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KÖY NASIL TETKiK EDiLMELİDiR?
-

Yaza.n: Salaluıddin Derm:irkan - Kültür basımevi istanbul
1942, S. 32 (Broşür). (Eminönü Halkevi Di) ve Edebiyat Şubesi
·neşriyatından: 20).
Eminönü Halkevi köycülük şubesinde meşgul olan Salahaddin
Demirkan, halkevinde çalışan :gençlere köy tetkikılerinde rehberlik
etmek üzere bu brıoşörü neşretmiştir'. İstanbul vil8.yetind€' köycü. lük işlerile uğraştığı için pratik bilgisi olan bu zat kendi tecrübele- ·
rine dayanan böyle bi.r rehberle köy tetkiki yapmak istiymlere yol
göstermektedir. Burada köy tetkikinde ilk kıaideler iba•şlığı altında
köye ve köylüye nüfuzun zorluklarından bahsediliy(}r. Tipik köyün
ve tipik ailenin nasıl SE'Çileceği söyleniyor:. İşletme ;n~ileri gösterilip ônce i•şe köyün coğrafya.sile :başlanıyor. Sonra iş hayatına gi. r.iliyor: Burada istihsal mevzuları, istihsa~_ vasıtalı;ırı, mülkiyet,
·miras, tasarruf, ailenin kuruluşu, yaşama .tarzına dar sorular veriliyor. Bir aile bütçesi inceleniyor; aile nüfusu, mallar, hayvanlar,
çift' aletle'ri, ist1hsal sermayesi, ailenin umumi' masrafları işletme
gelirleri, safi kar hesa:bı, yaşama safhaları sorulara giriyor.
Köyde manevi, zihni unsurlar başlığı: altında işfo idaresi, ticaret, kültür durumu, din tetkik edilecektir. En son sorular umumi
içtimai vakııaJara aittir ki, :bunlar da komşuluk münasebetleri köy
idarssi ve köyün tarihidir.

HALK EDEBiYATI
Yazan.; Ankara· Djl _ Tarih _ Coğrafya PakültJesi folkl.or doçenti ~ertev Bm•atav -. 1942 Ankara,
İnsan mecmuasında fıolklore dair bir makale silsilesi neşreden
ve Folklor
adlı eserile bu sahadaki dağınık ve metodsuz ıbütün a.ras'~
'
tırmalara ?JİZıam vermek yoluna girmiş olan Pertev Boratav, yeni·
neşretmiş olduğu "Halk Edebiyatı" adlı kitabında derslerinin bir,inci
'kısmını. b"ol malzeme ile vermektedir.
Müellif1 mevzuu:nuıi çerçevesini muhafaza için ilmi bir dikkat
göstermekle beraber 'kitaıbta hem akademik lisan, hem de doğma:
tik ifadeden kaçılmış olması eserin ilk ıgöze çarpan ·gü~el vıasıfla\
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Folklor metod.larına, vlanlara ıve örnek metinlere ayrılan sahifeler kitabın .büyük ibir kısmını teşkil ediyor. Müellifin de
kaydettiği. ·gibi, bizde folklora ait ıbilginin Meta mevcut olmaması
veya yanlış tefsir ve ta mimlerin yer bulması daha. etraflı iZa}ıata
ihtiyaç göstermektEıdir.
"Köroğlu", "Folklor ve Edebiyat " adlı kitaplarında mevzuun u
daha ziy;;ı,de bir tezi müdafaa şekliiıde1 inkişaf ettirmiş olduğti ha1-0e, burada didaktik kalmayı tercih etmiş görünüy-0r.
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istiluı..m·atin akis:lefini tes.bit etmek kabiWir. Memleketimizde folk..·•
lor saha,sın:da hemen. hemen tek haŞ1na Çok yeni fikirlerin yerle~-• ,
mesirıe amil olmı.is olan P. N. Boratav'd an kiasik bir tedrisat programı ve kadrosu 'içinde fam manasile sistematiklik b~klemek ~ · · ·
haksızlık. olur.
P. Boratav'ın Dil ve Tarih - Goğralya Fakültesi nde verdiği·
halk ~debiyatı derslerin i ihtiva edecek dört kitaptan "Giriış" kıs- ·
m1na ·ayrılmış olan ibu kitap, diğer !kitıaıplara. ait bahisle•l-i dedi ·
toplu bir şekJlde vermekte dir. Kitap naz~ri ve pratik diye iki kısma
'ayrılmıştır. Nazari kısımda folklorün ·tarihçesi , sahası: diğer ilim~
!erle münasebe ti, ·folklor ve .sanıat, folklorün kaynakları ve. folk- ·
Jorün metotiları gib.i ıbahislerı izeriiıde'. durulmak tadir.
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BE.RGAMADA EFSANELER, ADETLER
Ycıza.n:

Osman Bayatlı -

Vakıt matbaası, lstanbıil

1941, S. 71

Bergama
:müzesi müdürü Osman
Bayatlı tarafından nesredi.,
.
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·ıen .bu etnoğrafya malzeme kitapçığı profesör Süheyl Ünver'in bir
-

'

takrizi )le neşredilmiştir. Anadilun un b:ütün . vilaY,etlerinde ma-. · ·
halli etnoğrafya ve folklore dair bu. tarzda e.serler neşredilmiş ölsa
Türkiyed e etnoğrafya ve sosyoloji ile meşgul oiıanlar i~ln şimdilil(
·kafi m.alzeme ~oplanmış olacaktır. "Kütahya da Halil .Kadri Erdem.
t8,ra:(ıiıdan ay;ni ş~kilqe bir kitap •çıkarıldığı glbi, Manisıad~ da bu
tarzrla .. bir. eserin neşredilmiş oiauğuriu bÜiyortiz. Osman B,ayatlı
Bergaınaya ait efsaneler den Bergama surları, Nemrud Cebbar, Nuh .·
ve Kayıkçılar,. Aç öldüren suyu, _Güzellıik suyu, Kısmet kayası, .Ge-. : >.
-mile't"fo, kaleye hücumu, Bergama köşkü, ÜÇ kardeşler katii"Hamaz.. ·
. . çakıh. Hacet' kuyusu,· Kadı mezarlığı,. Aşılclar - Işıklar; Geliiltaşı aıdJi
,

•

I

'

•

'

·

~

,

-

'

_

•

-

1

