(Çeviren: Ömer Faruk 

Akün),  �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Dergisi, c.III (30 Kas�m 1948), 
S.1-2, s.478-500. 

KÖPRÜLÜZADE, M. Fuad (1934). “�imalî Bulgaristan’da Türkler ve Türk Dili”, Türk Dili ve Edebiyat� 
Hakk�nda Ara�t�rmalar, �stanbul: Kanaat Kitabevi, s. 292-310. 

KUNOS, Ignacz (1941). “Rumeli Türkçesine Ait Atasözleri”,(Çeviren: M. Tahir Alangu), Yurd/Ayl�k 
Üniversiteliler Mecmuas� [�stanbul], c. I, S. 4, s. 18-21. 

NAHYA, Zümrüt [hz.] (1991). Halk Kültürlerini Ara�t�rma ve Geli�tirme Genel Müdürlü�ü Yay�nlar� 
Bibliyografyas� (1966-1991), Ankara: Kültür Bakanl��� Yay�nlar�. 

NECAT�G�L, Behçet (1972). Edebiyat�m�zda �simler Sözlü�ü, (Yeniden Gözden Geçirilmi� Geni�letilmi� 
Yedinci Bask�), �stanbul: Varl�k Yay�nlar�. 

PAPAILIAS, Penelope (2001). Mülteci Belle�i veya Bir Yunan Kurumu Üzerine Notlar”,(Çeviren: 
Tülay Evler), Hat�rlad�klar� ve Unuttuklar�yla Türkiye’nin Toplumsal Haf�zas�, (Derleyen: Esra 
Özyürek), �stanbul: �leti�im Yay�nlar�, s.267-295. 

SEYDA, Mehmet (1970). Edebiyat Dostlar�, �stanbul: Kita� Yay�nlar�. 
SEYDA, Mehmet (1974). “Alangu’yu Anmak”, Varl�k, c.42, S. 803, s. 11-12. 
�AUL, Mahir (1970). “Halkbilimi Üzerine Bir Aç�k Oturum”, Folklor, c. II, S. 13-14-15, s. 5-18. 
�AUL, Mahir (1972).”Halk Kültürü Konusunda”, Yeni Dergi [�stanbul], S. 90, s. 131-141.[“Halk 

Kültürünün Ça�da� Sanat Eserlerine Kaynakl�k Etmesi” konulu aç�k oturum]. 
TODOROVA, Maria (2000). “Balkanlar’da Osmanl� Miras�”, �mparatorluk Miras�: Balkanlar’da ve 

Ortado�u’da Osmanl� Miras�, (Derleyen: L. Carl Brown), (Çeviren: Gül Ça�al� Güven), �stanbul: 
�leti�im Yay�nlar�, s. 70-112. 

TBEA (2001). Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatç�lar Ansiklopedisi, c.I, �stanbul: YKY. 
TOPRAK, Ömer Faruk (1973). “Günlük”, Yeditepe, c. XXIV, S. 204 (Ekim 1973), s.12.  
YILDIRIM, Dursun (1998). “Orta Asya Bozk�rlar�ndan Urum’un Eline (Türk Sözlü �iir Sanat�n�n 

Yay�lmas� Üzerine)”, Türk Biti�i, Ankara: Akça� Yay�nlar�, s.180-195. 
 
  
 
  



  
 


