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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
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efsaneleri toplamıştır. lnançlara dair yatırlar, Memi dede, ~km.an
. dede, Yanıkara parpısı, şifalı sular hakkJnda malU.mat ver~ektedir..
· · Natürizm arta kalanı olan bu itikatlar şehrin sosyolojik tetkikinde·
.. ·. büyük 'bir yer tutabilir. Bergama ve civarına a:it a~etlerden hıdırel-·
lez, Dede Hayri, esnaf birlikleri, konuk odaları, değnek 8lanı,.düdük
ıu ·çapa ve gelin· Metlerini. görüyoruz. Bunla~d,İı bazıları ınahailt.
bazıları bütün Ap.adolu; hıaıtta eski Osmanlı i~paratorhiğunda~ riıttş-:
teı:ektir; Bu tarzda ikita.pların sayısı çoğaldıkça Türkiye etnolojisine~ ·
dair ·mukayeseli tetkikler yapmak mümkün ·olabilecektir~.
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H. Z. V,ken
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İKTİSADI DEVLETÇiLiK

Ahmet Han;ıdi 1 B<a:şar,.1931 .~. 11942 yı1l~n arasında beş ciltlik bfr
•. ~itap serisi neşretti. S9syolojiyi de ajakadar eden bu 'kitapb,ı.r ~kkın-. da ma.lumat v:ermegi doğru ·bulduk . , ·,
·
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l3irinei- eiidin ··mevzuu (1) : Bi:dİıci cildin biırinci faslı iktisadi'
. buhranı ve onun sebeplerini inceliy~r ''Türkiyeci.eki iktisadi 'buh- '. .
ranı <,lünya . buhraİımdan ayıran nokta ve buhranın bize ait' olan·
.·hususiyeti :bunun ı~ışya. fiyatlarındaki teneizüldeiı ·doğımasından zi-.
yade. fiyatlar- arasındaki muva.zene ve ahengin, bozulmasından neşet
,etmiş oimaşıdır'~ (2). Müellif böylı:ıce dü:ııya buhranı .ile Türkiyede. ki ibuh,ranı kat'i çizgilerle ayırmakta ve Türkiye buhranının dünya
buhranından tarri~miJ,e~ ayrı .sebeplerden geldiğini kabul etmektedir ..
. Bizdeki buhranın asıl sebebi buğday , fisatlarında . görülen sukut
· imiş. Tiirkiyenin her şeyden evvel. bir çftıçi memleketi olması.· ve ür. rühlerinın iıÇinde '.bugdayın en başta gelmesi ilk anda buğd.ay fiyat-.
larında: olacak bir dı2iği:şild:iğin bütün memle}rnt ekonqmisinde sar-·
sıntrlar yapacağını alda getirebilir.. Ancak Tü,rkiyenin buhranını huğ
day fiyatlarındaki. sukuttaın.· çıkarmaktansa, buğday· fiyatların~n sukutun~ dünya buhranına raptetmek akla daha yakıı1- görünüyor. Bir
' . çiftçi n,.emleketi olduğu ,için Tü.rkiye~in endüstrileşmiş memleketle-. ·
rin .f~brika hühranları dışında .kalacağını ileriye sürmek büsbütün .
J'a,nhşt1r.
Çünkü Türkiy:€:
bu .ülkelerle
mütemadi
münasebet halinde-.
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(U .İktısadi Devletçilik.- BiHiı'Ci cilt. İstanbul 1931.

(2) ·"Birinci' cilt. Sahif~ 22.
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